
بــی تردید راهنمایان  گردشــگری به عنوان ســفیران فرهنگی 
کشــور، نقشــی بــزرگ و وظیفــه ای ســترگ در تبییــن و ترویــج 
فرهنــگ غنــی کشــور عزیزمان ایــران و ایجاد تصویری روشــن 
ومثبــت از ایــن مقصــد مهــم جهانــی در ذهــن گردشــگران بــر 
عهــده دارند و اهتمام جدی آنــان در این امر  تاثیر فراوانی بر 

جلب و جذب درصد بیشتری از گردشگران خواهد داشت.

ایــن صنعــت تبریــک عــرض نمــوده،   بــه راهنمایــان عزیــز  را 
بــرای تــک تــک آنــان  از درگاه پــروردگار منــان آرزوی توفیق و 

سرافرازی  می نمایم.«

گردشــگری  یه" روز جهانی راهنمایان  "21  فور

تبریک و تهنیت

عباس صوفی - شهردار همدان
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یزی مناسب رونق صنایع تبدیلی نیازمند برنامه ر
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیر صنایــــع تبدیلی و 
گفت:  کشاورزی اســــتان همدان  غذایی سازمان جهاد 
صنایع تبدیلی برای گوجه و کشــــمش در اســــتان وجود 

دارد و همین تعداد کفایت می کند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حســــن محمــــدی با اشــــاره به 
زی  جایگاه ممتاز همدان در تولید محصوالت کشــــاور
می توان  مناســــب  برنامه ریزی  با  گفت:  متعدد  باغی  و 
از ایــــن ظرفیــــت طبیعــــی بــــرای افزایش ثــــروت بهره 

گرفت.
وی افزود: ایجاد صنایــــع تبدیلی مانند واحدهای فرآوری 
کشــــاورزی  و بســــته بندی به فــــروش بهتر محصوالت 
کمک کرده و نقش مهمی در رونق تولید، اشــــتغال زایی 

و تقویت بنیه اقتصادی استان دارد.
وی با اشــــاره به وضعیت اســــتان از نظــــر صنایع تبدیلی 
بیان کرد: تنها یک واحد بسته بندی گردو در تویسرکان 
با ظرفیت تولید 500 تن وجود دارد و دو واحد تولید پودر 
پوست گردو خشک برای تبدیل به ِگل حفاری موردنیاز 

چاه های نفت نیز فعالیت می کند.
محمدی تصریح کرد: گردو محصول باغی مهمی اســــت 
که در تولید غذاها و شــــیرینی ها کاربرد بســــیار داشته و 
بســــته بندی مناســــب به فروش بهتر آن کمک شایانی 

می کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشــــاورزی همدان 
در مــــورد گوجه فرنگی نیز گفت: هر ســــال نزدیک به 10 
هزار تن گوجه از مزارع اســــتان برداشــــت می شــــود و 6 
واحد فعال بــــا ظرفیت تولید 150 هــــزار تن محصوالت 
فــــرآوری وجــــود دارد و نیازی به ســــاخت واحــــد جدید 

نداریم.

محمدی با اشــــاره به ظرفیت اســــتان در فرآوری سیب 
زمینــــی نیز بیان کــــرد: 60 ســــردخانه فعال در اســــتان 
وجود دارد که ســــاخت آن ها، مقدار ضایعات محصول 
ســــیب زمینی را از 30 بــــه کمتــــر از 5 درصــــد کل تولید 
کاهش داده و هیــــچ مقداری از ایــــن محصول معدوم 

نمی شود.

وی افــــزود: 63 واحد ســــردخانه با ظرفیــــت 220 هزار تن 
محصول نیز در دســــت ساخت اســــت و قصد داریم تا 
در کنار 60 سردخانه موجود و 63 واحد در حال ساخت، 

واحدهای ُسرد مدرن نیز ساخته شود.
محمدی اعالم کرد: برای ُسرد و بسته بندی سیب زمینی 
نیز 4 واحد با ظرفیت 75 هزار تن در اســــتان وجود دارد، 
اما بســــته بندی این محصول بیشــــتر به روش ســــنتی 

انجام می شود.
وی در مورد ســــیر نیز گفت: 88 واحد تولید شــــوریجات 
و ترشــــیجات صنعتی با ظرفیت تولید نزدیک به 50 هزار 
تــــن در همدان وجــــود دارد که 70 تا 80 نــــوع محصول با 
بیــــش از 10 نــــوع بســــته بندی را روانه بازارهــــای داخلی و 

خارجی می کنند.
محمدی اعــــالم کرد: در ایــــن واحدها 6 هزار تن از ســــیر 
تولیــــد شــــده در اســــتان اســــتفاده می شــــود و 4 واحد 
تخصصی پودر ســــیر و یک واحد تولید »ســــیر سیاه« نیز 

وجود دارد.
بــــه نقــــل از تســــنیم، وی با اشــــاره به برداشــــت 420 
کرد:  از تاکســــتان های اســــتان اعالم  انگور  تــــن  هزار 
با  کشــــمش  بســــته بندی  و  تصفیه  مــــدرن  واحد   55
که  90 هزار تن در اســــتان وجود دارد  ظرفیــــت تولید 

می کند. کفایت 

ثار  10 اسفند مهلت ارسال آ
جشنواره عکس محیط زیست

، علی  هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: افشــــین بختیــــار
مهاجران و علی ثقفی داوران دومین جشــــنواره عکس و 

فیلم محیط زیست استان همدان هستند.
به گــــزارش هگمتانــــه، مدیر اجرایــــی دومین جشــــنواره 
عکــــس و فیلــــم محیط زیســــت همدان گفت: افشــــین 
بختیار ســــابقه 5 دهــــه عکاســــی و داوری در موضوعات 
طبیعــــت، معماری، مردمــــی، صنعتی و هوایــــی از ایران و 
میراث فرهنگی و آثار باستانی دارد و از این استاد عکاسی 
بیش از 65 جلد کتاب نفیس ایران شناســــی چاپ شده 

است.
عکاســــان  از  مهاجران،  علی  ود:  افز قاخانی  آ ســــعیده 
 ، کشــــور وحش  حیــــات  و  یســــت  ز محیــــط  برجســــته 
مجری   ، کشــــور یســــتی  ز تنــــوع  ملی  بانــــک  مؤســــس 
وحــــش  حیــــات  عکاســــان  شناســــنامه  تهیــــه  طــــرح 
ه های عکاســــی و  از جشــــنوار ، داور بســــیاری  کشــــور
حیات  و  طبیعت  عکاســــی  دوره های  رســــمی  مدرس 
 1 2 از  بیش  ی  و از  تاکنون  که  اســــت  ایران  در  وحش 
طلس های متعدد  جلــــد کتــــاب در زمینه های تهیــــه ا
شــــده  منتشــــر  گردی  طبیعت  و  تاالب ها  جانــــوران، 

. ست ا
وی ادامــــه داد: علی ثقفی عکاس فعــــال حیات وحش و 

طبیعت ایران از استان همدان اســــت که در اولین دوره 
جشــــنواره عکاسی محیط زیست اســــتان، رتبه نخست را 
کســــب کرد و در ثبت تصاویــــر و معرفی طبیعت و حیات 
وحش استان همدان در ســــال های اخیر نقش پر رنگی 
داشــــته اســــت. وی داور مســــابقه ملی عکاســــی محیط 

زیست بوده است.
آقاخانی خاطرنشــــان کرد: عکاســــان و عالقــــه مندان به 
عکاســــی و فیلم برداری از طبیعت برای ارســــال آثار خود 
در بخش هــــای مســــابقه اصلــــی عکس، عکــــس تلفن 
همراه، عکــــس ویژه محیط بانــــان، فیلم یــــک دقیقه ای 
حرفه ای و فیلم یــــک دقیقه ای تلفن همراه تا 10 اســــفند 

ماه فرصت دارند.
وی گفت: محور های این جشنواره رابطه انسان و تاالب 
بــــا دو موضــــوع تعامل ها و تعــــارض ها، حیــــات وحش 
زیســــتگاه های آبی، گردشــــگری تاالب و زیســــتگاه های 
آبی، جوامع محلی تاالب و چشــــم انداز هــــا و زیبایی های 

آبی است. تاالب و زیستگاه های 
به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســــت 
اســــتان همدان، برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با 
دبیرخانه جشنواره به شــــماره 08134238685 و یا وبگاه 

www.hamedan.doe.ir ارتباط بگیرید.

تقدیر از خادمان ضدعفونی معابر همدان
صفحه    4
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رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همدان درباره سال جاری خبر داد:

اختصاص 9.2 میلیارد دالر 
4200 تومانی برای کاالهای اساسی

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس کل بانــــک مرکزی 
گفــــت: 9.2 میلیــــارد دالر ارز ترجیحــــی از ابتــــدای ســــال 
جــــاری تاکنون بــــرای تأمین کاالهای اساســــی، نهاده های 

کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، عبدالناصــــر همتی روز شــــنبه در 
شــــورای گفت وگوی دولــــت و بخش خصوصی اســــتان 
همدان اظهار کرد: شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی 
کشور هســــتیم به طوری که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز 
واردات که توسط دولت تأمین می شد اکنون با مشارکت 

صادرکنندگان انجام می شود.
وی بیان کرد: به رغم مشــــکالت ناشی از کرونا، امسال 32 
میلیــــارد دالر ارز برای واردات تأمین شــــده که بیش از 22 

میلیارد دالر آن از محل صادرات غیرنفتی بوده است.
بــــه گفتــــه وی، طــــی 2.5 ســــال گذشــــته و در اوج فشــــار 
حداکثری، کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کردیم.

رئیــــس کل بانک مرکزی با اشــــاره به نقــــش مؤثر فعاالن 
اقتصادی در خنثی کردن تحریــــم ها، تصریح کرد: با کمک 
تجــــار و تولیدکننــــدگان کشــــور بحــــران تحریم را پشــــت 
ســــر گذاشــــته ایم اما هنوز بــــه مرحله کاهــــش تحریم ها 

نرسیده ایم.
همتی خاطرنشــــان کرد: به رغم مشــــکالت فراوان شاهد 
تحــــول بزرگــــی در عرصــــه اقتصادی کشــــور هســــتیم به 
طوری که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز واردات که توســــط 
دولت تأمین می شد اکنون با مشــــارکت صادرکنندگان 
انجام می شــــود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و 

مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
، طــــی 10 ماه  به گفته رئیس شــــورای پول و اعتبار کشــــور

امســــال 720 هزار میلیــــارد تومان ســــرمایه در گردش در 
قالب تســــهیالت از ســــوی بانک ها به متقاضیان عرصه 

تولید و صنعت پرداخت شده است.
همتی تأکید کرد: اعتبارات بانک ها محدود است و آنها به 

منابع الیزال وصل نیستند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین ارز از طریق ســــامانه 
نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و 
در بهمن ماه ســــال جاری روزانه به طور میانگین بیش از 

80 میلیون دالر معامله شده است.

بخــــش  � تقدیــــر  قابــــل  نقش آفرینــــی  شــــاهرخی: 
خصوصی در دوران تحریم

 استاندار همدان نیز گفت: نقش آفرینی بخش خصوصی 
هم زمــــان بــــا اعمــــال تحریم هــــای ظالمانه و مشــــکالت 
اقتصــــادی ناشــــی از آن در همراهی با مــــردم و دولت برای 
رشــــد و رونق تولید و بهبود شرایط، بســــیار خوب و قابل 

تقدیر است.
سیدسعید شــــاهرخی اظهار کرد: فعاالن اقتصادی کشور 
و اســــتان همدان در 2 ســــال اخیر به صورت جهادی وارد 
میدان تولید شــــدند که ایــــن مشــــارکت و فعالیت مؤثر 

شایسته قدردانی و تجلیل است.
وی تأکید کرد: اســــتان همدان در بخش صنعت، معدن، 
کشــــاورزی و گردشــــگری دارای قابلیــــت و ظرفیت هــــای 
بی نظیری اســــت که بخــــش خصوصی موفق بــــه اجرای 
طرح های ارزشــــمندی در این بخش ها با کمک و حمایت 

دولت شده است.
اســــتاندار همدان گفــــت: بخش گردشــــگری و صادرات 

بــــا توجه به وضعیت دشــــوار ناشــــی از شــــیوع کرونا دچار 
مشکل و ضرر و زیان شده، اما به خوبی در برابر این شرایط 

نامساعد مقاومت کرد و به فعالیت خود ادامه داد.
شــــاهرخی خاطرنشــــان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران 
اســــتان همدان همواره به ویژه در یک ســــال اخیر در خط 
مقدم مبارزه با فشــــارهای اقتصادی حضور داشــــتند و به 
رغم مشــــکالت موجود، نقش مؤثری را در عرصه تولید و 

اقتصاد ایفا کردند.
وی ابراز امیدواری کرد حضور رئیــــس کل بانک مرکزی در 
جمع فعاالن اقتصادی اســــتان همدان گره گشــــا باشد تا 
بتوانیم به مطالبات این قشــــر رسیدگی و مشکالت آنها 

را حل و فصل کنیم.
استاندار همدان گفت: سند راهبردی توسعه استان برای 

ســــال های 98 تا 1400 با بررسی دقیق منابع و ظرفیت های 
موجــــود تدوین شــــده و برای هــــر بخش نیــــز پروژه های 

خاصی تعریف شده است.
شاهرخی افزود: درهمین ارتباط دولت با اجرای پروژه های 
ملی کمک بزرگی به رشــــد و توسعه استان همدان کرد به 
نحوی که اســــتان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده 
و دراین میان نقش و مشــــارکت بخش خصوصی بسیار 

چشمگیر و مؤثر است.
کاران،  وســــای اتحادیه سیب زمینی  در این نشست ر
واحد  چند  و  گوشتی  مرغداران   ، خشــــکبار و  کشمش 
تولیدی مشــــکالت خود را مطرح و خواســــتار بازنگری 
صادراتــــی  کاالهــــای  گــــذاری  زش  ار فراینــــد  اصــــالح  و 

. ند شد

تســــهیل شــــرایط صادرات و تعهدات ارزی و اختصاص ارز 
بــــرای واردات برخی از مــــواد اولیــــه و همچنین تخصیص 
تســــهیالت ارزان قیمت به اصناف آســــیب دیده از کرونا 
از دیگر خواســــته های تولیدکنندگان و بازرگانان اســــتان 

همدان در این جلسه بود.
به نقل از ایرنــــا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
شامگاه جمعه و در سفری رسمی برای دیدار و گفت وگو با 
مقامات استان، فعاالن بخش خصوصی، تولیدکنندگان 

و بازدید از چند طرح اقتصادی وارد همدان شد.
دیدار و گفــــت وگو با مقامات اســــتان، فعاالن اقتصادی، 
بخــــش خصوصــــی و تولیدکنندگان از جملــــه برنامه های 
رئیس کل بانک مرکزی در جریان ســــفر 2 روزه به اســــتان 

همدان بود.

این ور و آنور میز
حسین صادقیان  �

عده چشــــمگیری از شــــهروندان نســــبت بــــه رفتار 
متولیــــان و کارمنــــدان منتقــــد هســــتند و همــــواره 
می گوینــــد فالنی بایــــد اینطور می کرد ولــــی به وظیفه 
خویــــش در قبــــال مســــؤولیتی کــــه دارد بدرســــتی 
پاســــخگو نیســــت ولــــی قاطبــــه همیــــن منتقدین 
در صنــــوف مختلــــف همــــان عملکــــردی را دارند که 
تقبیحش می کنند کم نداشــــتیه و نداریم اشخاصی 
را که گفتــــه و می گویند اگر ما در فالن موقعیت اداری 
چنین می کنیم و چنــــان می کنیم خــــود وقتی به آن 
جایگاه رسیده اند علیرغم ادعا و حتی کنترل و انتظار 
ســــاز مانی از آنان بگونه ای عمل کرده اند که وســــیله 

نارضایتی شهروندان را فراهم می آورند.
چند ســــال پیش کســــی می گفت اگر من را بعنوان 
راننده اتوبوس شــــهرداری بکار بگیــــرد تا می توانم به 
شــــهروندان خدمت می کنــــم، اتفاقا او بــــه آرزویش 
رســــید ولی پس از گذشت حدود شــــش ماه از نوع 
همان رانندگان وســــائل عمومی شد که قبال در لفظ 
مردود می دانست و یا اینکه کارشناس یکی از ادارات 
می گفــــت چرا فالن معــــاون مدیر کل فرزنــــدش را با 
خودرو ســــازمانی به مدرسه میبرد؟ شاهد بودم پس 
از مدتــــی که خودش به آن معاونت رســــید فرزندش 
را با خودرو ســــازمانی به در مدرسه می رساند، در بازار و 

صنوف مختلف هم چنین قضایایی داریم.
البته ما در بین همه اقشــــار و اصنــــاف افراد صادق، 
خــــادم و مراقب زیاد داریم ولی آیــــا تاجری که جنس را 
با قیمت غیر منصفانه در اختیــــار مردم قرار می دهد 
و یا مثال روغــــن خوراکی را صرفــــا در اختیار نزدیکان و 
دوســــتانش قرار می دهد به ســــان همان کارمندی 
نیســــت که رابطه بازی می کند و یا قانون ار در جهت 
منافع شخصی خود خم می کند، کسی به امثال بنده 
جواب بدهد که چرا عــــده زیادی از ما برای اعتراض که 
غالبا منطقی هم هســــت در ادارات پــــا به رکابیم ولی 
در بازار یا خود به شــــهروندان اجحــــاف می کنم و یا با 
ســــکوت خویش در قبال گرانفروشان دهان خود را 
می بندیــــم و بعضا آنجا هم بجای انتقاد از فروشــــنده 
دنبال اداری ها و ســــازمانی ها بــــد می گوئیم البته این 
موضوع تبرئه کسانی نیســــت که در نظارت و کنترل 
کوتاه می آیند بلکه جلب توجه بسوی جوانبی است 

که نادیده گرفته می شود.
قبول بفرمائید عده زیادی از ما وقتی آنور میز هستیم 
قیافــــه ای می گیریم که اگر مــــا این ور میــــز برویم چه 
شــــود، ولی وقتی به مقصود می رســــیم دچــــار نوعی 
فراموشــــی خود خواســــته می شــــویم بگذریم که در 
برخــــی موارد حتــــی اگــــر صادقانه بخواهیــــم خدمت 
کنیم پس از مدت کوتاهی واقف می شویم که عامل 
قبلی راه چاره ای دیگر نداشــــته و اگر هم داشته باشد 
با ســــختی های زیادی می توان بخشی از مشکالت را 
حل کرد بعالوه پیشــــبرد اهداف ســــازمانی همراهی 
همکاران را می طلبد و در برخی مــــوارد یک کارمند به 
تنهایی نمی توانــــد فرآیند وصول به یــــک هدف را به 

مقصود و مطلوب برساند.
ضمن قبول خیلــــی از انتقادهایی که بــــر نظام اداری 
و افراد وارد اســــت ولی کشــــش های مختلف و قید 
و بندهایی کــــه اشــــخاص از درون خود دارنــــد اجازه 
نمی دهد که به بهترین نحوی عمل کنند و صدها نفر 
از من و شما هم اگر وارد این چرخه شویم تا خودمان 
را نســــازیم بهترین مقــــررات و قوانین هم که باشــــد 
چون در رفتار با شخصیت ما بنوعی ممزوج می شود 
کارآمــــدی رضایت بخش را نداریم امید اســــت طوری 
خود را بســــازیم که در اینور و آنور میز و هر شــــغلی که 

داریم خادم صادق باشیم ان شااهلل

یادداشت

افزایش 1۸ درصدی بارندگی 
در همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت 
آب منطقه ای اســــتان همدان از افزایش 18 درصدی 

بارندگی در همدان نسبت به سال قبل خبر داد.
به گزارش هگمتانه، منصور ســــتوده دیــــروز با بیان 
اینکــــه طی ســــال جاری تاکنــــون شــــاهد بارندگی 211 
میلیمتــــری در همدان بوده ایــــم اظهار کــــرد: این در 
حالی اســــت که در مدت مشابه سال گذشته میزان 
بارندگــــی 178 میلیمتر و در بلندمــــدت 180 میلیمتر 

گزارش شده است.
وی ادامــــه داد: میــــزان بارندگــــی نســــبت به ســــال 
گذشــــته 18 درصد و نســــبت به بلندمدت 17 درصد 
افزایش داشــــته که امیدواریم طی روزهای باقی مانده 
از زمســــتان و همچنیــــن بهار ســــال آینــــده بارندگی 

بیشتری داشته باشیم.
مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای اســــتان همدان با 
اشــــاره به وضعیت ســــد اکباتان تصریح کرد: ورودی 
ســــد اکباتان 1.1 مترمکعب در ثانیه و حجم فعلی آن 

13.1 میلیون مترمکعب است.
وی با بیــــان اینکه 39 درصد ســــد اکباتان پر اســــت 
و در حال حاضــــر 0.9 مترمکعب در ثانیه آب از ســــد 
اکباتان برداشــــت می شود حجم آب ســــد آبشینه را 
3.9 میلیون مترمکعب معــــادل 78 درصد ظرفیت 
آن عنوان کرد و گفت: حجم آب سد شیرین سو 3.04 

میلیون مترمکعب است که 69 درصد آن پر است.
ســــتوده با بیان اینکه 93 درصد ظرفیت سد کالن پر 
اســــت یادآور شد: 63 درصد سد ســــرابی و 14 درصد 
سد شنجور نیز پر است که امیدواریم همه سدهای 

استان در بارندگی های آتی سیراب شوند.

خبــر

حاجی بابایی از اختصاص 21میلیارد تومان برای میراث فرهنگی خبر داد؛

تملک و بازسازی تپه هگمتانه
 در گرو همت مدیران

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس کمیســــیون 
برنامه بودجه و محاســــبات مجلس شورای اسالمی از 
اختصــــاص 21 میلیارد تومان برای آزادســــازی حریم تپه 

هگمتانه خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضا حاجی بابایــــی افزود: 
بــــا اختصــــاص ایــــن بودجــــه گامی دیگــــر بــــرای ایجاد 
زیرســــاخت ها در ایــــن منطقــــه تاریخــــی و فرهنگی در 

جهت ثبت جهانی برداشته شد.
وی ادامــــه داد: تخصیص تملک هگمتانــــه به مبلغ 21 
میلیارد تومان ابالغ شد تا با ایجاد زیرساخت ها در این 
منطقه تاریخــــی گامی دیگر در جهت ثبــــت جهانی آن 

برداشته شود.
کرد: بودجه فراهم شــــده و اکنون  حاجی بابایی بیان 
اعتبار  ایــــن  تا  می طلبد  را  اســــتان  مســــؤوالن  همت 

شود. جذب 
برنامه هــــای  هگمتانــــه،  تپــــه  جهانــــی  ثبــــت  بــــرای 
از مطالعــــات و احیای  مختلفــــی در این عرصــــه اعم 
پیگیری  بایــــد  جداره ها  طراحی  و  فرهنگــــی  گذرهای 
وژه های بازآفرینی با مشــــارکت  شــــود که در قالب پر

راه و شهرســــازی، شــــهرداری و اســــتانداری در حال 
است. انجام 

همچنین بازار منتهی به این منطقــــه نیاز به مطالعاتی 
دارد که این اقدامات برای ایجاد زیرساخت های جهانی 
شدن این منطقه ضروری است و با تخصیص اعتبار 21 
میلیارد تومانی برای آزادســــازی حریم تپه هگمتانه این 

اقدامات سرعت خواهد گرفت.
با توجه به تــــورم و همچنین موضوع زمان بندی برای به 
ثمر رســــیدن پروژه ها، حاال نوبت به تالش مســــؤوالن 
اســــتان اســــت که ایــــن اعتبــــار را از تهران جــــذب و در 

راستای اهداف موردنظر هزینه کنند.
در اســــتان همدان برخی پروژه ها بیــــش از زمان بندی 
برای افتتــــاح زمان می برد کــــه این امر با توجــــه به تورم 

مشکالتی را در راه افتتاح پروژه ها ایجاد می کند.
از این رو الزم است مسؤوالن اســــتان اعتبار مربوط به 
تملک حریم تپه هگمتانه را به ســــرعت جذب کنند و تا 
قبل از پایان ســــال این اعتبار در محل مورد نظر به کار 
گرفته شــــود تا ســــال آینده به دلیل تورم پروژه با کسر 

بودجه مواجه نشود.

اصناف شیوه نامه ها را رعایت کنند
مردم از رفتن به آرامستان ها خودداری کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: در جلســــه اســــتانی ستاد 
مقابله بــــا کرونا تأکید شــــد: اصناف شــــیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کنند.
گزارش هگمتانه، رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی  به 
ابن سینا ظهر دیروز در جلســــه ستاد استانی مقابله با 
کرونا اظهار کرد: 65 درصــــد آلودگی های دو هفته اخیر 
در همــــدان به خاطر شــــرکت در اجتماعات اســــت که 

بسیار نگران کننده است.
رشید حیدری مقدم با بیان اینکه 35 درصد آلودگی ها 
مربــــوط بــــه دورهمی هــــای خانوادگی اســــت کــــه روند 
کاهشــــی داشــــته اســــت گفت: از مردم می خواهیم در 
پنجشــــنبه و جمعه هفته پایانی ســــال از رفت و آمد به 

آرامستان ها جدا خودداری کنند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با اشاره به 
اینکه مــــردم مراقب باشــــند زیــــرا بعضی از اســــتان ها 
ویروس جهش یافته دارند افزود: باید شــــیوه نامه های 

بهداشتی به صورت ویژه و جدی اجرا شود.
معاون سیاســــیـ  امنیتی استاندار همدان هم با تأکید 
بر لزوم عدم تجمع و دورهمی ها و رعایت شیوه نامه ها 
در ماه پایانی ســــال گفت: از کادر درمان به خاطر روحیه 

بــــاال، جدیــــت و خســــتگی ناپذیری شــــبانه روزی تقدیر 
می کنیم.

مصطفی آزادبخت اظهار کرد: مردم اســــتان همدان در 
پرهیز از دورهمی ها نقش خوبی ایفا کردند در دو هفته 
اخیــــر انتقال ویروس در دورهمی ها از 65 درصد به 35 
درصد کاهش پیدا کرده است اما کماکان باید مراقب 

باشیم.
وی بــــا بیان اینکــــه در اجتماعــــات با مشــــکل رو به رو 
هســــتیم و از مردم درخواســــت می کنم به کســــانی که 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 
را رعایــــت نمی کننــــد تذکــــر دهند گفت: شهرســــتان 
تویســــرکان در وضعیــــت نارنجــــی قــــرار دارد، بنابراین 
محدویت هایــــی در شهرســــتان تویســــرکان خواهیم 

داشت.
به نقــــل از فارس، معاون سیاســــی ـ امنیتی اســــتاندار 
همدان با اشاره به اینکه شایعات تعطیلی بازار صحت 
ندارد اما انتظار داریم اصناف و بازاری ها شیوه نامه ها را 
خیلی جدی رعایــــت کنند گفت: آئین معنوی اعتکاف 
را امسال نخواهیم داشت و از مردم استان درخواست 

داریم در این حوزه به ما کمک کنند.

ماندگاری سرمای هوا تا پایان هفته
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل هواشناســــی اســــتان 
همدان گفت: ســــرما و برودت هوا با توجه به فعالیت ســــامانه بارشی و 
ریزش برف، تا پایان هفته جاری در بیشتر نقاط این استان ماندگار است.

به گزارش هگمتانه، محمد حســــن باقری شــــکیب روز شــــنبه افزود: بر 
اساس بررسی نقشه های ماهواره ای، آسمان بیشتر نقاط استان همدان 
، ریزش پراکنده برف و  امروز صاف تا قســــمتی ابری، همراه با کاهش ابــــر

وزش باد پیش بینی می شود.
وی اظهار کرد: به دنبال خروج تدریجی سامانه بارشی، روز گذشته ریزش 

برف خفیف و پراکنده از بعد از ظهر در نیمه شمالی استان داشتیم.
باقری شــــکیب گفت: دمای هوای شبانه )کمینه( بیشــــتر نقاط استان 
همدان نیز تــــا پایان هفته جاری تا حدود هشــــت درجه ســــانتی گراد زیر 

صفر کاهش می باید.

کارشــــناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه یک 
سامانه بارشــــی در روزهای پایانی هفته وارد آســــمان استان می شود، 
آینده بیشــــینه دمای هوای نقاط مختلف اســــتان  افزود: طــــی دو روز 
همدان تغییرات محسوســــی نخواهد داشــــت و ممکن است در این 
مدت دمــــای روزانه برخــــی از نقاط بین یک تا ســــه درجه ســــانتی گراد 

یابد. افزایش 

به گفته وی، نهاوند با پنج درجه ســــانتی گراد باالی صفر و کبودراهنگ و 
رزن با 10 درجه ســــانتی گراد زیر صفر به ترتیب گرم ترین و ســــردترین نقاط 

استان همدان در روز جمعه بودند.
وی اظهار کرد: بیشــــینه و کمینه دمای هوای شهر همدان در روز جمعه 
نیز بین ســــه درجه ســــانتی گراد باالی صفر و 9 درجه سانتی گراد زیر صفر 

در نوسان بود.

دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان:

خانه فعاالن اقتصادی همدان در حال تکمیل
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: دبیرکل اتــــاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشــــاورزی همدان گفت: اســــتفاده 
از جدیدتریــــن روش هــــای عمرانــــی و فنی مهندســــی 
از نــــکات بارز پــــروژه ســــاختمان جدید اتــــاق بازرگانی 

است. همدان 
به گــــزارش هگمتانه، مجید یوســــفی نوید مدیر منطقه 
چهار شهرداری همدان به همراه جمعی از مدیران ارشد 
منطقه از پروژه ســــاختمان جدید اتــــاق بازرگانی همدان 

بازدید به عمل آوردند.
طاهــــره ایزدی در این دیدار با ارائــــه مطالبی از بهره گیری 
آخرین و به روزترین مصالح و روش های عمرانی در حوزه 
مهندســــی و معماری در پــــروژه ســــاختمان جدید اتاق 

بازرگانی همدان خبر داد.
ایزدی خاطرنشان کرد: ساختمان جدید اتاق بازرگانی به 
همت رئیس و اعضای هیــــأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
همدان و حمایت های اتاق ایران ساخته می شود که در 
دوره های هشــــتم و نهم اتاق بازرگانی همدان در زمینی 
به مســــاحت چهل هزار مترمربع آغاز شد و هم اکنون با 
پیشــــرفت و دقت قابل توجهی در حال تکمیل است 
کــــه خانه امنی بــــرای تجار و فعــــاالن اقتصادی اســــتان 

همدان خواهد بود.

زبردست: تالش ستودنی شهرداری منطقه چهار  �
در تکمیل ساختمان اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــــاورزی استان 
همدان نیز تالش شــــهرداری منطقه چهــــار در تکمیل 

ساختمان اتاق بازرگانی همدان را ستودنی دانست.
در این بازدید علی اصغر زبردســــت رئیس اتاق بازرگانی 
همدان توضیحــــات جامعی در مــــورد اقدامات صورت 
گرفته در ایــــن پروژه ارائــــه و اظهار کــــرد: پارلمان بخش 

خصوصی استان با قدمتی 89 ســــاله تا امروز از داشتن 
ســــاختمانی در خــــور فعــــاالن اقتصادی و تجار اســــتان 
محروم بــــود کــــه در دوره هشــــتم و نهم اتــــاق بازرگانی 

همدان این مهم محقق شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این دیدار مساعدت های 
شــــهرداری منطقه چهار همدان را در تکمیل این پروژه 
بسیار حائز اهمیت دانســــت و از همکاری های مستمر 
شهرداری در راستای توسعه شهر و ارائه این خدمت به 

فعاالن اقتصادی استان تقدیر کردد.
مجید یوسفی نوید مدیر منطقه 4 شهرداری همدان نیز 
در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات و اقدامات شاخص 
صورت گرفته در این پروژه وســــیع اظهار کــــرد: بی تردید 
بهره مندی از یک ســــاختمان جامع و مجــــزا در طول ادوار 
گذشته اتاق بازرگانی به نوعی مهم ترین دغدغه پارلمان 
بخش خصوصی اســــتان بوده که به همت مســــؤوالن 

دلسوز اتاق این مهم هم اکنون میسر شده است.
یوسفی نوید بهره گیری از جدیدترین روش های عمرانی 
و فنــــی مهندســــی و همچنیــــن وســــعت و موقعیــــت 
جغرافیایی ســــاختمان جدیــــد اتاق همــــدان را از نکات 
بارز این پروژه برشمرد و تأکید کرد: بی تردید تالش های 
صــــورت گرفتــــه در تــــدارک چنیــــن فضایی در راســــتای 
توسعه و تعالی بخش خصوصی اســــتان برای آیندگان 

مایه مباهات خواهد بود.
به نقــــل از روابط عمومی اتاق بازرگانــــی همدان، مدیران 
ارشــــد شــــهرداری منطقــــه چهــــار همــــدان در پایــــان از 
گلخانه مســــتقر در این پروژه نیز بازدیــــد بعمل آوردند. 
این گلخانــــه در فضایی به مســــاحت 320 مترمربع برای 
تولید نشــــای گیاهان اعم از درختچه ها، پرچین ها انواع 
گل های مــــورد نیاز بــــرای بهره بــــرداری در فضای ســــبز 

مجموعه احداث شده است.

تکمیل شبکه آب رسانی کوی نبوت نیازمند اعتبار

رشد 25درصدی بازسازی شبکه های آب رسانی روستایی
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون بهره بــــرداری و 
توســــعه آب شــــرکت آب و فاضالب همدان درباره روند 
اصالح و بازســــازی شبکه آب رســــانی کوی نبوت گفت: 
بخشــــی از این پروژه باقی مانده که در صورت تخصیص 

اعتبار اجرا می شود.
به گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا نیکــــداد صبح دیروز با 
اشــــاره به مجموعــــه اقدامات انجام شــــده در خصوص 
توســــعه، اصالح و بازسازی شــــبکه های آب رسانی اظهار 
کرد: طــــی ســــال جــــاری بیــــش از 53 کیلومتر شــــبکه 
آب رســــانی روســــتایی و بیــــش از 9 کیلومتــــر شــــبکه 

آب رسانی شهری توسعه، اصالح و بازسازی شد.
وی بــــا بیــــان اینکه در مجمــــوع تاکنون در 16 روســــتای 
اســــتان پروژه های فعــــال مرتبط بــــا توســــعه، اصالح و 
بازســــازی شــــبکه های آب رسانی در دســــت انجام بوده 
است گفت: در این 16 روســــتا استانداردسازی یک هزار 
و 653 کنتــــور و نصــــب 137 کنتور جدید اجرایی شــــده 

است.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب همدان بیان 
کرد: بیــــش از 53 کیلومتر توســــعه، اصالح و بازســــازی 
شــــبکه های آب رســــانی روســــتایی با اعتبــــار 8 میلیارد 
تومان عملیاتی شد که این اقدامات در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.
وی به مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص اصالح 
و بازسازی شبکه های فرســــوده آب رسانی در شهرهای 

اســــتان اشاره کرد و گفت: طی سال جاری تاکنون بیش 
از 9 کیلومتر شــــبکه آب رسانی شهری اصالح و بازسازی 

شده است.
نیکــــداد با بیــــان اینکه نشــــت یابی 2 هــــزار و 701 مورد 
انشــــعاب عملیاتی شده اســــت گفت: در 9 ماه امسال 

نیز تعویض 5 هزار و 494 کنتور انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اصالح و بازسازی 
شــــبکه های آب رسانی کوی نبوت اشــــاره کرد و گفت: 

در چهار ماه گذشــــته 9.5 کیلومتر شبکه آب رسانی در 
این محدوده اصالح و 100 انشعاب نیز استانداردسازی 

شده است.
آب و فاضالب اســــتان  معــــاون بهره بــــرداری شــــرکت 
همــــدان عنوان کــــرد: تاکنــــون 55 درصد از ایــــن پروژه 
اجرایی شــــده که انتظار می رود در صورت تأمین اعتبار و 
مساعد بودن شرایط جوی بقیه پروژه نیز در مدت چهار 

ماه آینده عملیاتی شود.
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3 شهرستان

تکمیل و بازسازی 1۸5 واحد مسکونی در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( در مالیر 
از تکمیل و بازسازی 185 واحد مسکونی توسط کمیته امداد طی امسال 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، تیمور کرمی مقدم بــــا بیان اینکه بیش از 20 هزار نفر 
زیر پوشــــش خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان مالیر قرار 
دارند که از خدمات مختلف این نهاد بهره  مند هستند اظهار کرد: یکی از 

خدمات این نهاد در حوزه تأمین مسکن است.
وی بــــا بیان اینکه در این راســــتا در ســــال جــــاری 185 واحد مســــکونی 
مددجویان این شهرستان بازسازی و مرمت شده است یادآور شد: برای 

این تعداد واحد مسکونی 400 میلیون تومان هزینه شده است.
مدیــــر کمیته امــــداد امام خمینی)ره( مالیر با اشــــاره بــــه اینکه در ایام 
دهــــه فجر تعداد یک هزار و 500 بســــته برنــــج 10 کیلویی هر بســــته به 

مبلــــغ 200 تــــا 250 هزار تومان تحویــــل مددجویان کمیته شــــد افزود: 
همزمــــان با شــــیوع کرونا مراکــــز نیکوکاری وابســــته بــــه کمیته امداد 
کمک هــــای زیادی را به خانواده های نیازمند و زیر پوشــــش داشــــتند 
که این کمک ها در ایام عید نیــــز کمک های خود را به خانواده های زیر 

دارند. نیازمند  و  پوشش 
وی افــــزود: توزیــــع ســــبدهای معیشــــتی بیــــن خانواده هــــای نیازمند، 

پوشــــاک و لوازم تحریر در بین دانش آموزان نیازمنــــد، کمک در حوزه و 
دارو و درمان بیمــــاران نیازمند، تهیه و توزیع تعــــدادی جهیزیه از جمله 

اقدامات این مراکز است.
کرمی مقدم در پایان ســــخنانش اضافه کرد: حــــال حاضر بیش از 17 مرکز 
مرکز نیکوکاری در سطح شهرستان مالیر فعالیت می کنند که قرار است 

به زودی تا 20 مرکز افزایش داشته باشند.

سیدجمال الدین  تخصصی  کتابخانه  افتتاح 
به زودی در اسدآباد

دانشــــگاه  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
ســــیدجمال الدین اســــدآبادی از راه انــــدازی و افتتاح 
کتابخانه تخصصی ســــیدجمال الدین اسدآبادی این 
دانشــــگاه همزمان با بزرگداشت ســــیدجمال الدین 

اسدآبادی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حســــین مرادی مخلص با اشــــاره 
به برگــــزاری نخســــتین همایش ملــــی »پژوهش های 
کاربــــردی در تاریــــخ فرهنگ و بیداری اســــالمی« اظهار 
کــــرد: دانشــــگاه جامعــــه محــــور ســــیدجمال الدین 
اســــدآبادی بــــا مأموریــــت علوم انســــانی در ســــالروز 
بزرگداشــــت بیدارگــــر مشــــرق زمیــــن قصــــد برگزاری 
در  کاربردی  »پژوهش هــــای  ملی  همایش  نخســــتین 
تاریخ فرهنگ و بیداری اســــالمی« را در 18 اســــفندماه 

دارد.
وی افزود: این همایش توســــط دانشگاه سیدجمال 
الدین اســــدآبادی با همکاری دانشــــگاه های بزرگ و 
انجمن هــــای علمی کشــــور به منظور شــــناخت ابعاد 
پژوهش های انجام شــــده توســــط جامعه فرهیخته و 
علمی کشــــور در حوزه بیداری اســــالمی برگزار خواهد 

شد.
وی بــــا اشــــاره بــــه برخــــی از برنامه هــــای عملیاتی این 
افتتــــاح  کــــرد:  تصریــــح  اســــفندماه   18 در  همایــــش 
کتابخانه تخصصی، دیجیتال و اســــناد چندرســــانه ای 
سیدجمال الدین در دانشــــگاه همزمان با افتتاحیه، 
در  الدیــــن  ســــیدجمال  تخصصــــی  مــــوزه  راه انــــدازی 
رایزنــــی  افتتاحیــــه،  مراســــم  بــــا  همزمــــان  دانشــــگاه 
بــــا صداوســــیمای همــــدان بــــرای برگــــزاری سلســــله 
نشســــت های یک هفته ای در زمینه بیداری اسالمی 
و اندیشــــه های ســــیدجمال، پیگیری اجرا و ســــاخت 
مســــتند زندگینامه ســــیدجمال، انعقاد تفاهم نامه و 
توسعه مراودات علمی و اندیشــــه های سیدجمال با 
خواهرخواندگــــی با دانشــــگاه کوفه، دانشــــگاه االزهر 
، دانشگاه ســــوربون فرانســــه و دانشگاه شهیر  مصر
استانبول ترکیه را از جمله برنامه های عملیاتی در این 

همایش می توان برشمرد.
و  ســــازی  نمایه  شــــد:  یادآور  همچنین  مرادی مخلص 
تبلیغــــات در فضای مجــــازی و کانال هــــای اجتماعی، 
خبرگزاری ها و وبگاه های همایشــــی همچون ایســــنا، 
دانشگاه   ، امیرکبیر صنعتی  دانشگاه   ، تبریز دانشگاه 

کنفرانس،  کاربردی، نیک  فرهنگیان، دانشگاه علمی 
ســــمپوزیا،   ، پیپر کنفرانــــس  همایــــش  با  ســــیویلیکا 
ارســــال پیگیری مقاالت واصله به دبیرخانه همایش 
به کمیته داوران همایش، پیگیری جلسه کمیته های 
اجرایــــی و علمــــی همایش بــــا حضور حجت االســــالم 
والمســــلمین رســــتمی، رئیس نهــــاد نمایندگی مقام 
معظــــم رهبری در دانشــــگاه ها و هماهنگی و رایزنی با 
کلیدی همایش )شش سخنران داخلی و  سخنرانان 
دو سخنران خارجی( نیز از برنامه های در دست اجرای 

این همایش است.
کوفه  دانشگاه  اســــتاد  الرهیمی  عالحسین  دکتر  وی 
رئیس دانشــــکده ادبیات دانشگاه کوفه و دکتر عمار 
عبودی نصار اســــتاد دانشــــگاه کوفه را دو ســــخنران 
گفــــت: حجت  کــــرد و  ایــــن همایــــش عنوان  خارجی 
االســــالم والمسلمین دکتر ســــیدمهدی ساداتی نژاد 
استاد دانشــــگاه تهران و رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبــــری در دانشــــگاه تربیت مــــدرس، حجت 
استاد  میرزایی  محمدعلی  دکتر  والمسلمین  االسالم 
جامعــــه المصطفی، دکتــــر اصغر منتظر القائم اســــتاد 
دانشگاه اصفهان، دکتر علی غفرانی استاد دانشگاه 
بوعلی سینا، دکتر میرهادی حسینی استاد دانشگاه 
خوارزمی و مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه خوارزمی 
و دکتــــر علیرضــــا اســــدی اســــتاد دانشــــگاه صنعتی 
اصفهان جزو شــــش ســــخنران داخلــــی این همایش 

خواهند بود.
مرادی مخلــــص در ادامه اضافه کرد: ایــــن همایش با 
9 محور شامل بازگشت به اســــالم، دشمن ستیزی و 
، همگرایی و  استعمارســــتیزی، حرکت اسالمی معاصر
وحدت جوامع اسالمی، خودســــازی و تمدن اسالمی، 
علم و اســــالم، انعــــکاس بیداری اســــالمی در ادبیات 
فارســــی و عربی، ادبیات مقاومت و بیداری اسالمی و 
نقش فرهنــــگ در تعلیم و تربیت برگزار می شــــود که 
راســــتا عالقمندان و فرهیختگان دانشگاهی  در این 

آثار خود را در این زمینه ها ارسال کنند. می توانند 
رئیــــس دانشــــگاه ســــیدجمال الدین اســــدآبادی در 
پایان مهلت ارســــال مقاالت را حداکثــــر تا تاریخ پنجم 
اســــفندماه ســــال جــــاری عنوان کــــرد و یادآور شــــد: 
متقاضیان برای کســــب اطالعات بیشتر می توانند به 

www. Conf.sjau.ac.ir مراجعه کنند. نشانی 

توزیع 1۸00 بسته معیشتی 
توسط هیأت های مذهبی کبودرآهنگ

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس شورای هیأت های 
مذهبــــی شهرســــتان کبودرآهنگ گفت:1800 بســــته 
معیشتی توسط هیأت های مذهبی در این شهرستان 

در ایام بیماری شیوع کرونا توزیع شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، روح اهلل یداللهــــی مبین رئیس 
با  کبودرآهنگ  شورای هیأت های مذهبی شهرســــتان 
اشــــاره به فعالیت های گروه های هیأتــــی در گند زدایی 
معابر عمومی اظهار کرد: 190 گروه هیأتی در نقاط مختلف 
شهرستان با همکاری بسیج در ایام کرونا معابر عمومی 

شهرستان را ضدعفونی و گند زدایی کردند.
وی بــــا بیان اینکــــه در مجموع بیــــش از 1000 لیتر مواد 
ضدعفونی در ســــطح شهرســــتان توزیع شــــده است 
بیــــان کرد: بیش از 1000 لیتر مواد ضدعفونی کننده و 5 
هزار عدد ماسک و اقالم بهداشتی در ایام کرونا در این 

شهرستان توزیع شده است.
یداللهــــی بــــا اشــــاره بــــه نقش بــــی بدیــــل هیأت های 

مذهبی در اجــــرای کمک هــــای مؤمنانه گفــــت: توزیع 
1800 بســــته معیشــــتی به ارزش 540 میلیون تومان و 
150 کارت هدیــــه به ارزش هر کدام 300 هــــزار تومان در 
آفرینی های  مناسبت های مختلف گوشــــه ای از نقش 
هیأت های مذهبی و فعاالن دینی در این شهرســــتان 

است.
وی در خصوص ســــاخت مســــکن محرومان توســــط 
هیأت های مذهبی در ســــطح شهرســــتان اضافه کرد: 
ساخت 2 باب منزل مسکونی برای نیازمندان و 6 باب 
سرویس بهداشتی و حمام از فعالیت های هیأتی های 

شهرستان بوده است.
، رئیس شــــورای هیأت هــــای مذهبی  به نقــــل از مهــــر
کبودرآهنــــگ در انتهــــا خاطر نشــــان کرد: بیــــش از 30 
میلیــــون تومان نان صلواتــــی در ایام محــــرم و فاطمیه 
در 20 نانوایــــی شهرســــتان نیز از اقدامــــات هیأت های 

مذهبی در ایام کرونا می باشد.

تأمین مواد اولیه از موانع 
پیش روی تولید سفال و سرامیک

هگمتانه، گروه شهرســــتان: ســــخن یک بانوی کارآفرین 
کبودرآهنگی با دســــت اندرکاران صنایع دســــتی اســــتان 
این است که فعاالن هنری شهرستان ها را حمایت کنند 
تــــا کارآفرینان بتوانند با خاطری آســــوده به خلق آثار هنری 

بپردازند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، از نگاه یــــک هنرمند زندگــــی پر از 
خوبی ها و خاطرات شــــیرین اســــت چرا که بــــا خلق هر اثر 
هنری لحظه های لذت بخشی برای هنرمند ثبت می شود. 
بانوی هنرمند کبودرآهنگی که با پشتکار خود توانسته در 
زمینی به مســــاحت 100 مترمربع و هزینه اولیه 200 میلیون 
تومان کارگاهی با اشــــتغالزایی برای 10 خانــــواده راه اندازی 
کنــــد، از روابــــط صمیمــــی میــــان کارکنــــان در کارگاهش 
می گوید و اظهار می کند: صمیمیت در هنگام کار بهترین 

حس بوده و باعث رضایت قلبی ام شده است.
اکرم بیاتی ارتباط دوســــتانه در کارگاه را روشی سازنده برای 
حل مشــــکالت و از بین برنده تلخی ها می داند و می گوید: 
در میــــان تلخی هــــا و شــــیرینی ها و دغدغه هــــا بهتریــــن 
خاطرات زندگی ام برای خالق اثر هنری در حال ثبت است 
و از اینکــــه در تأمین رزق و روزی 10 خانواده دیگر شــــریک 
هستم، خوشحالم و همه تالشم این است این مجموعه 

را توسعه دهم.
این بانونی کارآفرین در زمینه صنایع دســــتی چون سفال 
و سرامیک در کبودراهنگ زنده بودن و تنوع باال در تولید 
ظروف ســــرامیک را از مزایای رشته هنری سفال می داند و 
از مسؤوالن درخواســــت می کند کارآفرینان شهرستانی را 

بیشتر حمایت کنند.
وی متولد 1366 ســــاکن شــــهر کبودراهنگ، درباره روش 
کار خود این گونــــه توضیح می دهد: ظروف ســــرامیکی از 

دو قســــمت بدنه و لعاب تشکیل شــــده، قسمت بدنه 
همــــان گلی اســــت که از انــــواع خاک رس ماننــــد کائولن، 
کوارتز و انواع فلدسپات و موادی از قبیل کربنات کلسیم، 
ســــدیم و... تشــــکیل می شــــود، این مواد با نسبت های 
معین ترکیب می شود که بعد از طی مراحل تهیه دوغاب 
وارد مرحله ریخته گری شــــده و بعد از خشک شدن، تراش 
خورده و شســــته می شود و آماده قرار گرفتن در کوره برای 
پخت اول و بیســــکویتی شــــدن بدنه خواهد بود سپس 
مراحل پخت در کوره با دمای متناســــب بــــا نوع و ترکیب 
مــــواد دوغاب برنامه ریــــزی و در نهایت بدنه بیســــکویتی 
شــــده وارد مرحله لعاب زنی و دوباره برای پخت لعاب وارد 

کوره می شود.
در ادامــــه دغدغه های این بانوی کارآفریــــن کبودراهنگی 
را جویا شــــدیم، وی از ســــختی ادامه فعالیت در این روزها 
که تــــورم زندگی ها را مختــــل کرده می گوید و خاطرنشــــان 
می کند: بازار و مشــــکالت تولید همیشــــه از دغدغه های 
هنرمندان اســــت اما در طول یک ســــال گذشــــته شیوع 
کروناویروس بهانه ای شده برای افزایش قیمت ها و نبود 
نظارت بر بازار که از مدیران اســــتان انتظار می رود بیش از 

این اجازه ندهند معیشت مردم به خطر بیفتد.
بیاتی از چگونگی ورود خود بــــه عرصه هنر می گوید: طبق 
عالقه ای که به کار هنری دارم و توانایی و استعداد اولیه ای 
که داشتم، باعث شد تا به سمت هنر بروم. فعالیت های 
قبلــــی ام در زمینه نقاشــــی روی ســــفال بود که هر ســــال 
نمایشــــگاه بین المللی همــــدان شــــرکت می کنم و یک 
بار هم به عنوان نماینده اســــتان همدان در نمایشــــگاه 
کشــــوری که در برج میــــالد تهران برگزار شــــده بود، حضور 

داشتم.

وی با بیان اینکه بیشــــتر تولیداتمان براســــاس سفارش 
و تقاضای بــــازار عمده انجام می شــــود و برخــــی موارد هم 
خریــــداران هنردوســــتی داریــــم کــــه به صورت سفارشــــی 
برایشــــان کار انجام می دهیم، دیدگاه خود بــــه هنر را این 
گونه توصیف می کند: در حال حاضر تمام رشته ها مدیون 
هنر هســــتند، یک تولیدکننده خوب در هــــر زمینه کاری 
باید یک هنرمند باشد، حتی پزشکان هم دوره های هنری 

طی می کنند.
این بانــــوی کارآفرین از مســــؤوالن مربوطــــه کبودراهنگ 
می خواهــــد او را به عنوان یــــک تولیدکننده حمایت کنند 
و به امر کارآفرینی بها دهنــــد چراکه ایجاد بازار فروش برای 

هنرمندان فعال در حوزه اشتغال خانگی اهمیت ویژه ای 
برای رونق تولید و اشتغال در شهرستان دارد.

بیاتــــی تورم بازار و مشــــکالتی چــــون تأمین مــــواد اولیه را از 
اصلی ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان در عرصه تولید 
ســــرامیک و ســــفال می داند که به عنوان مصداق سنگی 

بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان شهرستانی قرار دارد.
وی به بانوان توصیه می کند: به کسانی که برای نخستین 
بار عالقمند به ورود به این عرصه هنری هستند، می گویم 
که ســــفال اولین ساخته دست بشر اســــت و امروزه هنر 
سفال و ســــرامیک بسیار گسترده و پیچیده شده و الزمه 
موفقیت و رمــــز اصلی در ایــــن زمینه داشــــتن تخصص، 

دانش و عالقه است.
بیاتی قدردان حمایت های همسرش در کنار تالش خود 
، حمایت های همه  است و تصریح می کند: عالقه، پشتکار
جانبه همســــرم، خانواده و دوســــتانم به ویژه دوســــت و 
همکارم زهرا ضیایی و همچنین اشــــتغالزایی برای بانوان 

خانه دار اصلی ترین پشتوانه های بنده بوده اند.
به نقل از ایسنا، وی احساس درونی خود از کار هنریش را 
این گونه بیان می کند: هنر وســــیله ای برای ارتباط با خالق 
هستی است و هنر ســــفالگری به علت کار کردن با خاک 
ارزش معنوی زیــــادی دارد، چراکه حتی هنــــگام عبادت و 

مرگ نیز سر بر خاک می گذاریم.

اسکان اضطراری 40 مسافر 
در نهاوند

امدادرسانی به 50  خودروی گرفتار در برف

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس جمعیت هالل 
احمر نهاوند از امدادرسانی به 50  خودروی گرفتار در 

برف و اسکان اضطراری 40 مسافر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی کیانی اظهار کرد: به دنبال 
بارش برف نســــبتا ســــنگینی که از بامــــداد تا عصر 
پنجشنبه ادامه داشت به 50 خودرو گرفتار در برف 

امدادرسانی شد.
وی گفت: با شــــروع بارش برف و برودت هوا دو تیم 
امــــداد و نجات هــــالل احمر نهاونــــد در پایگاه قلعه 
قباد مســــتقر شــــدند تا وضعیت محور کوهستانی 

نورآباد را کنترل کنند.
رئیــــس جمعیت هالل احمر نهاونــــد افزود: با توجه 
به بارش برف و یخبنــــدان و کوالک در محور نهاوند 
بــــه نورآباد و به ویژه در گردنه گاماســــیاب تعدادی از 
خودروهای عبوری بــــدون زنجیر چرخ در برف گرفتار 

شدند.
وی افــــزود: بــــا توجه بــــه گرفتار شــــدن تعــــدادی از 
خودروها در برف و کــــوالک، نیروهای امدادی هالل 
احمــــر نهاوند با تجهیزات الزم وارد عمل شــــده و به 

یاری مسافران شتافتند.
کیانی گفــــت:در این راســــتا به 50 خــــودروی گرفتار 
شده در برف با 210 مسافر امدادرسانی شده و پس 

از رهاسازی به سمت مقصد خود حرکت کردند.
رئیس جمعیت هالل احمــــر نهاوند افزود: عالوه بر 
این 40 نفر از مسافرانی که خودروهای آنها به دالیل 
نقص فنی در جاده گرفتار شــــدند در پایگاه مردمی 
جمعیت هــــالل احمر در روســــتای وراینه اســــکان 

اضطراری شدند.
وی با تأکید بر اینکه تمــــام امکانات خدماتی رفاهی 
و امدادی تا مســــاعد شدن شــــرایط جوی در اختیار 
مردم قــــرار خواهد گرفت، گفت: از شــــب گذشــــته 
تمامــــی عوامــــل امــــدادی شهرســــتان نهاونــــد به 
اســــتعداد بیش از 100 نفر در آماده بــــاش کامل قرار 

گرفته اند.
وی گفت: به منظور امدادرسانی به مسافران مسیر 
نورآباد دو پایگاه اســــکان اضطراری در روســــتاهای 
وراینه و قلعه قباد تجهیز شده اند که در صورت نیاز 

مسافران در آنجا اسکان داده می شوند.

دستگیری دو شکارچی 
متخلف در نهاوند

کشف یک قبضه سالح شکاری غیر مجاز

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
از محیط زیســــت نهاونــــد گفت: با حضــــور به موقع 
مأموران محیط زیست تالش دو شکارچی متخلف 
که قصد شکار در منطقه کوهستانی تازناب نهاوند 
را داشــــتند ناکام و یک قبضه ســــالح شکاری از آنان 

کشف شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مهرداد ســــلگی اظهــــار کرد: 
کارشناسان اداره حفاظت زیســــت این شهرستان 
طــــی دو عملیــــات جداگانه و بر اســــاس گزارشــــات 
مردمی مبنی بر شــــکار غیرمجــــاز در منطقه تازناب، 
از  جلوگیــــری  جهــــت  کنتــــرل  و  گشــــت  عملیــــات 
تخلفات شــــکار در آن منطقه از سوی مأموران ما به 

اجرا گذاشته شد.
وی افزود: به دنبال اجرای عملیات گشــــت توســــط 
مأموران اداره محیط زیســــت نهاوند دو شــــکارچی 
متخلف که در منطقه برای شکار اقدام به گشت زنی 

کرده بودند متوقف و سالح آنها توقیف شد.
رئیــــس اداره حفاظــــت از محیــــط زیســــت نهاوند 
کرد: این دو شــــکارچی متخلف با استفاده  اضافه 
تازناب  منطقه  کوه های  ارتفاعات  در  برف  بارش  از 
اقدام به ردزنی حیات وحش برای شــــکار غیرمجاز 
کــــرده بودند که در حین حضور بــــه موقع ما اقدام 

ماند. ناکام  آنها 
وی گفت: با توجه به اینکه این دو شــــکارچی مدارک 
حمل ســــالح مجاز به همراه نداشتند اسلحه آنها که 
یک قبضه ســــالح دو لول بود توقیف و شکارچیان 
نیز برای ارائه توضیحات و بررســــی اقدام آنان به اداره 

محیط زیست فرا خوانده شدند.
ســــلگی در پایــــان ضمن هشــــدار به افــــرادی که به 
صــــورت غیر مجاز اقــــدام به شــــکار از حیات وحش 
می کننــــد از مــــردم مناطق حفاظت شــــده و یا دارای 
حیات وحش خواســــت کــــه در صورت مشــــاهده 

چنین افرادی مراتب را به این اداره گزارش کنند.

خبــر

ثبت ملی »کلوا پزی« به عنوان ششمین میراث ناملموس نهاوند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره میراث 
گردشــــگری نهاوند  فرهنگــــی، صنایــــع دســــتی و 
گفــــت: به تازگی مهــــارت کلــــوا پزی)کلوچه محلی( 
نهاوند ثبت ملی شــــده و شمار آثار این شهرستان 
را در فهرســــت میراث ناملموس کشــــور به عدد 6 

رسانده است.
به گزارش هگمتانه، »محســــن جانجان« روز شنبه 
در جمــــع خبرنــــگاران اظهــــار کرد: تاکنــــون لهجه و 
گویــــش نهاونــــدی، آئین چهــــل منبــــران، مهارت 
آش َورکواز  آش بادمجان، مهــــارت پخــــت  پخــــت 
و خمیر َســــَنل که از ســــنت های آئینــــی و فرهنگی 
شهرستان نهاوند محسوب می شود در فهرست 

آثار ناملموس کشور ثبت شده اند.
او با اشاره به اهمیت کاوش معبد الئودیسه در نهاوند، 
تصریــــح کــــرد: کار کاوش فصل ششــــم محوطه تاریخی 

الئودیسه پس از اخذ مجوز آغاز می شود.
رئیس میراث فرهنگــــی نهاوند با بیان اینکه در یک ماه 
آینــــده آخرین فصل باستان شناســــی محوطــــه تاریخی 
الئودیســــه در نهاوند آغاز می شــــود عنوان کرد: کاوش 
فصل ششــــم محوطه تاریخی الئودیســــه در حال حاضر 

در مرحله اخذ مجوز است و به زودی شروع خواهد شد.
وی تأکیــــد کــــرد: اعتبــــار الزم بــــرای کاوش 200 میلیون 
تومان اســــت کــــه امیدواریم در مرحله ششــــم به نتایج 
خوب و کارآمدی دست یابیم زیرا هنوز سرنخی از معبد 

الئودیسه پیدا نشده است.
جانجــــان ابراز امیــــدواری کرد: مجــــوز کاوش قبل از آغاز 
ســــال جدید صادر شــــود کــــه در صورت صــــدور مجوز 

کاوش، کار آغاز شــــده و تــــا پایــــان فروردین ادامه 
خواهد یافت.

او دربــــاره یافته هــــای فصل هــــای کاوش در ایــــن 
منطقــــه گفــــت: در فصل پنجــــم کاوش عــــالوه بر 
کتیبــــه یونانــــی، یافته های ارزشــــمند دیگری چون 
برنــــزی خدایــــان یونانــــی، قربانگاه  مجســــمه های 
ســــنگی، سرستون، ســــاقه ســــتون، پایه ستون و 
قطعه ســــفال های ایــــن دوره در محله دوخواهران 
نهاوند کشــــف شــــده که با توجه به این یافته ها و 
مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رســــیدیم که 
شــــهر نهاوند اســــتقرار دوره پیش از تاریخ داشته 

است.
در شهرســــتان نهاونــــد حــــدود 210 اثــــر تاریخــــی و 
فرهنگی وجود دارد کــــه تاکنون تعداد 100 اثر آن به ثبت 
آثار ملی کشــــور رسیده که مهمترین آن ها حمام حاج آقا 
، تپه گیان، قلعه  تراب، موزه شــــهدا، مســــجد جامع بازار
ســــام گبری در روســــتای بابا قاســــم، بازار سرپوشیده و 
ســــنتی نهاوند، آســــتان شــــاهزاده محمد)ع( است که 

همگی سبب رونق گردشگری در شهرستان شده اند.

کرونای انگلیسی به اسدآباد نرسیده است
هگمتانه، گروه شهرستان: معاون بهداشتی دانشکده 
گفت: تاکنون هیچ  علوم پزشکی شهرستان اســــدآباد 
موردی از کرونای انگلیسی در شهرستان نداشته ایم و 

مورد ثابت شده ای مشاهده نشده است.
به گزارش هگمتانــــه، دکتر الهام عظیمــــی اظهار کرد: با 
توجــــه به مشــــاهده موارد کرونــــای انگلیســــی در دیگر 
استان های کشور و حساسیت موضوع، شیوع این نوع 
کرونا جدیت هر چه بیشــــتر در رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی، پرهیــــز از تجمع و بــــه ویژه پرهیــــز از رفت و 

آمدهای غیرضروری به دیگر شهرها را ایجاب می کند.
وی بــــا بیان اینکه کرونای انگلیســــی مســــری تر بوده و 
بیشــــتر تمایل به ســــمت جوانان، کودکان و نوجوانان 
دارد، افزود: در همین راســــتا خانواده ها باید نســــبت به 

مراقبت از خود و کودکان، نوجوانان و جوانان و تک تک 
اعضای خانواده حساسیت باالتری داشته باشند.

عظیمی شرایط فعلی شهرستان را آبی با وضعیتی بسیار 
شکننده برشــــمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک 
مورد کرونا مثبت در بخش کرونایی شهرستان بستری 
بوده کــــه با تــــداوم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
از شــــهروندان درخواســــت داریــــم در ثبــــات وضعیت 
شهرســــتان یاری گر مدافعــــان ســــالمت و کادردرمان 

باشند.
وی با تأکیــــد بر اینکه آمــــار و ارقام کاهشــــی کرونا نباید 
موجب ســــهل انگاری مردم در رعایت شــــیوه نامه ها و 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی شــــود، گفت: تنها زدن 
ماسک بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله 

گــــذاری اجتماعی برای مقابلــــه با کرونا کافی نیســــت و 
عــــالوه بر این مــــوارد پرهیز از شــــرکت در مراســــم عزا و 
جشن ها باید اولویت اصلی زندگی اجتماعی مردم برای 

مقابله با کرونا باشد.
مــــردم  مشــــارکت  بــــدون  اینکــــه  بیــــان  بــــا  عظیمــــی 
کنتــــرل بیمــــاری کرونــــا امــــکان پذیر نیســــت و رعایت 
زندگــــی  ســــبک  همــــان  بهداشــــتی،  شــــیوه نامه های 
مناســــب است، یادآور شــــد: پرهیز از شرکت در مراسم 
و گردهمایــــی هــــا، گــــردش کرونــــا را کمتر می کنــــد و ما 
می توانیم در این شــــرایط به طور ویژه ای به گروه بیماران 
، زمینه ای، مادران بــــاردار و اطرافیان مبتالیان به  پرخطر

کرونا توجه کنیم.

ح »سه شنبه  شب های مهدوی« توزیع 7600 پرس غذا در نهاوند با طر
هگمتانه، گروه شهرستان: مسؤول امور فرهنگی 
گروه جهادی شهید امیدی نهاوند از توزیع 7 هزار و 
663 پرس غذا از طریق طرح »سه شــــنبه شب های 

مهدوی« بین نیازمندان نهاوند خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، داود علی بخشــــی با اشــــاره 
بــــه توزیع 7 هــــزار و 663 پــــرس غــــذا از طریق طرح 
»سه شــــنبه شــــب های مهدوی« بیــــن نیازمندان 
نهاونــــد اظهار کرد: این تعداد غذا طی هشــــت ماه 
گذشــــته با همکاری خیرین جمع آوری شــــده که به 
همراه میوه و نــــان بین نیازمندان محالت مختلف 

توزیع شده است.
وی بــــا اشــــاره به چگونگــــی شــــکل گیری این طرح 
افــــزود: بعد از اینکــــه در ایــــام ماه مبــــارک رمضان 

گذشــــته به منظور کمک به خانواده های نیازمند طرحی 
به نام »علی یاوران« در نهاوند اجرا شد و بر اساس آن 13 
هزار پرس غذا تهیه و بین مســــتمندان توزیع کردیم به 
اتفاق جمعی از دوســــتان تصمیم بر این گرفته شــــد که 

این احسان در طول سال ادامه باید.
مســــؤول امور فرهنگی گــــروه جهادی شــــهید امیدی 
نهاوند با بیان اینکه این کار ابتدا از ســــوی خانواده های 
همکاران آغار شــــد افزود: افراد عالقه مند به شرکت در 
این طرح می توانند در هفته یک شب در کنار غذایی که 

برای خانواده خود تهیه می کنند به اندازه یک یا دو نفر از 
آن را برای نیازمندان کنار بگذارند.

وی افــــزود: هدف کلی طرح، زمینه ســــازی ظهور حضرت 
حجت)عــــج( و برقــــراری ارتباط بیــــن خانواده هــــا و امام 
زمان)عج( اســــت تا با تبلیغ این مهــــم این فرهنگ را در 
سطح استان و حتی کشور گسترش دهیم تا انشاءاهلل 
جامعه برای ظهور آقا امام زمــــان از آمادگی الزم برخوردار 
شــــود و عالوه بــــر آن بتوان تعــــداد غذای بیشــــتری به 

دست نیازمندان رساند.

علی بخشــــی بــــا بیــــان اینکــــه بــــه منظــــور اجرای 
طرح منطقه بندی در ســــطح شــــهر بــــه عمل آمد 
گــــروه جهادی مســــؤول  از اعضــــای  و تعــــدادی 
جمــــع آوری و توزیــــع غــــذا و بســــته های فرهنگی 
شــــدند گفــــت: در حال حاضــــر برای اجــــرای طرح 
25 نفر بــــا ما همــــکاری دارند و هر هفتــــه به طور 
طریق  از  کــــه  خانواده هایی  از  غــــذا   200 متوســــط 
فضای مجــــازی اعالم همکاری می کنند جمع آوری 

می شود. توزیع  نیازمندان  بین  و 
وی گفــــت: با توجه بــــه اینکه درصدد هســــتیم به 
منظور گســــترش فرهنــــگ مهدویــــت و کمک به 
نیازمندان این  طرح را عالوه بر شــــهر در روســــتاها 
نیز توســــعه دهیم لذا هفته گذشته چهار روستای 
دیگر نیز زیر پوشــــش قــــرار گرفت و انشــــاءاهلل در نظر 
داریم این طــــرح را با همکاری خیرین حتی به شــــهرهای 

همجوار نهاوند گسترش دهیم.
مســــؤول امور فرهنگی گــــروه جهادی شــــهید امیدی 
نهاوند از اســــتقبال خــــوب خیرین در اجــــرای طرح خبر 
داد و افزود: در اولین هفته هــــای آغاز طرح در هر مرحله 
به طور متوســــط بین 30 تا 100 پرس غذا جمع آوری شد و 
امروز که چهلمین هفته اجرای طرح اســــت بیش از 400 

پرس غذا و در مواقعی پول نقد جمع آوری می شود.



درتاریخ 1399/11/11به شماره ثبت 324 به شناسه ملی 14009768964 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد. نام: هیئت ورزشی فوتبال شهر زنگنه مؤسسه غیرتجاری
موضوع فعالیت: اهداف هیئت:1- برنامه ریزی در جهت رشــد و توســعه کمی 
 و کیفی رشــته ورزشی فوتبال )از ســنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد 
ســاختار مدرن نظیر آکادمی فوتبال و موسســات آموزشی رشته ورزشی فوتبال 
2- رعایت مفاد اساســنامه جهانی، کنفدراسیون آســیا و فدراسیون فوتبال ج.ا.ا 
3- تالش در جهت تعمیم، گســترش و توسعه پایدار رشته ورزشی فوتبال شهر با 
بکارگیری مربیان و کشــف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و کنترل برنامه 
و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشــخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی 
فوتبال 4- برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشــارکت مقامات و مسئولین شهر 
و تکریم پیشکســوتان و نام آوران شهر با هدف الگوسازی برای جوانان 5- نظارت 
بر امر توســعه باشــگاه داری در سطح شهر و تشــویق بخش خصوصی در جهت 
سرمایه گذاری در رشته ورزشی فوتبال و ایجاد زمینه مشارکت مردمی  و کمک های 
داوطلبانه 6- ایجاد زمینه و بسترســازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیئت 
شهر 7- تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته 
ورزشــی فوتبال در سطح شهر بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی از طریق 
تدوین برنامه جامع آموزشی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8- کوشش 
در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشــبرد رشته ورزشی فوتبال و 
ترغیــب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقــررات. به موجب مجوز از اداره کل 
ســازمان تربیت بدنی برابر با شماره مجوز 226/2/7225 در تاریخ 1399/06/24 

در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی: اســتان همدان، شهرســتان مالیر ، بخش زند ، شهر زنگنه، محله 
خیابان فرهنگ، کوچه )نسترن(، خیابان فرهنگ، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 
6575183979 مدیران آقای تقی کهندل به شــماره ملی 3932202120 و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 4 سال 
خانم بانو آزموده به شــماره ملی 3932206681 و به ســمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 4 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای 
مهدی ســلیمانی به شماره ملی 3934314678 و به ســمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 4 سال و به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای مسعود 
موســوی به شــماره ملی 3934341438 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 

مدت 4 سال و به سمت خزانه دار به مدت 4 سال.
دارندگان حق امضا: امضاهای مجاز اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت 
بــا امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئــت و در غیاب رئیس هیئت، نایب 
رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیئت، قابل اقدام اســت. ضمناً کلیه مکاتبات 
عــادی اداری غیرتعهدآور با امضای رئیس هیئــت و در غیاب وی، نایب رئیس یا 
دبیر هیئت انجام می پذیرد. روزنامه کثیراالنتشــار هگمتانه جهت درج آگهی های 
مؤسســه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
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آگهی تأسیس مؤسسه غیرتجاری
 هیئت ورزشی فوتبال شهر زنگنه

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

آقای غالمرضــا قربانیان جم وارث مرحوم حســن نصیریان منصوب با تســلیم 
دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه اســناد رسمی شماره 1 رزن 
مدعی اســت که یک جلد ســند مالکیت ششدانگ به شــماره چاپی 419947 
ســری الف سال 85 به شماره پالک ثبتی 1413 فرعی باقیمانده مفروز و مجزی 
از 1413فرعــی از 37 اصلی واقع در بخش 5 همدان، حوزه ثبت ملک رزن،  قریه 
شــاهنجرین که به نامش ذیل ثبــت 60184 صفحه 153 دفتر جلد  54 امالک 
ثبت رزن سابقه ثبت دارد، به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 و آیین نامه ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد،  از تاریخ انتشار 
این گواهی طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رزن مراجعه 
و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت انقضاء مدت واخواهی و عدم وصول اعتراض و یا در 
صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود، سند المثنی به نام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد.
م.الف 194

آگهی فقدان سند مالکیت

حسن حیدری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رزن

برگ سبز کمپرســی بنز،  تیپ: ال.پی.کا608/32، رنگ: خاکستری 
روغنی، مدل: 1358، نوع ســوخت:  گازوئیل، ظرفیت:  6 تن به شماره 
پالک ایران 18-885ع88 به شماره موتور 047813 به شماره شاسی 
440229 به نام حمید اخچلوئی به شماره ملی 3860234692 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/03         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/18

برابــر رأی شــماره 139960326034001151 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 سعید شیریان پناه فرزند احمد به شماره شناسنامه 2025 صادره از همدان 
در یک قطعه باغ  به مســاحت 2581 پــالک 11- اصلی واقع در حومه بخش دو 
خریداری از مالک رســمی آقایان حبیب اله فیض مهذب و عزت اله میزرائی ادب 
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 1668

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/03

برابــر رأی شــماره 1399/1270 مورخــه 99/10/07 هیــأت اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حمیدرضا 
لطفی فرزاد فرزند مظفر به شــماره ملی 4000023896 صادره از اســدآباد نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 52963/34 مترمربع در قسمتی 
از پالک 103 اصلی واقع در اسدآباد، اراضی روستای پیرملو خریداری از مالک رسمی 
خــود متقاضی آقای حمیدرضا لطفی فرزاد محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود 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 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 412

چون خانم فاطمه ســیفی الهی مالک ششــدانگ پالک 2801 اصلی بخش 
یک برابر درخواســت 2079- 99 مورخ 1399/11/29 تقاضای صدور سند 
تک  برگــی خــود را از ایــن اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 2079 - 99 
مورخ 1399/11/29 متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین را نمی شناسد 
و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و 
همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه 
مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ دوشــنبه تاریخ 
1400/01/16 ســاعت 10 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، هلیجان تپه 
ریشــه کمر، جاده قدیم کفراش راه حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور 
مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. 

چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 960

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

گهی مزایده  )نوبت دوم( آ

م . الف  1680

کاربری تجاری و مسکونی واقع   شهرداری قهاوند در اجرای آئین نامه مالی شهرداری ها  در نظر دارد  نسبت به فروش 8 قطعه از  زمین های خود با 

در نقاط مختلف شــهر قهاوند از طریق مزایده اقدام نمایــد ، متقاضیان می توانند از تاریــخ 1399/12/03 به مدت ده روز جهت کســب اطالع از زمین های 

مورد نظر و شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد ( مراجعه نمایند.
 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

 2- متقاضیان بایستی معادل 5 درصد از قیمت کل زمین مورد تقاضا را منطبق با قیمت کل زمین به حساب جاری 0105769781003 به نام شهرداری 
قهاوند نزد بانک ملی  به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و فیش آن را منضم به پیشنهاد مربوطه نمایند.

 3- به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 5- هر گاه نفر اول ، دوم و ســوم برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری نماید وجه واریزی آنان به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد و با نفرات بعدی 
به شرط آنکه قیمت پیشنهادی آنها کمتر از برآورد کارشناسی نباشد عقد قرارداد خواهد شد.

 6- شــرکت کنندگان می بایســت قیمت پیشــنهادی خود را در ســامانه ســتاد ثبت نمایند و مراحل آن را امضاء و تایید نهایی با توکن انجام دهند در غیر 
این صورت مسئولیت عدم ثبت پیشنهاد به عهده شرکت کنندگان خواهد بود. 

 7- قیمت پایه مزایده برای هر متر مربع از زمین های مشمول این مزایده و نیز موقعیت جغرافیایی و مساحت هر قطعه از زمین های مورد نظر در سامانه 
ستاد  قابل مشاهده می باشد و در صورت مراجعه حضوری شرکت کنندگان به شهرداری نیز قابل ارائه خواهد بود.

8- پاکت الف شــامل رســید واریز 5 درصد ســپرده حتمًا به آدرس شــهرداری قهاوند ارســال گردد و در صورت تمایل شــرکت کنندگان فرم کاغذی جهت 
پیشنهاد قیمت ارائه می شود ولی پذیرش فرم کاغذی )سنتی( منوط به ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد خواهد بود.

شهرداری قهاوند
آدرس : قهاوند ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، شهرداری قهاوند  -  تلفن های تماس : 38462467- 38462535  کد 081           

یکشنبه   3 اسفند 1399    شماره   4741

4
نظارت بر ورود مواد خام دامی به همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل دامپزشــــکی اســــتان همدان از 
نظارت بر ورود مواد خام دامی به همدان خبر داد و  گفت: پست قرنطینه 
شهید زارعی صالح آباد فعال است و به صورت شبانه روزی بر ورود انواع 

دام و فرآورده های خام دامی به سطح استان نظارت دارند.
به گزارش هگمتانه، محمودرضا رسولی با بیان اینکه قرنطینه دام و امنیت 
زیستی از وظایف دامپزشکی اســــت اظهار کرد: قرنطینه یکی از ارکان های 

، آبزیان و فرآورده های آن اســــت و نقش  مهم تأمین بهداشــــت دام، طیور
پراهمیتی در جلوگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام دارد.

وی بــــا تأکیــــد بــــه اینکــــه قرنطینــــه در پیشــــگیری، کنترل و ریشــــه کنی 
بیماری های دام و طیور مؤثر بوده است گفت: هر گونه حمل و نقل دام، 
، آبزیان و فرآورده های خام دامی تنها با داشــــتن مجوز بهداشــــتی -  طیور

قرنطینه ای حمل دامپزشکی صورت می گیرد.

مدیرکل دامپزشــــکی استان همدان پست قرنطینه دامپزشکی »شهید 
زارعــــی صالح آباد« در شهرســــتان بهــــار را به لحاظ موقعیت اســــتراتژیک 
و قرارگرفتــــن در مســــیرهای مواصالتی اســــتان های قزوین، کردســــتان 
و کرمانشــــاه یکی از نقاط اصلی و شــــاهراه ارتباطی غرب کشــــور دانست 
و افزود: کارشناســــان پســــت قرنطینــــه اداره کل دامپزشــــکی به صورت 
شبانه روزی بر ورود انواع دام و فرآورده های خام دامی به سطح شهرستان 

و استان نظارت دارند.
وی بیــــان کرد: آنها با خودرو ها و افراد متخلف که دارای مجوز بهداشــــتی 
قرنطینــــه ای از دامپزشــــکی نبوده و یا بــــه موارد بیماری و غیربهداشــــتی 
تشــــخیص بدهند، برخورد و مراتب را به مراجــــع انتظامی و قضایی اعالم 
می کنند تا در صورت شناسایی قاچاق محموله طبق دستور قاضی برای 

تعیین تکلیف به اموال تملیکی ارجاع شود.

استان

تقدیر از خادمان ضدعفونی معابر همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: عصر چهارشــــنبه از پاکبانان 

فعال در حوزه ضدعفونی معابر شهر قدردانی شد.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، شــــهردار همــــدان عصر 
چهارشــــنبه در آییــــن تجلیــــل از پاکبانان فعــــال در حوزه 
ضدعفونی معابر گفت: شــــیوع کرونا اتفاق ناگواری است 
که یک ســــال درگیر آن هستیم و بسیاری از ما داغدار این 
اتفاق هستیم و امیدواریم به زودی شاهد ریشه کنی این 

بیماری منحوس باشیم.
عباس صوفی ادامه داد: در کنار همه اتفاقات شــــهرداری 
نهادی اســــت که در خط مقدم امداد رســــانی بوده و همه 
مدیــــران و کارکنان در تــــالش بودند که اتفــــاق بدی برای 
شــــهروندان نیفتــــد و باعث جلوگیری از آســــیب به مردم 

شوند.
وی افزود: مجموعه مدیریت خدمات شــــهری در شــــبانه 
روز در تــــالش هســــتند بــــا اقدامــــات پیشــــگیرانه حافظ 

سالمت مردم باشند.
صوفی گفــــت: در کنار اینکه باید به مــــردم خدمات خوب 

ارایه بدهیم باید مراقب همکاران خود نیز باشیم.
شــــهردار همدان تصریح کرد: دوســــال سخت اقتصادی 
داشتیم که شــــاید در طول تاریخ بعد از انقالب این چنین 
شــــرایطی را ندیده بودیم و ســــعی بر این بوده که شرمنده 
همــــکاران در خصوص حقــــوق و مزایا نباشــــیم علی رغم 
اینکه در بســــیاری از اســــتان ها حقوق کارکنان شهرداری 

ماه ها عقب افتاده است.
وی در ادامــــه بــــا اعــــالم اینکه در صــــدد انعقــــاد تفاهم 
نامــــه ای با اداره کل راه و شهرســــازی برای رفع مشــــکل 
تالش  در  افزود:  هســــتیم  شــــهرداری  کارکنان  مسکن 
کارکنان  هســــتیم با تهیه زمینی برای ساخت مســــکن 
را تا حد امکان به حداقل  شهرداری مشــــکل مســــکن 

برسانیم.
معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز در این آیین 
گفت: همــــه جا صحبــــت از مدافعان ســــالمت بود و به 
دلیــــل حفاظت از جان مــــردم این حــــوزه اهمیت باالیی 
داشــــته اما در حوزه خدمات شــــهری نیز همکاران درگیر 

این بیماری بودند.
وحید علی ضمیر بیان کرد: بر خــــود الزم می دانیم از همه 
همکاران در این حوزه قدردانی شــــود اما به دلیل شــــرایط 
موجود به نمایندگی از همــــه از چند تن از همکاران تقدیر 

خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکه در ســــه نوبت کار ضــــد عفونی معابر 
انجام شــــد، افزود: کارگران خدمات شــــهری در شــــرایط 
مختلــــف جوی بــــه صورت جهــــادی فعالیــــت دارند و از 
هیچ تالشــــی برای ضدعفونی و نگهداری شــــهر فروگذار 
نیســــتند و ما نیز موظف هســــتیم قدردان زحمات این 

باشیم. تالشگران 
علی ضمیــــر بیــــان کرد: در دوره شــــیوع ویــــروس کرونا 
این نیروهــــا در خط مقــــدم خدمت به مــــردم به عنوان 
مدافعان سالمت و بهداشــــت شهری بوده و همه آنها 
به اقــــالم بهداشــــتی نظیر ماســــک و دســــتکش مجهز 

. هستند
وی با تأکید بر اینکه مردم نیز باید در این روزهای ســــخت 

نسبت به پاکیزگی شهر کمک کنند، گفت: نباید با سهل 
انگاری و بی تفاوتی نسبت به رعایت بهداشت و پاکیزگی 

، زحمات پاکبان را مضاعف کرد. محیط شهر
شــــهری  مدیریــــت  اینکــــه  بیــــان  بــــا  ضمیــــر  علــــی 

شیوه نامه های بهداشــــتی را به شکل مطلوب رعایت و 
اجرا کرده اســــت، اظهار کرد: رســــیدگی به امور خدمات 
شبانه  صورت  به  عمومی  بهداشــــت  راستای  در  شهری 

روز در حال انجام است.

آغاز ساخت دو سریال و یک تله فیلم در صدا و سیمای مرکز همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: به گــــزارش هگمتانه، در 
کید، توجه  ســــال مزین به نام جهــــش تولید که مــــورد تأ
و هدف همه دســــتگاه های اجرایی کشــــور است صدا و 
ســــیمای مرکز همدان با برداشــــتن گام های بسیار بلند 
و مؤثر در این راســــتا به بخشــــی از وظایف خود در قبال 
فرمایش امام خامنه ای حفظه اهلل جامه عمل پوشانیده 
و در کنــــار تولید و پخش برنامه هــــای مختلف رادیویی و 

تلویزیونی سه اثر فاخر را کلید زد.
ســــریال های "خریطــــه" و" نقــــش خــــاک" و تلــــه فیلم "تا 
شــــقایق" )نام فعلی( کــــه در روز میالد حضــــرت صدیقه 
طاهــــره فاطمه زهــــرا)س( در 15 بهمن مــــاه 99 با حضور 
دکتر فاطمــــی رئیس مرکز ســــیمای اســــتان هــــا، تولید 
آنهــــا علی رغم کمبودهــــای فراوان مالــــی و تجهیزاتی و با 
پیگیری مجدانه مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان در 

استان همدان افتتاح شد.
ســــریال "خریطه" مجموعه طنزی 13 قســــمتی اســــت که 
مضمون آن بر اســــاس شــــانس بوده و تــــالش خواهد 
کرد تا کوشــــش، برنامه ریزی و پشــــتکار برای رسیدن به 
اهداف و آمال در جوانان را گوشزد کند و بگوید هر کاری 
باید با تخصــــص و تجربــــه مفید انجام شــــود نه بصورت 

هیجانی و شانس.
داســــتان این ســــریال حاکی از این است که 2 زوج جوان 
بر اثر ســــقوط بورس ورشکســــته شــــده و بــــرای پنهان 
کردن خود از طلبکاران، به ســــفر رفته و در مســــیر با یک 
نقشــــه گنج روبرو شــــده و برای پیدا کردن نقشــــه گنج با 

می شوند. مواجه  چالش هایی 
نکته قابل توجه در این ســــریال طنز استفاده از بازیگران 

بومی با گویش همدانی است.
تهیــــه کنندگــــی ســــریال" خریطــــه " را محســــن روحــــی و 

نویسندگی و کارگردانی آن را سعید پور شعبانی برعهده 
دارند.

"تا شــــقایق")نام فعلی( نیز عنوان تله فیلمی است که با 
مضمون جهش تولید و رونق اقتصادی تهیه می شود.

این تلــــه فیلم ضربه زدن بــــه تولید کشــــور را به نمایش 
گذاشــــته و در داســــتانش تالش عــــده ای را بــــرای از کار 
انداختــــن چرخ های یــــک کارخانه در حــــال فعالیت را به 

می کشد. تصویر 
تله فیلم "تا شقایق")نام فعلی(به تهیه کنندگی رضا پیله 
وریــــان و نویســــندگی و کارگردانی نقی موســــیوند تولید 

می شود.
ســــریال ارزشــــمند "نقش خــــاک" نیز که لوکیشــــن های 
آن در شــــهرهای همدان و ال لجین قــــرار دارد با موضوع 
جهش در تولید سفال و اتفاقاتی که به این واسطه بین 

دو خانواده رخ می دهد رقم می خورد. سریال نقش خاک 
در 26 قســــمت 40 دقیقه ای در حال ســــاخت است که 

آن پیشرفت خوبی داشته است. تاکنون ضبط 
ســــفال اللجین و به کارگیری بسته بندی های جدید یکی 

از اهداف این سریال در سال جهش تولید است.
 ، ســــریال نقش خاک به تهیه کنند گی محمد مهیار کلهر
کارگردانی آرش معیریان و نویسندگی مهدی پورپالسی با 
بازنویسی علی اکبر محلوجیان جلوی دوربین رفته است.

در آیین آغاز ساخت سریال های "خریطه" و" نقش خاک" 
و تله فیلم "تا شــــقایق" )نام فعلی( رئیس مرکز ســــیمای 
استان های ســــازمان صدا و ســــیما ی جمهوری اسالمی 
ایــــران پرداخــــت هنرمندانــــه با نــــگاه بومی به مســــایل 
اجتماعی را مهمترین فعالیت رســــانه ملی در تمام کشور 
خوانــــد و گفت: همــــدان با داشــــتن پیشــــینه و قدمتی 

چند هزار ســــاله و ویژگی های خــــاص اقلیمی و دارا بودن 
مشــــاهیر و هنرمندانــــی بنام، شایســــته اســــت بیش از 

این ها در کشور رخ نمایی کند.
فاطمی با ارزشــــمند توصیــــف کردن موضوع ســــریال ها 
و تلــــه فیلم، خواســــتار تداوم تولید این آثار ارزشــــمند در 
فصل هــــای متعددو مختلف شــــد و از مدیــــر کل صدا و 
ســــیمای مرکز همدان برای اهتمام و تالش در این زمینه 

قدردانی ویژه کرد
ســــریال ها  ایــــن  کارگردانــــان  و  کننــــدگان  تهیــــه  از  وی 
آثــــار را جلو ببرند کــــه قابلیت  خواســــت بگونه ای تولید 

ادامه دار بودن آن در سالهای بعد را داشته باشد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان نیز در آیین آغاز به کار 
این آثار از آمادگی مرکز همدان برای ساخت فیلم و سریال 
با توجه به ظرفیت باالی مرکز همدان و سبقه تولید آثار یاد 

کرد و گفت: همدان با داشــــتن چهره ها و هنرمندان نامدار 
در حوزه مختلف سینمایی و تلویزیونی و دارا بودن دو شهر 
جهانی اللجین و مبــــل منبت مالیر و همچنین داشــــتن 
ویژگی ها ی منطقه ای و آب و هوایی می تواند بستری دایمی 

برای تولید آثار فاخر و اثر گذار ملی باشد.
مهــــدی دهقان نیــــری با تشــــکر از دســــت انــــدر کاران 
ســــریال های "خریطــــه" و" نقــــش خــــاک" و تلــــه فیلم "تا 
شــــقایق" )نام فعلــــی( خاطر نشــــان کرد: مرکــــز همدان 
ســــالها بود)حدود یک دهه( که در حوزه ساخت فیلم و 
سریال ورود نکرده بود و جای خالی آن کامال در شبکه ها 
محســــوس بود و این امر محقق نمی شد مگر با همت و 
تالش همکاران و برنامه ســــازان خوش فکر و بسیاری از 
مســــؤوالن اســــتانی که در این زمینه یاریگر مــــا د رتولید 

آثار بودند. این 

پلمب 10 واحد متخلف 
ماساژدرمانی

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیر نظــــارت و اعتبار 
بخشــــی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســــینا از دســــتگیری یک فرد متخلف در امر ماســــاژ 
درمانی خبر داد و گفت: یک فرد شیاد که با تبلیغات 
از طریق فضای مجازی و پخش تراکت خود را ماساژور 
و انــــرژی درمــــان و همچنیــــن محقق و ســــخنران در 

حوزه های انگیزشی معرفی کرده بود، بازداشت شد.
به گزارش هگمتانه، محمد کریمی از بازداشــــت یک 
فــــرد متخلف در امر ماســــاژدرمانی خبــــر داد و اظهار 
کرد: بر اســــاس بررســــی های به عمل آمده این فرد 
فاقد هرگونه مجــــوز قانونی از مراجع ذیصالح بود که 

اقدام به ماساژ درمانی حتی برای بانوان می کرد.
وی با بیــــان اینکه ماجرا از این قرار اســــت که متهم 
در منزل مســــکونی خود در حوالی میدان رســــالت 
اقدام بــــه پذیرش و ماســــاژ مراجعان می کــــرد که با 
پیگیری های به موقع دســــتگیر شــــد گفت: متهم 
ضمــــن تبلیغات در فضای مجازی، اقــــدام به تهیه و 

توزیع کارت ویزیت هم می کرد.
مدیــــر نظــــارت و اعتبــــار بخشــــی معاونــــت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا خاطرنشان کرد: 
تعداد بســــیار زیادی کارت ویزیت  در محل فعالیت 
این فــــرد بود که خــــود را فردی محقق، ســــخنران در 
حوزه های انگیزشــــی امید به زندگی، ثروت اندوزی و 

کسب ثروت معرفی می کرد.
وی بــــا تأکید با اینکــــه با همــــکاری معاونت ارجاعی 
دادســــتان، پلیس امنیــــت اخالقــــی و کالنتری 115 
دســــتگیری فــــرد متخلــــف انجــــام شــــد گفــــت: در 
ســــالجاری بیــــش از 10 واحد متخلف ماســــاژدرمانی 

حتی برای جنس مخالف شناسایی شده اند.
کریمی با اشــــاره با اینکه پلمــــب واحدهای متخلف 
و دســــتگیری افراد از قداماتی بوده که انجام شــــده 
اســــت افزود: نظارت مســــتمر بر ســــالمت مردم از 
جمله اهداف ماســــت و مردم نیز خــــود باید به این 

مسئله توجه کنند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه مــــردم در دریافــــت خدمات 
درمانی به ویژه ماســــاژدرمانی و درمان های سنتی به 
مراکز فیزیوتراپی و پزشکان طب سنتی ایرانی دارای 
مجوز کــــه رعایت اصول پزشــــکی و اخالقــــی مدنظر 
آنهاســــت، مراجعه کنند عنوان کرد: باید از مراجعه 
به افراد شــــیاد که ســــالمت جســــمی، روحی و روانی 

مراجعین را به خطر می اندازند، خودداری کرد.

خبــر
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛

کاهش 14 درصدی رعایت شیوه نامه ها
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشریح وضعیت بیماری کرونا 

در کشور بعد از ورود ویروس جهش یافته پرداخت.
علیرضا رئیسی، در پایان جلســــه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار 

شد، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی با تأکید بر خطرناک تر بودن ویروس انگلیسی، تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین سد مقابله با 
این بیماری، رعایت سفت و سخت شیوه نامه های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز از ترددهای 

غیر ضروری و…، است.
سخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا با اشــــاره به کشورهای همســــایه همچون عراق، گفت: میزان 
سیر بیماری در این کشــــور شتابان است و استان های غربی باید بیشــــتر مراقب باشند و اقدامات 

سختگیرانه در ترددها صورت بگیرد.
رئیسی با اشاره به زنگ خطر بیماری در خوزســــتان، افزود: شیب بیماری در این استان به شدت تند 

است و باید مراقبت بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: میزان بســــتری ها در ســــطح کشــــور با افزایش مالیم همراه بوده اســــت. اما در بعضی 

استان ها شاهد کاهش بستری ها هستیم.

رئیســــی گفت: 11 شهر قرمز و 52 شهر نارنجی داریم که تمامی شهرهای قرمز در استان خوزستان قرار 
دارند.

وی افزود: قدرت ســــرایت ویروس انگلیسی باال است اما باید همچنان شیوه نامه ها را رعایت کنیم. 
ضمن اینکه باید مراقبت بیشتری از سالمندان صورت بگیرد و از جوانان می خواهیم دیدار با بزرگان 
 کوتاه مدت و با ماسک باشد. رئیسی تأکید کرد: نباید ساده انگاری کنیم، چون شاهد کاهش 

ً
حتما

14 درصدی رعایت شیوه نامه ها هستیم.
وی به واکسیناسیون اشاره کرد و افزود: تزریق واکسن تنها و تنها بر اساس اولویت بندی ستاد ملی 

مقابله با کرونا خواهد بود و هیچ گونه تزریق واکسن خارج از مصوبه ستاد نخواهیم داشت.

انعکاس
سفر معاون اول رئیس جمهور به کردستان امسال نمایشگاه های عیدانه 

برگزار نمی شود
وزیر کشور اعالم کرد: امسال نمایشگاه های عیدانه 
نخواهیم داشت و فروش های فوق العاده با شدت 
بیشــــتری کنتــــرل خواهد شــــد؛ از مــــردم خواهش 
می کنیم اگر خرید ضروری ندارند به محل های خرید 

مراجعه نکنند.
برای ســــاماندهی دســــت فروش ها هــــم طرح هایی 

داریم که باید به صنوف مرتبط ابالغ شود.

دستور احیای کارخانه قند 
یاسوج؛ پلمب شکسته شد

رئیس قــــوه قضائیه گفــــت: تعطیلــــی کارخانه قند 
یاسوج بعد از 5 ســــال و با ظرفیت ایجاد اشتغال تا 

یک هزار نفر قابل توجیه نیست.
از آنجایی که واگذاری ابطال و پلمب شکسته شده 
استانداری و مجموعه مسؤوالن باید همکاری کنند 

تا هرچه سریع تر این کارخانه راه اندازی شود.

خ تورم بهمن ماه نر
 34 درصد شد

نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه در مقایسه با ماه قبل ٢ 
واحد درصد افزایش یافته اســــت. نرخ تورم نقطه ای 
گــــروه عمــــده »خوراکی هــــا« بــــا افزایــــش ٦.٩ واحد 
درصدی به 67 درصد رســــید. تورم سالیانه نیز از 34 
درصد عبور کرد. مرکز آمار ایــــران اعالم کرد نرخ تورم 
نقطه ای در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال 

گذشته به عدد 48.2 درصد رسیده است.

عیدی ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( به خانواده 

زندانیان فقیر
حاج محمــــدی، رئیس ســــازمان زندان هــــا گفت: تا 
پایــــان هفته، تمام زندانیان فقیر کشــــور که به علت 
مبالغ پایین در زندان هســــتند شناسایی و از محل 
اعتبارات اهدایی ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( آزاد خواهند شــــد. همزمان با ســــفر رئیس قوه 
قضائیه به اســــتان کهگیلویه و بویراحمد 22 زندانی 
جرائم مالی که زمینه آزادی آنان فراهم گردیده بود به 

آغوش خانواده بازگشتند.

تکمیل ظرفیت آی سی یو 
در اهواز

علــــوم  دانشــــگاه  درمــــان  معاونــــت  سرپرســــت 
پزشــــکی جندی شــــاپور اهواز گفت: در دو ســــه روز 
آینــــده نیز بیمارســــتان آیــــت اهلل طالقانــــی قدیم به 
بیمارســــتان های پذیرای بیماران مبتــــال به کرونا در 

اهواز افزوده می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی جندی شاپور اهواز 
نیز اعــــالم کرد: دو  کودک خوزســــتانی بر اثــــر ابتال به 

کرونای جهش یافته انگلیسی جان باختند.
برخــــالف روزهــــای قبل کــــه ویروس جهــــش یافته 
انگلیســــی بیشتر در گروه های ســــنی باال رخ می داد 
،کودکان و جوانان نیــــز قربانی این  اما در مــــوج اخیر

ویروس می شوند.

مرزهای کرمانشاه
 بر روی مسافران بسته شد

بنا بر تصمیم ستاد استانی مدیریت کرونا با توجه به 
تهدیدات بهداشتی و شیوع واریانت جدید ویروس 
کرونا موســــوم به کرونای انگلیســــی در کشور عراق 

تردد مسافران از پایانه های مرزی استان ممنوع شد.

سفرهای گردشگری »آری«؛  
!» سفرهای زیارتی »خیر

موضوعی که این روزها در رســــانه ها مطرح اســــت این 
است که افکار عمومی این سؤال جدی را دارد که آیا خطر 
ابتال به کرونا در ســــفرهای سیاحتی و گردشگری وجود 

 در سفرهای زیارتی امکان ابتال وجود دارد؟!
ً
ندارد و صرفا

چرا امکان ســــفر به عتبــــات عالیات عــــراق ممنوع 
است اما سفر به کشورها آلوده به کرونا برای گردش 
و تفریح برقرار اســــت؟ اگر در ســــفرهای ســــیاحتی و 
گردشــــگری می توان شــــیوه نامه ها را رعایت کرد و با 
اعمال محدودیت این سفرها را انجام داد چرا درباره 

عتبات عالیات نمی شود؟!
این سؤال مبنایی است که مسؤوالن مربوطه به ویژه 

ستاد ملی مقابله با کرونا باید پاسخگوی آن باشند.

موسوی الرگانی: ذوب 1500 
تریلیون ریال از سرمایه مردم 

در بورس
طراح طرح تفحص از ســــازمان بورس اعالم کرد که در 
حال حاضر دست کم 1500 تریلیون ریال معادل 65 

تا 70 میلیارد دالر از سرمایه مردم ذوب شده است.
فقــــط یک شــــرکت کاغذی بــــا ســــرمایه 200 میلیارد 
تومانــــی طــــی ســــه مــــاه تمــــام فرآینــــد پذیــــرش در 
بــــورس را انجــــام داده و با رقم 3200 میلیــــارد تومان 
بــــه مــــردم فروختــــه شــــده اســــت. درحالی کــــه این 
شــــرکت حتی دفتر مرکزی هم ندارد و اکنون سهام 

فروخته شده اش کاغذی بیش نیست.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

عملیات روانی جدید هسته ای 
در غرب  علیه ایران آغاز شد
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: خبرگــــزاری رویترز در 
تالش برای فضاســــازی علیــــه برنامه هســــته ای ایران 
در آســــتانه تعلیق اجرای داوطلبانه شــــیوه نامه الحاقی 
تا زمان رفــــع تحریم های ظالمانه،  مدعی کشــــف اثرات 
اورانیــــوم در دو مکانی که بازرســــان آژانس در ماه های 

اخیر از آنها بازدید کرده اند، شد.
خبرگزاری رویترز جمعه شــــب در گزارشی مدعی شد که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازدیدهای  بازرســــان 
خــــود از دو مــــکان در ایران اثراتــــی از اورانیوم کشــــف 

کرده اند.
رویترز این ادعا را به نقــــل از دیپلمات هایی که به نام یا 

حتی ملیت آنها اشاره نشده، مطرح کرده است.
این خبرگزاری انگلیســــی در عین حال اذعان داشــــته 
است: »اگرچه این باور وجود دارد که مکان هایی که در 
آنها مواد ]ذرات اورانیوم[ کشــــف شده است به مدت 
نزدیــــک به دو دهــــه غیرفعــــال بوده اند، امــــا مخالفان 
توافق هســــته ای از جمله اسرائیل می گویند که کشف 
فعالیت های هســــته ای اعالم نشده نشان می دهد که 

ایران با حسن نیت رفتار نکرده است.«

، هیچ یک از مقامات آژانس بین المللی  به نوشته رویترز
انرژی اتمی حاضر به اظهارنظر در خصوص این ادعایی 
که »دیپلمات هــــا« در گفتگو با رویتــــرز مطرح کرده اند، 

نشده اند.
در حالیکه ایران طبق مصوبه مجلس در آستانه تعلیق 
اجرای داوطلبانه شیوه نامه الحاقی تا زمان رفع تحریمهای 
ظالمانه اســــت، اقدام رویترز در انتشــــار چنین گزارشی 
نشان دهنده شروع عملیات روانی جدید غربی ها علیه 

ایران است تا در جنگ محاسبات به کارشان بیاید.

سازمان بورس ابالغ کرد؛

ابالغ ضریب اعتباری 60 درصدی خرید سهام
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: ســــازمان بورس و 
اوراق بهــــادار مصوبــــه کمیتــــه پایــــش ریســــک بازار 
60 درصد را برای  درباره افزایــــش ضریب اعتباری بــــه 
اجرا از دیروز )دوم اســــفندماه( به تمام شــــرکت های 

کرد. ابالغ  کارگزاری 
بــــورس  ســــازمان  کارگــــزاران  بــــر  نظــــارت  مدیریــــت 
مصوبــــه کمیته پایش ریســــک بــــازار دربــــاره افزایش 
ضریب تعدیل ســــهام، حق تقدم ســــهام و واحدهای 
در  ســــرمایه گذاری  صندوق هــــای  ســــرمایه گذاری 
محاسبه حســــاب تضمین موضوع معامالت اعتباری 
اوراق بهادار را به تمام شــــرکت های کارگزاری ابالغ کرد 
که از دوم اسفند اجرا خواهد شد. بر این اساس، پیرو 
ابالغیه صورت جلســــه 3 مرداد سال 97 هیأت مدیره 
ســــازمان در خصــــوص اصــــالح دســــتورالعمل خرید 
بــــورس تهــــران و فرابورس  اعتبــــاری اوراق بهادار در 
و ابالغیه هــــای اصالح ضرایــــب تعدیــــل اوراق بهادار 
قابل محاســــبه در حساب تضمین موضوع معامالت 
اعتباری اوراق بهادار و با اســــتناد به اختیارات اعطایی 
بــــه کمیته پایش ریســــک بــــازار طبق مصوبــــه هیأت 
 29 مدیــــره ســــازمان، مصوبه بنــــد یک صورتجلســــه 
بهمن کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش 
ضریب تعدیل ســــهام، حــــق تقدم ســــهام واحدهای 
در  ســــرمایه گذاری  صندوق هــــای  ســــرمایه گذاری 

محاسبه حســــاب تضمین موضوع معامالت اعتباری 
اوراق بهادار به شرح زیر ابالغ می شود.

1. در خصــــوص افزایــــش ضریــــب تعدیل ســــهام حق 
تقــــدم ســــهام و واحدهــــای ســــرمایه گذاری صنــــدوق 
حســــاب  محاســــبه  در  معامله  قابــــل  ســــرمایه گذاری 
تضمیــــن معامــــالت اعتبــــاری اوراق بهــــادار )موضوع 
مــــواد 6 و 7 دســــتورالعمل خرید اعتبــــاری اوراق بهادار 
در بــــورس تهــــران و فرابــــورس و بنــــد 3 اصالحات آن 

دستورالعمل( به شرح زیر تصمیم گیری شد:
2- در مورد ســــهام پذیرفته شده در بورس تهران و بازار 
اول و دوم فرابــــورس )موضوع جز الف بند 3 پیوســــته 
بنــــد 8 صورتجلســــه مــــرداد ســــال 97 هیــــأت مدیره 

سازمان(: 60 درصد قیمت پایانی

رهبر انقالب:

هر روز اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور 
بیش تر آشکار می شود

وه ایــــران و جهــــان: حضــــرت آیــــت اهلل  هگمتانــــه، گــــر
خامنــــه ای در پیامی به نشســــت اتحادیــــه انجمن های 
وز که  وپا با بیان اینکه هر ر اســــالمی دانشــــجویان در ار
می گــــذرد اهمیت نقش جوانان در پیشــــرفت کشــــور 
می شــــود،  تصریح  آشــــکار  بیش تر  آن  آینده   تضمین  و 
ونا هم ایــــن را یک  بار دیگر  فرمودنــــد: بلّیــــه  عمومی کر

رساند. اثبات  به 
رهبر معّظم انقالب اســــالمی، حضرت آیــــت اهلل خامنه ای 
اتحادیــــه  نشســــت  وپنجمیــــن  پنجــــاه  بــــه  پیامــــی  در 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، نشاندن نشان 
»نقش آفرینــــی در مســــائل اساســــی« بــــر ســــینه جوانان 
برومنــــد کشــــور را از برترین افتخــــارات انقالب اســــالمی 

خواندند.
متن پیام رهبر انقالب اســــالمی که صبح دیروز )شــــنبه 2 
اسفند( حجت االسالم احمد واعظی نماینده مقام معظم 
رهبــــری در امــــور دانشــــجویان در اروپا آن را در نشســــت 

مجازی این اتحادیه قرائت کرد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز
هر روز که می گــــذرد اهمیت نقش جوانان در پیشــــرفت 
کشــــور و تضمین آینده ی آن بیشــــتر آشــــکار می شــــود. 
بلّیــــه ی عمومی کرونــــا هم ایــــن را یک بار دیگر بــــه اثبات 
رســــانید. همت و انگیــــزه و امیــــد شــــورانگیز جوانان در 

، پیشران  این ماجرا نیز مانند بســــیاری از مســــائل کشور
گشــــایش های علمــــی و عملی شــــد. این یکــــی از برترین 
افتخارات انقالب اسالمی است که توانسته است نشان 
»نقش آفرینی در مســــائل اساســــی« را بر ســــینه جوانان 

برومند کشور بنشاند.
از شما دانشــــجویان عزیز انتظار میرود که در این فرصت 
مغتنمی که در اختیار شــــما اســــت، خود را هر چه بیشــــتر 

بــــه صالحیت های علمــــی و دینی و اخالقی آراســــته کنید 
آماده ی نقش آفرینی شــــوید، و اتحادیــــه ی انجمن های  و 
اســــالمی در این بــــاره دارای وظیفه ئی ســــنگین تر و البته 

افتخارآمیزتر است.
والسالم علیکم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای

یک اسفند 1399

چرا ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد؟
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: اگرچــــه تحریم ها همچنان 
ادامــــه دارد امــــا اثرگــــذاری آن ماه هاســــت که بــــا پیگیری 
سیاســــت »مقاومت فعال« از ســــوی ایران به سراشیبی 
افتــــاده و حتی بــــازار هم دیگر به آن حساســــیتی نشــــان 

نمی دهد، لذا زمان دیگر به ضرر ایران نیست.
به نقــــل از فــــارس، موضــــوع پرونده هســــته ای ایــــران و 
برجام این روزها بــــه دلیل نزدیک شــــدن به ضرب االجل 
پیش بینی شــــده در قانون مجلس شــــورای اســــالمی و 
عزم جدی ایــــران برای توقــــف اجرای داوطلبانــــه پروتکل 
الحاقــــی وفق بند 26 و 36 برجام بــــار دیگر در کانون توجه 

رسانه های گروهی داخلی و خارجی قرار گرفته است.
توافق هسته ای ایران و 1+5 موسوم به برجام )برنامه جامع 
اقدام مشترک( که در تیرماه ســــال 94 پس از یک ماراتن 
نفس گیر نهایتا به امضا رســــید، گرچه اولین تجربه نقض 
خــــود را در زمان ریاســــت جمهوری اوباما تجربــــه کرد اما با 
خروج یک جانبه ترامپ در 17 اردیبهشت 97 )7 می 2018( 

عمال دوران جدیدی را آغاز کرد.
در آن زمــــان طــــرف اروپایــــی )یعنــــی ســــه کشــــور آلمان، 
انگلیس، فرانســــه و مسؤول سیاســــت خارجی اتحادیه 
اروپا( خواستار عدم خروج متقابل جمهوری اسالمی ایران 
از برجام شــــدند و با وعــــده تضمین منافــــع برجامی ایران 
ذیــــل 11 بند، تهــــران را در خصوص تــــداوم انجام تعهدات 

خود متقاعد کردند.
از آنجــــا که رویکرد ایران از همان ابتدا »حل مســــئله« بود، 
این درخواست پذیرفته شد و کشورمان تا یک سال یعنی 
اردیبهشــــت 98 به صورت یک طرفه به اجــــرای تعهدات 
خود ادامه داد تا جایی که مســــجل شــــد طرف اروپایی نیز 
متاثر از سیاســــت های ترامپ عزمی بــــرای انجام تعهدات 
11 بنــــدی خود ندارد و صرفا به دنبال وقت کشــــی و کمک 
عملی به تأثیرگذاری سیاســــت »فشــــار حداکثری« ترامپ 

است.
به همین دلیل پس از سپری شدن یک سال بی حاصل، 
اقدامات مقابله ای ایران وفق بندهای 26 و 36 برجام در 5 
گام کاهش تعهد کلید خورد تا ماجرا به انتخابات ریاست 

جمهوری 2020 ایاالت متحده آمریکا رسید.
اگرچه بایدن و اداره کنندگان کمپین او در ســــخنرانی های 
انتخاباتی بــــا انتقاد از خــــروج غیر قانونی ترامــــپ  از برجام 
بــــه صــــورت دو پهلو و غیر شــــفاف بــــر بازگشــــت به این 
توافقنامــــه بین المللی تأکید کردند امــــا پس از پیروزی در 

« ایران گام  انتخابات عمال در چارچوب »اســــتراتژی مهــــار
برداشته و همچنان با وعده بازگشــــت به برجام بر توقف 

گام های کاهش تعهد از سوی ایران اصرار دارند.
پس از گذشت حدود 1.5 ســــال از آغاز گام های مربوط به 
کاهش تعهدات برجامی، ایران تنهــــا در بخش مربوط به 
»غنی ســــازی« برخی اقدامــــات مقابله ای را انجــــام داد و در 

حوزه تعدیل  »نظارت ها« اقدام خاصی را پیگیری نکرد.
مواضــــع دو پهلــــوی بایــــدن و تیم همراهــــش در روزهای 
منتهی به انتخابات نوامبر 2020 و پس از آن اما؛ تردیدهای 
ایــــران را در وفادار بودن مســــتاجرین جدید کاخ ســــفید 
به همان مســــیر ترامپ و تداوم راهبرد شکســــت خورده 
»فشــــار حداکثری« بــــه یقین تبدیــــل کرد تــــا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با تصویب قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها« دست دولت را در احقاق حقوق ملت 

ایران پر کند.
طبق این قانون دولت مکلف شــــد تا در صورت عدم لغو 
عملی تمامی تحریم ها از ســــوی دولت ایــــاالت متحده در 
ضرب االجلی دو ماهه )تا روز 5 اسفند 99(، ضمن تکمیل 
گام هــــای پیشــــین کاهــــش تعهــــدات، گام هــــای بعدی 
مقابلــــه ای را با توقف اجــــرای داوطلبانه پروتــــکل الحاقی 
 ،)NPT( »گســــترش سالح های هســــته ای معاهده »منع 

کلید بزند.
در همین خصوص روز سه شــــنبه 28 بهمــــن ماه، »کاظم 
آبــــادی« ســــفیر و نماینده دائــــم کشــــورمان نزد  غریــــب 
ســــازمان های بین المللــــی در ویــــن، در مصاحبــــه ای بــــا 
خبرنگاران، اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می شوند را 

این گونه تشریح کرد:
ـ مفاد پروتکل الحاقی

ـ کد 3.1 اصالحی ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان )برای 
اظهار زودهنگام تاسیسات هسته ای به آژانس(

ـ اســــتفاده از فناوری های مدرن و حضور درازمدت آژانس 
در ایران

ـ اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد
ـ اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی سازی

ـ دسترسی ها پیرو مفاد برجام
ـ نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه

ـ اقدامــــات شفاف ســــاز در رابطــــه بــــا ســــاخت قطعــــات 
سانتریفیوژ

بر این اساس روشن است که انجام این اقدامات از سوی 

ایران کامال در چارچوب برجام و طبق بندهای 26 و 36 این 
توافق بــــوده و معنای خروج ایــــران از برجــــام را نمی دهد، 
چنانچه در این مقطع ایران، تنها اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقــــی را متوقــــف خواهد کــــرد و همچنان بــــه تعهدات 
پادمانی خود از جمله در مورد بازرســــی های پادمانی وفادار 

است.
حســــن روحانی رئیس جمهور نیز روز چهارشــــنبه به این 
موضوع اشــــاره کــــرد که: »ایران بازرســــان آژانــــس را اخراج 
نخواهد کرد چون کســــانی بازرسان را اخراج می کنند که به 
دنبال سالح هسته ای هستند، ما به دنبال اخراج بازرسان 
نیستیم و آنها می توانند بر اساس پادمان کارشان را انجام 

دهند. ما تنها تعهدات اضافه مان را محدود می کنیم.«
رهبر انقالب نیز روز چهارشــــنبه بار دیگر بر موضع قطعی 
ایران برای اســــتفاده از حقوق قانونی مصــــرح در برجام در 
زمینه کاهش تعهدات تأکید کردند و خطاب به طرف های 
بدعهــــد امضاء کننــــده برجام فرمودند: »تــــا به حال وعده 
دادیــــد و دیگر وعده اثــــری ندارد. امروز ایــــران فقط منتظر 

عمل است.«
بــــا وجود  برخــــی اختالف نظرهــــای اولیه در داخل کشــــور 
پیرامون شــــیوه احقاق حقوق قانونی مردم ایران در برجام 
اکنون در همه ســــطوح کشــــور در خصوص اجرای قانون 

مجلس اجماع و وحدت نظر وجود دارد.
این در حالی اســــت که طــــرف مقابل با هــــدف دو قطبی 
ســــازی جامعه، دنبال القای اختالف نظر و تزلزل در میان 
مسؤولین کشور است و ســــعی دارد برای باورپذیر کردن 
گزاره های غلــــط در خصوص ایجاد تنش های سیاســــی و 
اقتصادی بر اراده ملی برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی 

آمریکا تأثیر بگذارد.
اگرچــــه تحریم هــــا همچنــــان ادامــــه دارد اما اثرگــــذاری آن 
ماه هاســــت که با پیگیری سیاســــت »مقاومت فعال« از 
سوی ایران به سراشیبی افتاده و حتی بازار هم دیگر به آن 
حساسیتی نشــــان نمی دهد، لذا زمان دیگر به ضرر ایران 

نیست.
با این حال؛ اگر طرف  مقابل به تعهدات خود برگشتند راه 
برای احیا برجام باز اســــت اما اگر دســــت به کار نسنجیده 
زده و بــــه دنبــــال برگردانــــدن تحریم های شــــورای امنیت 
بروند وضع را برای خودشــــان ســــخت تر می کننــــد و باید 
منتظر اجرای هشدار رئیس جمهور در نامه سال گذشته 

به سران اروپا باشند.

کم بارشی ها در کشور تا آخر سال جبران نمی شود

ایران در بهمن ماه گرمتر از همیشه بود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مرکز ملی خشکسالی 
و مدیریت بحران ســــازمان هواشناســــی با اشــــاره به اینکه 
کم بارشی ها در کشــــور تا آخر سال جبران نمی شود، گفت: 
طــــی بهمن مــــاه میانگین دمای هوای کشــــور ســــه درجه 

سانتیگراد بیشتر از میانگین بلند مدت بود.
احــــد وظیفه با اشــــاره به اینکــــه بارش ها در کل کشــــور از 
ابتدای مهرمــــاه تاکنون 31 درصد کمتــــر از میانگین بلند 
مدت کشــــور بوده اســــت، اظهار کرد: با بارش های خوب 
چند روز اخیر توانســــتیم حدود 39 درصد از بارش ساالنه 
کشــــور را دریافت کنیم و وضعیت نســــبت به قبل کمی 

بهتر شده است.
رئیس مرکز ملی خشکســــالی و مدیریت بحران ســــازمان 
هواشناســــی با بیان اینکه به طور کلی بارش ها در کشــــور 
تاکنون 41 میلیمتر کمتر از حد نرمال بوده اســــت، گفت: 
برخی استان ها ازجمله هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان 
و بلوچســــتان و خراسان رضوی با کاهش شدید بارش ها 
مواجــــه بوده اند. برای مثال بارش ها در اســــتان هرمزگان 
حــــدود 90 درصد و در سیســــتان و بلوچســــتان 91 درصد 

کمتر از حد نرمال گزارش شده است.
وی ادامه داد: بــــه این ترتیب اســــتان هایی مانند کرمان، 

فارس و خراســــان رضوی به ترتیب بــــا 67، 43 و 56 درصد 
کم بارشی مواجه بوده اند.

وظیفه با اشــــاره به اینکه به احتمال زیاد کم بارشــــی ها در 
کشــــور تا آخر ســــال جبران نمی شــــود، گفت: این شرایط 
به ویژه در جنوب شــــرق کشــــور محســــوس خواهد بود 
، تهران، قم، کهگیلویه و  البته بارش ها در پنج استان البرز
بویر احمد و همدان درمحدوده نرمال بوده است اما این 
مسئله به معنای آن نیست که در این مناطق کمبود آب 

نداریم چراکه در کشور ما همواره نیاز آبی بیش از حد توان 
بارش ها و تأمین آن است.

رئیــــس مرکــــز ملــــی خشکســــالی و مدیریــــت بحــــران 
بــــه  اشــــاره  ضمــــن  ادامــــه  در  هواشناســــی  ســــازمان 
وضعیــــت دمــــای هوا در کشــــور طی بهمن مــــاه اظهار 
آنومالی  امســــال  ماه  بهمن  و  دی  در  کلــــی  به طور  کرد: 
)بی هنجــــاری( مثبــــت شــــدید دمایــــی داشــــتیم. این 
از میانگیــــن بلند مدت  وضعیــــت یعنی دمــــا بیشــــتر 
وز اخیــــر دمای  بــــرای مثــــال طی هفــــت ر کشــــور بود. 
بــــود  نرمــــال  از  گرمتــــر  درجــــه   5.2 کشــــور  متوســــط 
کشــــور  هوای  دمای  میانگین  ماه  بهمن  طی  همچنین 

ســــه درجه بیشتر از دمای نرمال گزارش شد.
به گفته وی از ابتدای زمســــتان تاکنون نیــــز دمای هوا در 
کشور به طور متوسط 1.4 درجه ســــانتیگراد فراتر از نرمال 

گزارش شده است.
وظیفه در پایان دربــــاره وضعیت بارش ها در کشــــور طی 
اســــفند ماه امســــال تصریح کــــرد: هرچند که طــــی هفته 
پیش رو بارش های خوبی در کشور به ویژه جنوب، شمال 
و شمال غرب خواهیم داشــــت اما به طورکلی بارش ها در 

کشور تا پایان سال کمتر از نرمال خواهد بود.

آمریکا به شکست اعتراف کرد

وزیر خارجه آمریکا: »فشار حداکثری« بر ایران بی نتیجه بود 
و اوضاع را بدتر کرد

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: وزیر امور خارجه آمریکا 
در گفت وگو با شبکه »بی بی سی« تأکید کرد: سیاست 
»فشار حداکثری« به جمهوری اسالمی نه تنها نتیجه ای 

نداشت بلکه اوضاع را بدتر کرد.
»آنتونــــی بلینکــــن« وزیر امــــور خارجه ایــــاالت متحده 
در گفت وگو با شــــبکه »بی بی ســــی« تصریــــح کرد که 
سیاســــت »فشــــار حداکثری« دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور ســــابق آمریکا بر جمهوری اسالمی ایران 

نتیجه ای نداشت.
وزیــــر امور خارجــــه ایاالت متحــــده بار دیگــــر مواضع 
در  آمریــــکا  رئیس جمهــــور  بایــــدن«  »جــــو  دولــــت 
کــــرد و برخالف  خصوص بازگشــــت به برجام را تکرار 
آمریکا حق  اینکــــه  بر  کید جمهوری اســــالمی مبنی  تأ
را  تعیین شــــرط برای بازگشــــت به توافق هســــته ای 

کرد. ایران شرط گذاری  ندارد، برای 
کید کرد که ایاالت متحده و شرکای اروپایی  بلینکن تأ
این کشور »بار دیگر در قبال موضوع ایران با یکدیگر 
همسو شده اند«. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 
اعالم  وضوح  بــــه  بایدن  »رئیس جمهور  داد:  توضیــــح 
کرده اســــت: »اگــــر ایران بــــه تعهداتش طبــــق توافق 
هســــته ای بازگــــردد، ایاالت متحــــده نیز همــــان کار را 

خواهد کرد«.
مقام های جمهوری اســــالمی ایران تأکیــــد کرده اند که 

این آمریکا و نه ایران بوده که برجام را نقض کرده است 
و در صورتی که به دنبال بازگشــــت به برجام است، باید 
ابتــــدا تحریم های تهــــران را لغو کند و به طــــور کامل به 

تعهداتش ذیل برجام بازگردد.
بلینکن بار دیگر اشــــاره کرد که ایاالت متحده در صدد 
است در صورت بازگشــــت به برجام با کشورهای دیگر 
بــــرای مقابله بــــا ایــــران در خصــــوص موضوعاتی چون 

منطقه و برنامه موشکی ایران وارد همکاری شود.
وی در ادامه سیاست »فشــــار حداکثری« ترامپ علیه 
ایــــران را بی نتیجــــه خواند و گفــــت: »در ســــالهای اخیر 
سیاســــت باصطــــالح "فشــــار حداکثری" داشــــتیم که 
نتیجــــه ای در پی نداشــــت. در حقیقت مشــــکل بدتر 
شده است. ایران هم اکنون بسیار به توانمندی تولید 
مواد کافی شــــکافت پذیر برای یک سالح هسته ای در 

مدت زمان کوتاه نزدیک شده است«.
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رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر همدان:

تیم شهرداری همدان 
با خودباوری و جوانمردی 

پیروز میادین ورزشی

هگمتانه، گــــروه ورزش: اکبر کاووســــی امید در باره 
بازی روز پنجشــــنبه تیم فوتبال شهرداری همدان و 
غلبه بر تیم سپیدرود رشــــت گفت: این تیم با اتکا 
به الطاف الهی و تکیه بــــر روحیه خودباوری به دور از 

حواشی به کار خود ادامه می دهد.
این عضو شورای شــــهر همدان خاطرنشان کرد: در 
کنار این مهم، شــــورای شهر و شهرداری همدان نیز 
به پشــــتیبانی مادی و معنوی خواهنــــد پرداخت تا 

نتایج مطلوبی برای شهروندان به ارمغان آید.
وی افــــزود: با توجــــه به همــــت عالی شــــهرداری در 
گســــترش فضاهای ورزشــــی و توجه ویژه به ورزش 
همــــدان  محــــالت  در  خصــــوص  بــــه  شــــهروندی 
آیندگان متصور هستیم  چشــــم انداز مطلوبی برای 
کمــــا اینکــــه در حــــال حاضــــر نیز مــــورد اســــتفاده 

شهروندان قرار دارد.
کاووسی امید پرداختن به مسائل جزئی و حاشیه ای 
آفــــت فعالیتهای فرهنگی و ورزشــــی دانســــت و  را 
ادامــــه داد: روح فرهنــــگ هنــــر و ورزش برگرفتــــه از 
ذات انســــانی بشــــر اســــت و ما باید تالش کنیم با 
تقویت خودباوری و تقویت ایمان درونی در میادین 

جوانمردانه پیروز شویم.

آغاز دور سوم جام حذفی از روز سه شنبه

پاس میزبان شهرداری بم

هگمتانه، گروه ورزش: دور سوم جام حذفی فوتبال 
کشور از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.

ســــومین مرحله از مســــابقات جام حذفــــی فوتبال 
ایــــران فصــــل 1399-1400 با شــــرکت تیم های لیگ 
دســــته اول و تیم های صعود کــــرده از مرحله قبلی 
برگزار می شــــود تا فهرســــت 16 تیــــم راه یافته به دور 
بعدی برای مواجهه با لیگ برتری ها مشخص شود.

برنامه مسابقات دور سوم جام حذفی فوتبال ایران 
به شرح زیر است:

سه شنبه 5 اسفند 99 �
میالد مهــــر تهران - اتحــــاد کامیاران- ســــاعت 14- 

ورزشگاه شهداء اسالمشهر
پاس همدان - شهرداری بم- ساعت 14- ورزشگاه 

شهید حاجی بابایی همدان
- شهداء دو کوهه اندیمشک -  شهرداری ماهشهر

ساعت 14- ورزشگاه شهداء ماهشهر

چهارشنبه 6 اسفند 99 �
داماش پارسه تهران - ســــردار بوکان- ساعت 14- 

ورزشگاه عطر سیب تهران
خیبــــر خرم آباد- شــــهید قنــــدی یزد- ســــاعت 14- 

ورزشگاه تختی خرم آباد

پنجشنبه 7 اسفند 99 �
- مس نوین کرمان- ســــاعت 14-  گل ریحــــان البرز

ورزشگاه انقالب کرج
- ساعت 14-  - فوالد نوین اهواز قشــــقایی شــــیراز

ورزشگاه پارس شیراز
اســــتقالل مالثانــــی- بــــادران تهران- ســــاعت 14- 

ورزشگاه تختی اهواز
مس کرمان- چوکا تالش- ســــاعت 14- ورزشــــگاه 

امام علی )ع( کرمان
 -14 ســــاعت  جــــم-  پارس جنوبــــی  ارومیــــه-  نــــود 

ورزشگاه تختی ارومیه
ملوان بندر انزلی- رایکا بابل - ساعت 14- ورزشگاه 

تختی بندر انزلی
شــــایان ذکر اســــت، پنج تیم شــــهرداری بردسکن، 
خوشه طالیی ســــاوه، ویســــتا توربین تهران، هوادار 
تهران و شــــاهین بندر عامری در این مرحله با قرعه 
استراحت مواجه شدند و مستقیما به مرحله چهارم 

جام حذفی صعود کردند.

خبــر

کشتی گیران می توانند 
از آبروی کشتی همدان دفاع کنند

ســــلطانی  حســــین  محمــــد  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت: کشــــتی گیران با دسترســــی آســــان تر بــــه علم روز 
کشــــتی می توانند موفق تر قــــدم بردارند و از نــــام و آبروی 

کشتی همدان دفاع کنند.
در راســــتای برگزاری مسابقات کشــــتی آزاد انتخابی تیم 
 1400 ملی نوجوانان به میزبانی رامســــر در فروردین ماه 
بــــا محمد حســــین ســــلطانی گفتگویی انجام شــــده که 
در همین راســــتا مسؤول کمیته اســــتعداد یابی هیأت 
کشــــتی و مربــــی ســــازنده ســــنین پایه اســــتان همدان 
3ســــال اســــت کــــه در عرصــــه مقدس  گفــــت: حدود 
اکثــــر  و  هســــتم  اســــتان  کشــــتی  خــــادم  مربی گــــری 
کشــــتی گیران تایــــم تمرینی ام در رده ســــنی نونهاالن 
از  بیشــــتر  آینده  ســــال های  در  قطعا  که  اســــت  پایه  و 

شنید. خواهید  آنها 

سطح نوجوانان ما امیدوار کننده است؛ �
سلطانی در ادامه سطح کشتی نوجوانان استان همدان را 

امیدوار کننده دانست و ادامه داد:

اســــتعداد های خوبی را در ســــطح اســــتان داریــــم که در 
ســــطح اول کشتی ایران کسب افتخار کرده اند و امسال 
به نوجوانان آمده اند و علیرغم اینکه در رده ســــنی جدید 
قــــرار دارند ولی قطعــــا اگر به خود باوری برســــند و تالش 
خود را مضاعــــف کنند می توانند خود را بــــه عرصه اثبات 

برسانند.
قهرمان کشتی آزاد بزرگساالن جهام جهانی باکو در ادامه 

عنوان کرد:
کشــــتی گیران با دسترســــی آســــان تر به علم روز کشــــتی 
می توانند موفق تر قدم بردارند و کشــــتی همدان نسبت 
بــــه انتخابی های اســــتان بــــه میزبانــــی مالیر خیلــــی بهتر 
شده اســــت و قطعا با تالش مربیان سازنده و سرمربیان 
نوجوانــــان اســــتان همدان در ســــال های آینــــده توانایی 
رســــیدن به جایگاه اصلــــی خود در ادوار گذشــــته را دارد و 
آبروی کشتی همدان دفاع  کشتی گیران می توانند از نام و 

کنند.
کشتی گیران برای رســــیدن به قهرمانی راه پر پیچ و  �

خمی را در پیش دارند؛
به نقل از عصرکشــــتی، محمد حسین ســــلطانی در پایان 
گفت: کشــــتی گیران مــــا باید بــــه این درک برســــند که راه 

پرپیــــچ و خمــــی را در عرصــــه قهرمانی پیــــش رو خواهند 
داشت و قهرمان شدن آســــان نیست و باید تالش خود 

را دوچندان کنند تا بتواننــــد به هدف خود یعنی قهرمانی 
نزدیک شوند.

ورزشکار کبودرآهنگی سومین مرد قوی ایران شد
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت بدنســــازی و پرورش اندام استان همدان از کسب مقام سوم 

مسابقات قوی ترین مردان ایران توسط ورزشکار کبودرآهنگی خبر داد.
مرتضی خدابنده لو اظهار کرد: »رضا قیطاسی« از شهرستان کبودراهنگ استان همدان، مقام سوم 

مسابقات قوی ترین مردان ایران را به دست آورد که کسب این نتیجه بسیار عالی است.
وی با بیان اینکه این مســــابقات 30 بهمن ماه و یکم اســــفندماه در ایرانشــــهر استان سیستان 
و بلوچســــتان برگزار شد، تصریح کرد: مســــابقات سطح باالیی داشت و کســــب مقام سوم این 

مســــابقات، رتبه خیلی خوبی اســــت، از طرفی این مسابقات وزن کشــــی ندارد و همه اوزان با هم 
می کنند. رقابت 

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان در پایان جایگاه استان در رشته پرورش اندام 
و بدنسازی را متوسط ارزیابی کرد و یادآور شد: از نظر امکانات نیز وضعیت خوبی در استان داریم.

به نقل از ایســــنا، پانزدهمین دوره مســــابقات قوی ترین مردان کشور گرامیداشت سپهبد شهید 
حاج قاســــم ســــلیمانی در دو مرحله مقدماتی و نهایی با حضور 51 ورزشــــکار از 10 اســــتان در قالب 

هفت تیم بدون حضور تماشــــاگران در شهرســــتان ایرانشــــهر استان سیســــتان و بلوچستان با 
حضور قوی ترین مردان کشور برگزار شد.

پــــس از برگزاری مرحلــــه مقدماتی 10 نفــــر از برترین ها بــــه فینال راه پیــــدا کردند کــــه در این مرحله 
ورزشکاران در بخش های تعادلی رکوردی، گوی رکوردی، سه گانه دمبل، اکسل، کنده، حمل گاری 
فشاری روی دســــته و پلکان قدرت به مصاف حرفان خود رفتند. محسن مسن آبادی، محمد رضا 

تازه رو و رضا قیطاسی مقام اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

ح »ساختارقامتی« وزارت ورزش و جوانان  اجرای طر
در همدان

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس کمیتــــه آموزش هیأت 
ورزش هــــای همگانــــی همدان گفت: مرحله نخســــت 
طرح ســــاختار قامتــــی وزارت ورزش و جوانان کشــــور با 
برگزاری دوره آموزشی برای 60 مربی در همدان اجرا شد.
علیرضا نوروزی در پایان برگزاری این دوره به خبرنگاران 
گفت: در مرحله نخســــت این طرح مربیان رشــــته های 
ورزشی آمادگی جســــمانی و پیالتس زیر نظر مدرسان 

دانش افزایی شدند.
وی اضافــــه کرد: طبق بــــرش اســــتانی معاونت ورزش 
بانوان  و نظر کارشناســــان حوزه نظــــارت و ارزیابی برای 
اجرای این طرح  در اســــتان همــــدان 60 مربی نظرگرفته 
آمادگی جســــمانی  شــــده و بر همین اســــاس مربیان 
پیالتــــس با توجه به ســــهمی که در اختیار اســــتان قرار 

داده شده است معرفی می شوند.
نوروزی افزود: در مرحلــــه دوم این طرح مربیان آموزش 
دیده جهت غربالگری به روســــتاهای ســــطح اســــتان 

همدان اعزام خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح شناسایی 

زنان  اســــکلتی  و  عضالنی  اکتســــابی،  ناهنجاری هــــای 
روســــتایی و ارائــــه آموزش هــــای الزم به منظــــور بهبود 

وضعیت استاندارد قامتی و اسکلت آنان است.
همگانی  ورزش هــــای  هیــــأت  آموزش  کمیتــــه  رئیس 
همدان یادآور شــــد: فدراســــیون ورزش های همگانی 
کشور مجری این طرح است که در استان ها نیز زیر نظر 

هیأت های همگانی برگزار می شود.
نوروزی با بیان اینکه در این طرح اندازه گیری وضعیت 
درســــت اندام فوقانــــی و ســــاختار قامتی )اســــکلتی( 
در راســــتای رفع ناهنجاری هــــا با اســــتفاده از تمرینات 
اصالحی ســــنجش می شــــود، گفــــت: معمــــوال بانوان 
و  متعــــدد  فعالیت هــــای  اثــــر  در  روســــتایی  شــــاغل 
تکــــرار حرکات نادرســــت در اســــتفاده از عضالت دچار 

ناهنجاری می شوند.
گاه ســــازی زنان روســــتایی  وی اضافه کرد: این طرح با آ
برای تطبیق فعالیت های حرکتی متناسب با مشاغل 
روستایی به حفظ وضعیت استاندارد قامت، اسکلت 

و عضالت زنان کمک می کند.

پاشازاده:

پاس را به دلیل خستگی ناشی از بدعهدی ها 
ترک می کنم

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــرمربی تیــــم پــــاس گفت: 
خســــتگی از بدعهدی ها و مشــــکالت عدیده این تیم 
باعث شد تا قبل از بازی مقابل نفت امیدیه تصمیم به 

رفتن بگیرم.
مهدی پاشازاده در پایان بازی پاس مقابل نفت امیدیه 
در جمع خبرنــــگاران اظهار کــــرد: با گذشــــت هفته ها و 
قول های داده شــــده، مشــــکالت پابرجا است و همین 

مساله انرژی کار را از ما گرفته و بازیکنان تمرکز ندارند.
وی بیان کرد: تیم پاس از لحاظ تاکتیکی در سطح بسیار 
خــــوب و ایده آل قرار دارد اما اینکــــه بازیکنان در ضربات 
نهایی تمرکــــز ندارند، به دلیل مشــــکالت خارج از زمین 

است.
پاشــــازاده افزود: امروز تیم نفت امیدیه بســــیار خوش 
شانس بود که به لطف داور بازی که 2 صحنه پنالتی ما را 
نگرفت، یک امتیاز مهم را کسب کردند اما به واقع داور 2 

امتیاز بازی را از ما گرفت.
وی خاطرنشــــان کــــرد: 2 روز قبــــل از بــــازی در تماس با 
علیرضا ســــهرابی رئیــــس دپارتمان داوری فدراســــیون 
پیرامون احتمــــال هرگونه مشــــکل داوری در این بازی 
تأکید کرده بودم و متأســــفانه نه تنها داور 2 پنالتی محرز 
را به ســــود ما اعالم نکرد بلکه به بازیکن ما بر سر یکی از 
صحنه های پنالتی اخطار داد و با وجود اینکه دروازه بان 
حریف بارها با مصدومیت بازی را متوقف کرد، فقط پنج 

دقیقه وقت اضافه اعالم کرد.
وی با انتقاد از بدعهدی مدیریت باشــــگاه و مسووالن 
اجرایی همدان گفت: هرچقدر می گوییم، گوش شــــنوا 
وجود نــــدارد و توقع داشــــتم اصــــول اخالقــــی را رعایت 

می کردند.
وی افــــزود: وقتــــی قــــراردادی بــــا بازیکن و مربی بســــته 
می شــــود و نســــبت بــــه پرداختی هــــا بــــه خوبــــی عمل 

نمی شود، چه انتظاری می توان داشت.
پاشــــازاده اظهار کرد: در گذشــــته حتی در تیمی بودم که 
می دانســــتم پول ندارند و همه با هم رقابت ها را شروع 
و ادامه دادیم و در نهایت ســــوم جدول شدیم اما اینجا 

در پاس که قراردادها بســــته شــــد، چرا براساس اصول 
پرداخــــت نمی شــــود و  ای کاش همــــان روز اول اعــــالم 
می کردند که پول نداریم و اگر هم این چنین نیست، چرا 

وضعیت باید اینگونه باشد.
وی وضعیــــت تیم پــــاس را خنده دار دانســــت و گفت: 
راه حل این موضوع رفتنم اســــت و شاید با این تصمیم 

مشکالت درست شود.
ســــرمربی پاس افــــزود: دیگــــر از این وضعیت خســــته 
شده ام و مدیریت باشــــگاه و مسووالن همدان مقصر 

هستند.
وی اضافه کرد: چرا باید برای کوچکترین نیاز تیم چندین 
بار تماس بگیــــرم و هر بار بــــه فردا موکول شــــود و این 

وضعیت تیم را بی شخصیت کرده است.
پاشازاده اظهار کرد: تیم پاس از نظر تاکتیکی و فنی هیچ 
مشــــکلی ندارد و حتــــی در مقابل تیم هــــای لیگ یک و 
برتری همینطور بــــازی می کنیم اما دیگر انرژی کار در این 

تیم را ندارم چرا که هر روز باید در ده ها جبهه بجنگم.
}روز جمعــــه{ در مقابل نفت هم در  وی بیان کرد: امروز
شرایطی بازی کردیم که حریف با خوش شانسی نباخت 
و حتی یک موقعیت را هــــم روی دروازه ما خلق نکرد در 
شــــرایطی که ما در هفته جاری فقط یک جلســــه تمرین 

داشتیم.
وی با اشاره به اینکه ابتدای فصل با وجود پیشنهادهای 
لیگ برتــــری به پاس آمدم، گفت: اول فصل بارها گفتند 
که به همدان نیامده می روم، اما اینجا ماندم و در سرمای 

هوا سخت تمرین کردیم و پولی هم دریافت نکردم.
ســــرمربی پاس یادآور شد: نمی توانم در این تیم بمانم و 
فردا بازهم دنبال مشکالت باشــــم و به واقع حیف این 

شهر که این چنین شود و
اکنون هم مــــی روم و معتقدم تیمی کــــه اکنون به لحاظ 
تاکتیکی و فنی در ســــطح ایده آل قــــرار گرفته، حتی یک 

چوب خشک هم باالی سر تیم باشد، نتیجه می گیرد.
تیم پاس عصــــر جمعه مقابل نفت امیدیه به تســــاوی 

بدون گل رسید تا در رده پنجم جدول جای بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:

سپیدرود رشت بعد از گل دوم ما حرفی برای گفتن نداشت
هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتبال شهرداری 
همدان با اشاره به بازی مقابل سپیدرود رشت و با بیان 
اینکه ریزش شــــدید بــــاران و چمن مصنوعــــی 2 حریف 
اساســــی ما در ابتدا در این بازی بودنــــد، بیان کرد: بازی 
در زیر باران و چمن مصنوعی انرژی بیشتری از بازیکنان 
می گیرد امــــا ما در نیمه اول بازی پرفشــــار و خوبی را آغاز 

کردیم.
طالیــــی منش خاطرنشــــان کرد: در نیمــــه اول به خوبی 
توپ و میدان را در اختیار داشــــتیم و توانستیم گل هم 

به ثمر برسانیم و با پیروزی به رختکن رفتیم.
وی با اشاره به نیمه دوم این دیدار بیان کرد: تیم فوتبال 
ســــپیدرود رشــــت با به میدان آوردن اویس کردجهان 
برای جبران نتیجه به میدان آمد و یک ربع نخست نیمه 
دوم توانستند حمالتی بر روی دروازه ما انجام دهند و به 

گل تساوی هم رسیدند.
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان عنــــوان کرد: 
بعد از گل تســــاوی باز هم توانستیم توپ و میدان را در 
اختیار بگیریم و تعویض هــــای خوبی هم انجام دادیم و 

به گل دوم هم رسیدیم.
طالیی منش با اشــــاره به کنتــــرل بازی بعــــد از گل دوم 
گفت: تیم فوتبال ســــپیدرود رشــــت بعد از گل دوم ما 
حرفی برای گفتن نداشــــت و توانستیم به خوبی بازی را 
کنترل کنیم حتی می توانســــتیم به گل های دیگری هم 

برسیم.
وی افزود: 3 امتیاز بســــیار ســــختی را برابر تیم قدرتمند 

سپیدرود کسب کردیم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به داوری 
این دیــــدار بیان کرد: در این دیــــدار داور قضاوت خوبی 

انجام داد و تحت شــــرایط ســــنگین و فشــــار نیمکت و 
هواداران سپیدرود قرار نگرفت.

وی عنوان کرد: امیدواریم کمیته داوران بیشتر از داوران 
باتجربه در لیگ دسته دوم فوتبال کشور استفاده کند.
سرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با اشاره به لزوم 
حمایت در این مقطــــع گفت: تیم ما در حــــال حاضر در 
شــــرایط خوبی قرار دارد کــــه امیدواریم بــــا حمایت های 
بــــه موقع شــــهردار ورزش دوســــت همــــدان و اعضای 
شورای اسالمی شهر همدان به ویژه رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شــــورای شهر همدان این روند ادامه 

داشته باشد.
گفتنی اســــت؛ تیم فوتبال شــــهرداری همدان در هفته 

دهم میهمان تیم ملی حفاری اهواز خواهد بود.

جزئیات محدودیت های ورزشی سراسری تا ۸ اسفند

افزایش تعطیلی مراکز مسابقات ورزشی و استخرها
هگمتانه، گروه ورزش: تا هشتم اسفند شاهد تعطیلی 
مراکز تمرین و انجام مســــابقات ورزشــــی، اســــتخرهای 
سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از 
جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی 
در 11 شهرستان خوزستان خواهیم بود و تعطیلی مراکز 
تمرین و انجام مسابقات ورزشی از 39 به 52 شهرستان 

افزایش یافته است.
به نقل از ایســــنا، بــــر اســــاس جدیدترین اعالم ســــتاد 
ملــــی مقابله بــــا کرونــــا، در مجمــــوع اکنون 11 شــــهر در 
 ، ، بندر ماهشهر آبادان، اهواز استان خوزستان شــــامل 
 ، آزادگان، شوشتر ، دزفول، دشــــت  ، رامهرمز خرمشــــهر
کارون، هویزه و شــــادگان از نظر شــــیوع ویروس کرونا، 
قرمز هستند و52 شــــهر در وضعیت نارنجی، 217 شهر 
زرد و 168 شــــهر در وضعیت آبی از نظر شــــیوع ویروس 

کرونا قرار دارند.
طبق جــــدول گروه های شــــغلی، مراکز تمریــــن و انجام 
مســــابقات ورزشــــی در گــــروه شــــغلی دو، اســــتخرهای 

سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی ســــه و باشگاه های 
ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و 
جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی 

چهار تعیین شده اند.

ورزش در مناطق قرمز �
تــــا   1399 ســــال  اســــفندماه   2 شــــنبه  روز  از  بنابرایــــن 
پایان هفته جاری شــــاهد تعطیلی مشــــاغل دو، ســــه و 
چهار یعنــــی تعطیلی مراکــــز تمرین و انجام مســــابقات 
ورزشی، اســــتخرهای سرپوشیده، باشــــگاه های ورزشی 
ورزش هــــای پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراتــــه و جودو 
و نیز باشــــگاه ورزشی ســــالنی در 11 شهرســــتان آبادان، 
، دزفول، دشت  ، رامهرمز ، خرمشهر ، بندر ماهشهر اهواز
، کارون، هویــــزه و شــــادگان که از نظر  آزادگان، شوشــــتر
شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان قرمز خواهیم 

بود.

ورزش در مناطق نارنجی �
در وضعیــــت نارنجــــی یــــا ســــطح هشــــدار 2 کــــه حدود 
52 شــــهر یا شهرســــتان جزو ایــــن محدوده هســــتند، 
محدودیت هــــای مشــــاغل ســــطح 3 و 4 در آن هــــا اجرا 
می شــــود؛ بنابراین اســــتخرهای سرپوشــــیده به عنوان 
گروه شــــغلی ســــه و باشــــگاه های ورزشــــی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشــــگاه 
ورزشی ســــالنی به عنوان گروه شــــغلی چهار در مناطق 

نارنجی مجاز به فعالیت در هفته جاری نخواهند بود.

ورزش در مناطق زرد �
همچنیــــن طبق اعــــالم، حــــدود 217 شهرســــتان نیز در 
وضعیــــت زرد قــــرار دارند که ســــطح شــــغلی 4 در آن ها 
محدود خواهد شــــد که شــــامل باشــــگاه های ورزشــــی 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز 

باشگاه ورزشی سالنی است.

مدعیان پست مهم و وسوسه کننده سرمربیگری استقالل

گمانه زنی ها در مورد پاشازاده
هگمتانــــه، گروه ورزش: ایــــن روزها شــــایعات پیرامون 
انتخاب سرمربی استقالل زیاد است. بحث و گمانه زنی 
برای ابقای فکــــری یا حضور فرد جدیــــدی روی نیمکت 

تیم، به سوژه اصلی اخبار آبی ها تبدیل شده است.
لبخندهای تلخ محمود فکری پس از شکســــت آبی ها 
مقابل سپاهان همچنان از صورت او محو نشده است. 
او اگر چه سعی می کند با اعتماد به نفس جایگاه خود را 
در اســــتقالل حفظ کند، اما طوفانی از شایعات هر روز به 
ریشه او می زنند. کاپیتان سابق آبی ها که هرگز در طول 
این فصل از ســــوی هواداران قــــدر الزم را ندیده، حاال در 
شرایط دشوارتر از همیشه گرفتار شده و الجرم لحظه به 
لحظه در معرض مشاهده اخباری است که برکناری اش 

را فریاد می زنند.
فکری البته دفاعیات مفصلی از خود دارد اما فعال نفوذ 
کالم او بر جمعیت هوادار یا جریان شبکه های اجتماعی 
اســــتقالل اثری نــــدارد و این اتفــــاق تلخ بــــرای او تنها در 
شرایطی رخ نخواهد داد که از مدیریت استقالل حداقل 

2 تا 3 نفر پشت و پناه و حامی او باشند.
اما در شــــرایطی که شکست پنج بر صفر گل گهر مقابل 
پرســــپولیس در آخریــــن مســــابقه نیم فصــــل احتماال 
حاشــــیه امنیت تازه ای برای فکری فراهم کرده اســــت، 
همچنــــان بحث هایــــی دربــــاره تغییــــرات روی نیمکت 
استقالل به گوش می رســــد. بد نیست نگاهی به همه 
مدعیان پســــت مهم و وسوســــه کننده ســــرمربیگری 
اســــتقالل بیندازیم و ضمنا نظر شــــما را هــــم درباره آنها 

بپرسیم.

 امیر قلعه نویی �
تــــا پیش از دیــــدار گل گهر و پرســــپولیس، ژنرال آبی ها 
اصلی ترین گزینه محتمل برای حضور در اســــتقالل بود. 
شاید خیل عظیمی از هواداران استقالل نیز به بازگشت 
او راضی شــــده بودند ولی شکست بدموقع و عجیب 5 
بر صفر مقابل پرسپولیس، بسیاری از معادالت را تغییر 
داد. هر چند هنوز هم ژنرال می تواند گزینه بازگشــــت به 
استقالل باشد ولی شکست در این مسابقه کار را کمی 

سخت کرد.

 فرهاد مجیدی: �
ســــرمربی فصــــل گذشــــته اســــتقالل همــــواره یکــــی از 
آبی ها بوده اســــت.  گزینه های حضور بــــر روی نیمکت 
مجیدی کــــه اســــتقالل را به نائــــب قهرمانی لیــــگ برتر 
رســــاند، در جام حذفی نیز تیمش را تــــا فینال پیش برد 
ولی شکســــت مقابل تراکتور باعث شد او به کارش در 
این تیــــم پایان دهد. این روزها نــــام فرهاد مجیدی برای 
جایگزینی فکری شــــنیده می شــــود ولی تا به امروز هیچ 
تماســــی از ســــوی مدیران اســــتقالل با او گرفته نشده 

است.

مهدی پاشازاده �
بازیکن ســــابق آبی پوشــــان کــــه اکنــــون هدایت پاس 
همدان در دســــته دوم را برعهده دارد، بــــه عنوان گزینه 
احتمالی نام برده می شــــود. پاشــــازاده هدایت نساجی، 
سپیدرود، بادران و شاهین بوشهر را نیز در کارنامه دارد.

 الکس نوری �
از ابتــــدای فصــــل بحث حضور نــــوری بــــر روی نیمکت 
اســــتقالل مطــــرح بوده اســــت. ولــــی مشــــکالتی نظیر 
دســــتمزد دالری و برخی شــــرایط برای حضور او در ایران، 
کار را بــــرای نــــوری ســــخت کــــرده اســــت. مربی ســــابق 
هرتابرلین، وردربرمن و اینگول اشــــتات این روزها بیکار 
اســــت و در این ســــال ها تنها به عنوان گزینــــه ای برای 
حضور بر روی نیمکت تیم هایی همچون پرسپولیس، 

تراکتور و استقالل مطرح بوده است.

محمد تقوی �
تقوی که اکنون در خارج از کشــــور حضــــور دارد، از فصل 
قبل و پس از خروج اســــتراماچونی از ایــــران، نامزد حضور 
بر روی نیمکت تیم سابقش بود. او که دوره موفقی را در 
تراکتور گذراند، یکی از نامزدهای ســــرمربیگری استقالل 

است ولی شانس او و نوری از سایرین کمتر است.

 محمود فکری �
گزینــــه پایانی مدیران اســــتقالل، ابقــــای محمود فکری 
است. هواداران استقالل حتی در زمان صدرنشینی این 
تیم نیز از ســــبک بازی تیم فکری دل خوشــــی نداشتند 
ولی ســــرمربی آبی پوشــــان معتقد بــــود انتقادها از تیم 
صــــدر جدول، بــــه دور از انصاف اســــت. حــــاال او نه تنها 
دیگر صدرنشین لیگ نیست بلکه با 4 امتیاز اختالف 
نسبت به پرســــپولیس در رده ســــوم حضور دارد. باید 
دید فکری در پســــت سرمربیگری اســــتقالل به کارش 

. ادامه می دهد یا خیر
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هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان - صفــــورا کاظمیان: حاال 
2 ســــالی از تعطیلی یکــــی از بهترین کتاب فروشــــی های 
همدان می گذرد. این کتاب فروشــــی جای خود را به یک 
پــــرده دوزی داد. مالکــــش می گفــــت دیگر برایــــم صرفه 
اقتصــــادی ندارد، قفســــه های خالــــی از کتاب را نشــــانم 
می داد و با تاســــف می گفــــت: تصور نکنی ایــــن جاهای 
خالــــی از رونق فروش اســــت اتفاقــــا برعکس اگــــر کارم 
رونقی می داشــــت باید نه تنها همه قفســــه ها پر بود پای 

قفسه ها را هم باید کتاب می چیدم.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانــــه، یادم هســــت که همین 
کتاب فروشــــی که حاال پرده دوزی اســــت اگر نبود خیلی 
از همدانی هــــا بایــــد کتاب هــــای کنکوری و دانشــــگاهی 
قــــم و تهــــران تهیــــه می کردنــــد.  از شــــهرهایی مثــــل  را 
حــــاال با خریدهــــای اینترنتی این کار ســــاده تر از 10 ســــال 
گذشــــته اســــت اما آن روزها یعنی 10 ســــال قبل اگر این 
کتاب فروشــــی نبــــود کنکوری هــــا در مقطــــع تحصیالت 
تکمیلــــی بــــا دشــــواری های زیــــادی روبه رو می شــــدند و 

. همین طور نیز  دانشجویان 
آن زیــــاد  زمانــــی از ســــرانه مطالعــــه و وضعیــــت ناجــــور 
می شــــنیدیم. نمی دانم در حال حاضر با آمار باالی انتشار 
کتاب های پــــی دی اف و صوتــــی که یا رایگان به دســــت 
کاربــــران فضــــای مجازی می رســــد یــــا اگر رایگان نباشــــد 
قیمــــت بســــیار کمتری از کتــــاب کاغذی دارد آیا ســــرانه 
مطالعــــه ایرانی ها باالتر رفته یا نه ولــــی دیگر از آمار پایین 
مطالعه کتــــاب در ایران چیز زیادی نمی شــــنویم شــــاید 
هــــم آن قدر مشــــکالت اقتصــــادی و فرهنگــــی پیچیده 
گریبانمان را گرفته که دیگــــر وضعیت کتاب در میانش 

گم است.
دلیلش هرچه که هســــت در این میان صنفی فراموش 
شده اند که ســــرمایه خود را صرف راه و مسیری کرده اند 
کــــه به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد و تنها عشــــق و 
عالقه به کتاب اســــت که این صنف را پــــای این کار نگه 
داشته اســــت. آن گروه از ناشــــران و کتاب فروشان هم 
که در بازار اســــف بار کتاب دوام نیاوردنــــد و جای خود را 
به دیگر اصناف دادند فراموش شــــدگان ایــــن بازاراند و 
کســــی پیگیری نکرد ببیند آن ها کــــه این حرفه را تعطیل 
کردند حاال چه حال و احوالی دارند به چه کار مشغول اند 
و ایــــن صنــــف هــــم حرفــــی از حمایــــت نزدنــــد یا شــــاید 
صدایشــــان به جایی ترســــید و هیچ کس نگران تعطیلی 
کتاب فروشی ها نشد در حالی که کتاب هم گردش مالی 

دارد و بر اقتصاد مؤثر است.
حاال کســــب و کار قالــــب در همدان مشــــاوران امالک و 
آن ها  فســــت فودها هســــتند که به طرز عجیبی بــــازار از 
اشــــباع شده اما به دلیل ســــودی که شامل این اصناف 
می شــــود هر روز به تعــــداد آن ها به شــــکل قارچ گونه ای 

اضافه می شود.
درباره اوضاع کتاب و نشر همدان، معاون امور فرهنگی 
و رســــانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان 
همدان گفت: سال گذشــــته 314 کتاب متقاضی صدور 
مجوز بودند که پس از بررسی به 289 تقاضا پاسخ مثبت 
داده شد و از این تعداد تاکنون 245 عنوان کتاب چاپ 
شده است و در 3 ماه امســــال 45 کتاب متقاضی چاپ 

بودند.
فروتن درباره تعداد ناشــــران فعال در همدان گفت: 60 
ناشر مجوز دار در اســــتان وجود دارد که از این تعداد 40 

ناشر فعال هستند.
وی به حمایت از ناشران و کتاب فروشان نیز اشاره کرد و 
گفت: ســــال گذشته 60 میلیون تومان صرف خریدن 40 
عنوان کتاب شــــد و همچنیــــن تخفیف های فصلی برای 

کمک به بازار کتاب اعمال می شود.
وی به طرح هــــای بهاره، تابســــتانه و پاییزه کتــــاب نیز در 
جهت حمایت از کتاب فروشــــان اشــــاره کرد و افزود: در 
این طرح ها معموال 15 کتاب فروشــــی فعالیت می کنند و 

کتاب ها با 20 درصد تخفیف فروخته می شود.
 نصیری شــــریف: باید با حفظ منافع کتاب فروشان  �

همدان، کتاب را به خانه مردم ببریم
این کــــه در اطراف دانشــــگاه بوعلی ســــینا برخالف دیگر 
دانشگاه های روزانه کشــــور از کتاب فروشی خالی است 
و در عــــوض انــــواع غذاخوری ها و فســــت فودها اطراف 
این دانشگاه راه اندازی شده اســــت موجب شد با یکی 
گفتگو  بــــه  کتاب فروش هــــای همدان  از باســــابقه ترین 

. بنشینیم
که اطراف  کتاب فروشی ایران زمین درباره اصنافی  مالک 
دانشــــگاه بوعلی ســــینا راه اندازی شــــده گفــــت: موافق 
مقایســــه همدان بــــا دیگر کالنشــــهرها نیســــتم؛ چراکه 

چنین مقایسه ای از اساس اشتباه است.
پژمان نصیری شــــریف افزود: اگر همدان را با شهرهای با 
جمعیــــت 700 هزار نفر مقایســــه کنیم شــــاید بتوانیم به 
جمع بندی بهتری برسیم که حتی در مقایسه با آن ها هم 

اوضاع کتاب فروشان همدان به مراتب وخیم تر است.
وی توضیح داد: اگر کتاب فروشــــی های معتبر همدان با 
گردش مالی مشخص  از جمله  اســــتانداردهای حداقلی 
و مســــاحت کتاب فروشــــی در نظر بگیریــــم تنها در این 

کالنشهر 5 کتاب فروشی با حداقل استاندارد داریم.
وی بیــــان کرد: با ایــــن توصیف در کالنشــــهر همدان در 
ازای هــــر 120 هزارنفــــر یک کتاب فروشــــی داریــــم که این 

وضعیت بسیار تاسف بار است.
این فعــــال عرصه کتاب درباره اصناف اطراف دانشــــگاه 
بوعلی ســــینا بیان کرد: در این باره به چند عامل می توان 
اشــــاره کرد از جملــــه قیمت ملک در همــــدان مخصوصا 

اطــــراف دانشــــگاه بوعلی ســــینا که بســــیار باالســــت و 
اجــــاره امالک آن محــــدوده نیز بــــا درآمد کتاب فروشــــی 
جــــور درنمی آید و از طرفــــی مغازه های این ناحیه بســــیار 

بزرگ اند.
وی بــــه عدم حمایت ها نیز اشــــاره کرد و گفــــت: در دیگر 
آن شــــهر عمل  شــــهرها به نفع صنــــف کتاب فروشــــان 
می شــــود و برای بهره مندی از تخفیف های ناچیز ناشران 
دیگــــر اســــتان ها بــــرای تهیه کتــــاب به دیگر اســــتان ها 

نمی شوند. سرازیر 
وی توضیــــح داد: برای ما به دفعات پیــــش آمده که مثال 
کارخانه یا اداره ای به جای این کــــه کتاب مورد نیاز خود را 
از ما تهیه کنند از مســــافت کوتاه بیــــن همدان یا تهران 
استفاده کرده اند که فقط از تخفیف 20 درصدی بهره مند 
شــــوند. این در حالی اســــت که بعید به نظر می رســــد در 
کالنشهرهایی مثل تبریز یا شــــیراز چنین مواردی وجود 
داشته باشــــد و چنین رویه ای برای کارخانه ای که گردش 

مالی چند ده میلیاردی دارد جای تعجب بسیار دارد.
این واقعیتی اســــت که اســــتان همدان هرگز نتوانسته 
از مســــافت کم بــــا تهران و قم بــــه نفع اقتصــــاد همدان 
اســــتفاده کند. حتــــی در مــــورد صنف پوشــــاک نیز این 
می دهنــــد  ترجیــــح  همدانی هــــا  و  دارد  وجــــود  مشــــکل 
خریدهای خود را از تهران انجام دهند . راه آهن و فرودگاه 
آســــیب بســــیار می بینند و این نزدیکی  نیز از این بابت 
بــــه پایتخت به جــــای این که به نفع اســــتان همدان تمام 
شــــود زیان های بســــیار روی دست اســــتان ما گذاشته 
به نحوی کــــه حتی اغلب ســــرمایه گذاران نیز به دالیلی از 
جمله بروکراســــی اداری ترجیح می دهند ســــرمایه خود را 
به قزوین کــــوچ دهند و صبح ها به ســــمت قزوین روانه 
شــــوند و شــــب ها به همــــدان بازگردند. به ایــــن ترتیب 
آســــیب کتاب فروشــــان همــــدان از این کمی مســــافت 

واضح است.

بــــه حمایت های شــــهرداری و  نصیری شــــریف با اشــــاره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از کتاب فروشان 
گفت: با وجــــود این حمایت ها همچنــــان جای کتاب در 
منازل شهری خالی اســــت که این بیگانگی همدانی ها با 

کتاب باید ریشه یابی شود.
کید بر این که باید با حفظ منافع کتاب فروشــــان  وی با تأ
همــــدان کتاب را بــــه خانه مــــردم ببریم، ادامــــه داد: یکی 
دیگــــر از لطمات به کتاب فروشــــان از ناحیــــه نزدیکی به 
تهــــران و قم برگــــزاری نمایشــــگاه های کتــــاب 50درصد 

است. تخفیف 
وی بیان کرد: ســــال گذشــــته با زحمت بسیار توانستیم 
تــــا 80 درصد این نمایشــــگاه ها را از همــــدان جمع کنیم؛ 
چراکــــه این افــــرادی که چنیــــن نمایشــــگاه هایی را برگزار 
می کنند در واقع بنگاه دارانی هســــتند کــــه کتاب های با 
محتوای نازل، مترجمان نابلد و بدون تفکر برای انتشــــار 
حتــــی گاه کتاب های قاچــــاق را بخاطر مســــافت کم مثال 
تهران و قم با همدان، به شــــهر ما می آورند و در هر جایی 
که بشــــود میزی گذاشــــت نمایشــــگاه کتاب 50 درصد 
تخفیــــف برپا می کننــــد که بســــیار برای کتاب فروشــــان 
همدان آسیب زاســــت و موجب آوردن کتــــاب به منازل 
نمی شود که هیچ کمر کتاب فروشــــان همدان را نیز خم 

می کند.
وی درباره نادرست بودن برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
در همــــدان گفــــت: در همــــدان تنها دو کتاب فروشــــی 
مالــــک وجود دارد و بقیه مســــتاجر هســــتند حاال در نظر 
بگیرید که ما با وجود اجاره های سرســــام آور منابع شــــهر 
را در اختیــــار افرادی قــــرار دهیم که بعضــــا قاچاق کتاب 
می کننــــد و کتاب هایی بدون محتوای مناســــب، بدون 
مترجم سرشــــناس و ناشــــران بنگاه دار را به مردم عرضه 
می کننــــد و نباید بگذاریم همــــدان به بهانــــه نزدیکی به 

تهران و قم تبدیل به بازار کتاب بنگاه داران شود.

که  کتاب فروشانی  کید بر این که حتی  نصیری شریف با تأ
اجاره نمی دهند نیز ســــرمایه چند میلیاردی خود را درگیر 
کردن چنین ســــرمایه ای  کرد: درگیر  کرده اند بیان  کتاب 
برای کاری که اصال بازده اقتصادی ندارد تنها با عشــــق و 

عالقه به کتاب توجیه می شود.
اوضاع ناشران همدان نیز بهتر از کتاب فروشان نیست 
و با توجــــه به مافیــــای نشــــر و توزیع، راه نفس ناشــــران 
همدان بسته شده است حتی به دلیل همین وضعیت 
توزیع، بسیاری از نویســــندگان همدانی ترجیح می دهند 
کتاب های خــــود را برای انتشــــار به ناشــــران تهران و قم 

بسپارند.
40 ناشــــر فعــــال همدان تنها انگشت شــــماری  از بین 
با اســــتانداردها در حــــال فعالیت اند و بقیــــه تنها برای 
جلوگیــــری از ابطال مجوز انتشــــارات خــــود بین یک تا 
 40 3 کتاب در ســــال چاپ می کنند بنابرایــــن فعالیت 
ناشــــر در همدان نباید ایــــن ذهنیت را ایجــــاد کند که 
وضعیت چاپ و نشــــر همدان اوضــــاع بهبودیافته ای 

دارد.
بــــازار نشــــر و کتاب همــــدان اوضــــاع نابســــامانی دارد و 
هرچنــــد این اوضــــاع به مشــــکالت اقتصادی مــــردم نیز 
بازمی گردد اما اگر فرهنگ ســــازی در مورد مطالعه کتاب 
شــــکل می گرفت مردم بــــه اولویت بندی درســــتی برای 
تهیه اقالم ضروری خود می رســــیدند و بــــه یقین کتاب را 

جزو اولویت های خود می گذاشتند .
گذشته از فرهنگ ســــازی مطالعه کتاب باید نهادها به 
وشــــان اســــتان همدان باشند  ونق بازار کتاب فر فکر ر
و تا جایــــی که امکان دارد از این انگشت شــــمار فعال 
این حــــوزه حمایت کنند پیش از آن که در ســــایه رکود 
ایــــن چند فعــــال عرصه دوســــت مهربان  کتاب  بــــازار 
جای خــــود را به فســــت فودها و بنگاه هــــای معامالت 

بدهند. امالک 

ح کرد: مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری همدان مطر

ضرورت شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز 
جهت کاهش تصادفات درون شهری

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیرعامــــل ســــازمان 
حمل ونقــــل و ترافیــــک شــــهرداری همدان با اشــــاره به 
اینکه نقــــاط حادثه خیز به نقاطی گفته می شــــود که تکرار 
تصادفــــات در یــــک بازه زمانــــی در آن منطقه باال باشــــد، 
گفت: معیار تشــــخیص این نقاط دستورالعمل ویژه ای 
دارد، ایــــن نقاط یکی از مســــببان مرگ بیــــش از 17 هزار 

ایرانی در سال گذشته هستند.
به گــــزارش هگمتانــــه، وحید غفــــاری گفــــت: مهم ترین 
اقدامات پیشــــگیرانه در حوزه تصادفات درون شــــهری، 
که ســــازمان  شناســــایی و رفع نقــــاط حادثه خیز اســــت 
حمل ونقــــل و ترافیک تاکنــــون از شناســــایی 37 نقطه 
ُپرتصــــادف و حادثه خیز در معابر درون شــــهری همدان 
خبر داده که از این تعــــداد تاکنون 23 مورد اصالح و اجرا 
شده اســــت که اصالح و رفع مابقی موارد نیز در اولویت 

قرار دارد.
، افزود: نصب دوربین  غفاری با اشــــاره به 23مورد مذکور
ثبت تخلــــف در میدان 13 آبــــان، بلوار فاطمیه، شــــهید 
ســــلیمانی)بعثت(،  ســــردار  همدانی،  ســــردار  مطهــــری، 
ارتــــش، شــــهید احمدی روشــــن و غیــــره، اجــــرای جزیره 
محرمی  شــــهید  کوچه  ســــعیدیه،  خیابــــان  در  ترافیکــــی 
و غیــــره، نصــــب گــــذرگاه )پاســــاژ عابــــر پیــــاده( در بلوار 
امــــام خمینــــی)ره( روبــــه روی قاســــم آباد و بلوار شــــهید 
و  دیباج  شــــهیدان  خیابــــان  نبــــش  ســــلیمانی)بعثت( 
غیره، ازجمله این موارد بوده اســــت؛ الزم به ذکر اســــت 
که اصالح و رفــــع مابقی مــــوارد نیز در اولویــــت قرار دارد 
و به ایــــن منظور ســــازمان جهت شناســــایی و رفع نقاط 
مذکور با همــــکاری اعضای کارگروه کارشناســــی ترافیک 
کارشناسی  شهرستان، بازدیدهای میدانی و بررسی های 

را در مناطق مختلف شهر به عمل آورده است.
وی با اشــــاره به اینکه طبق گفته رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی سال گذشته 17 هزار و 185 جان باخته و 365 
هزار نفر مجروح در ســــوانح رانندگی کشــــور ثبت شــــده 
اســــت، بیان کرد: براســــاس مطالعات انجام شــــده ســــه 
عامل خطای انســــانی، خودرو و معابــــر )جاده ها( نقش 

اصلی را در وقوع حوادث جاده ای ایفا می کنند.
این مســــؤول با بیان اینکه عامل انسانی سهم بیشتری 
نســــبت به بقیه عوامــــل دارد، ابــــراز کرد: اما بســــیاری از 
کارشناســــان معتقدند که افزایش ایمنی خودروها و رفع 
کاهش تصادفات جاده ای نقش  نقاط حادثه خیز نیز در 

بسزایی دارد.
وی بــــا بیــــان اینکه پلیــــس راهــــور همدان فهرســــتی از 
تصادفات درون شــــهری را بــــه این ســــازمان اعالم کرده 
است، اظهار کرد: موضوع فوق در کارگروه های آرام سازی 
و کمیتــــه بررســــی نقاط حادثه خیــــز مطــــرح و راهکارهای 
اجرایــــی جهت رفــــع این مشــــکل ارائه شــــد کــــه اجرای 
ایــــن راهکارها جهت رفــــع نقاط ُپرحادثه و پیشــــگیری از 

تصادفات، مؤثر بود.
در  پیشــــگیرانه  اقدامــــات  مهم تریــــن  گفــــت:  غفــــاری 
حوزه تصادفــــات درون شــــهری، شناســــایی و رفع نقاط 

است. حادثه خیز 
حادثه خیــــز  و  ُپرتصــــادف  نقطــــه   37 شناســــایی  از  وی 
در معابر درون شــــهری خبــــر داد که اصــــالح و رفع آن ها 
در اولویــــت قــــرار دارد. بــــه ایــــن منظور ســــازمان جهت 
شناســــایی و رفع نقاط مذکور با همکاری اعضای کارگروه 
کارشناســــی ترافیــــک شهرســــتان، بازدیدهــــای میدانی 
و بررســــی های کارشناســــی را در مناطــــق مختلف شــــهر 

آورده است. به عمل 
از  بســــیاری  ســــاالنه  متأســــفانه  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
هم وطنان جان خود را در تصادفات از دســــت می دهند، 
از  آســــیب های اجتماعی ناشــــی  کــــرد: همچنیــــن  اظهار 
مصدومیت های شــــدید و معلولیت هــــا، فقر اقتصادی 
ناشــــی از جــــان باختن سرپرســــت خانــــواده و اختالالت 
روان شناســــی برای از دســــت دادن فردی در تصادفات، 
آن قدر دردناک و آســــیب زا بوده که ضروری اســــت همه 
دستگاه ها جهت کاهش تصادفات به طور جدی تالش 

کنند.
این مســــؤول با بیان اینکه دســــتگاه قضائــــی به عنوان 
یک نهاد حاکمیتی همیشه درباره آسیب ها و مشکالت 

جامعه حســــاس بوده، افزود: در این خصوص مکاتبات 
و پیگیری هایی نیز از ســــوی معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم دادگســــتری به جهت رفــــع نقــــاط حادثه خیز وجود 

داشته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اقداماتی که جهت 
کاهش تصادفات و ســــوانح رانندگی توســــط شهرداری 
آرام ســــازی و  همدان انجام گرفته تشــــکیل کارگروه های 
کارشناســــی ترافیک با حضــــور معاونت امــــور زیربنایی، 
مدیرعامل و کارشناسان سازمان حمل ونقل و ترافیک، 
نماینــــدگان دفتر فنی اســــتانداری و فرمانداری و پلیس 
راهــــور و همه دســــتگاه های مربوطه اســــت، عنوان کرد: 
ایــــن کارگــــروه بــــه بررســــی موضوعــــات مطرح شــــده در 
آرام ســــازی ترافیک شــــهر همدان و  جلســــات کارگــــروه 
ســــایر موارد مرتبط در راســــتای ســــامان دهی ترافیک و 

ایمن سازی معابر و تقاطع ها می پردازد.
شــــهرداری  ترافیک  و  حمل ونقــــل  ســــازمان  مدیرعامل 
همدان بیــــان کرد: در رفــــع نقاط ُپرتصــــادف اقدام هایی 
اعــــم از نصــــب دوربین هــــای ثبــــت تخلفــــات و کنتــــرل 
سرعت و نظارت تصویری، خط کشی محوری، رنگ آمیزی 
ســــه جزئی معابر )کف نوشــــته و لوگو(، اجرای سرعت کاه 
و ســــرعت گیر و جمــــع آوری و نصب تجهیــــزات ترافیکی 
شــــامل ســــیلندر و تابلو انتظامی، چراغ های راهنمایی و 

غیره و تعمیر و نگهداری ُپل های عابر پیاده و تقاطعات، 
نرده کشی، ایجاد شــــیار لرزاننده، امین روشنایی در نقاط 
فاقد روشــــنایی، نصب چــــراغ راهنمایــــی و عالئم الزم و 
اجرای طرح جمع آوری آب های ســــطحی و غیره در راستای 

کاهش نقاط حادثه خیز انجام شده است.
غفاری با اشــــاره به برگزاری جلســــات کارگروه آرام سازی و 
اجــــرای مصوبات، اذعــــان کرد: با تالش  و کوشــــش های 
همه جانبــــه کارکنــــان ســــازمان حمل ونقــــل و ترافیــــک 
شهرداری همدان در جهت سامان دهی ترافیک شهری 
و ایمن ســــازی معابر و تقاطع ها، کاهش تلفات تصادف 

همدان را شاهد بودیم.
10 ماه  وی با بیــــان اینکه هزینــــه اقدامات ُخــــرد و کالن 
میلیــــون   443 و  میلیــــارد   126 از  بیــــش   1399 ســــال 
ریــــال در مناطــــق چهارگانه شــــهرداری بوده، ابــــراز کرد: 
این اقدامــــات در راســــتای تأمین ایمنی عابــــران پیاده 
کاهــــش  همچنیــــن  و  شــــهری  ترافیــــک  وآرام ســــازی 

است. شده  انجام  تصادفات 
این مســــؤول با بیان اینکه به دلیل مشــــکالت موجود 
برخی از نقــــاط حادثه خیز را نمی توان در زمان کوتاهی رفع 
کــــرد، ادامه داد: به همین دلیل از آشکارســــازی یا نصب 
تابلو برای هشــــدار به رانندگان استفاده شده است و یا 

آن منطقه مستقر می شوند. نیروهای پلیس راهور در 
شــــهرداری  ترافیک  و  حمل ونقــــل  ســــازمان  مدیرعامل 
کید بــــر اینکه طــــرح اصالح نقاط  همدان همچنیــــن با تأ
انجام  تصادفــــات  از  پیشــــگیری  هــــدف  بــــا  حادثه خیــــز 
می شــــود، گفــــت: امــــا مســــئله اصلــــی در تصادف های 
دورن شــــهری خطای انســــانی اســــت، به طوری کــــه تا 80 

درصد حوادث رانندگی به این دلیل رخ می دهد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه ایمن ســــازی معابر درون شــــهری و 
آمــــار تصادفات  کاهــــش  خودروهــــا نقش بســــزایی در 
دارد، عنــــوان کرد: باید نســــبت به اصــــالح آن ها و حذف 

خودروهای فرسوده اقدام کرد.
 ، غفاری با اشــــاره بــــه اینکه بهبــــود عبورومرور در شــــهر
تــــالش همه جانبه  ایمنی، فرهنگ حمل ونقل،  توســــعه 
در راستای ســــامان دهی ترافیک و ایمن ســــازی معابر و 
تقاطع ها از اهداف این ســــازمان اســــت، افزود: با تأمین 
اعتبــــارات کافی بــــرای رفع نقــــاط حادثه خیــــز و همکاری 
 ، بین بخشــــی برای رفع تأسیسات موجود در حریم معابر

می توان از حجم تصادفات کاست.
به نقل از روابط عمومی ســــازمان حمــــل و نقل و ترافیک 
شــــهرداری همــــدان، این مســــؤول در پایــــان همچنین 
بــــر بســــیج ظرفیت هــــا و امکانات ســــازمان  کیــــد  بــــا تأ
بــــرای رفع این  حمل ونقل و ترافیک شــــهرداری همدان 
مشــــکل، گفت: همه تــــوان خود را بــــرای کاهش تلفات 
درون شــــهری و رفع نقــــاط حادثه خیز در این شــــهر به کار 

گرفت. خواهیم 

وقتی برای هر 120 هزار نفر تنها 
یم یک کتاب فروشی دار

افزایش عادالنه تعرفه عوارض 
سال 1400 شهرداری همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل درآمد 
شــــهرداری همدان گفت: با اســــتناد به بند 16 و 26 
مــــاده 80 قانون تشــــکیالت و وظایــــف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشــــور و... مصوب 1375/03/01 
و در راســــتای اجــــرای مــــاده 30 آییــــن نامــــه مالــــی 
اصالحــــات  و   1346/04/12 مصــــوب  شــــهرداری ها 
آن الیحه تعرفه شــــهرداری پــــس از تصویب  بعدی 
برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصــــوب ســــال 1387، تعرفــــه عوارض ســــال 1400 
شــــهرداری همدان در 15 بهمن ســــال جــــاری اعالم 

عمومی شد.
به گزارش هگمتانــــه، علی طهماســــبیان بیان کرد: 
در تعرفه عوارض شــــهرداری همدان در سال 1400 با 
نظر به عادالنه نمودن دفترچه عوارض و در راستای 
 ، تحقق بخشــــنامه بودجه ســــال 1400 وزارت کشور
بــــه صورت عمومــــی 30 درصــــد افزایــــش در تمامی 
آیتم های تعرفه ارزش محاسباتی سال 1400 نسبت 

به 1399 اعمال کرده است.
ســــاختمانی  پروانــــه  عــــوارض  در  داد:  ادامــــه  وی 
مســــکونی برابر ضوابط در عوارض ارتفاع و زیر بنای 
آن عــــوارض از 60 درصد تا بیش از 80 درصد افزایش 
برای سال 1400 نســــبت به تعرفه سال 1399 اعمال 

لحاظ شده است.
طهماســــبیان گفت: در عوارض پروانه ســــاختمانی 
تجاری حــــدودا بالغ بر 50 درصد افزایش نســــبت به 

سال قبل وجود دارد.
وی افــــزود: همچنیــــن در ســــایر عوارضی هایــــی که 
می بایســــت از کمیســــیون ماده 5 مصوبه الزم اخذ 
شــــود همانند تراکــــم مازاد در طبقات و ســــطح و نیز 
ارزش افــــزوده ناشــــی از تغییر کاربری امــــالک بالغ بر 

100درصد افزایش داشته ایم.
مدیرکل درآمد شهرداری همدان بیان کرد: ضمنا با 
عنایت به مصوب شورای اسالمی شهر و در راستای 
مســــاعدت بــــا شــــهروندان تمهیــــدات در جهــــت 
پرداخت عــــوارض پروانه ســــاختمانی در نظر گرفته 
شده اســــت که شــــهروندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و بهره مندی از مزایای در نظر گرفته 
شــــده به واحدهای درآمــــد شــــهرداری های مناطق 

مراجعه کنند.

مددجویان کمیته امداد 
امام)ره( همدان20 میلیارد 

تومان تسهیالت گرفتند

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل کمیته امداد 
امــــام خمینی)ره( اســــتان همدان گفــــت: حدود 20 
میلیــــارد تومان تســــهیالت قرض الحســــنه بدون 
کارمزد در 10 ماه امســــال به مددجویان زیر پوشش 

این نهاد در استان پرداخت شده است.
به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه روز شنبه افزود: 
این میزان تسهیالت قرض الحســــنه بدون کارمزد 
برای رفع مشــــکل ســــه هزار و 850 خانوار مددجو و 

نیازمند استان همدان پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: درهمین ارتباط تسهیالت متنوعی از 
طریق صندوق قرض الحسنه امداد والیت به عنوان 
یکی از بازوان توانمند کمیته امداد امام خمینی )ره( 
با رعایت اصول بانک داری اسالمی به اقشار محروم 
و نیازمندان تحت پوشش این نهاد پرداخت شده 

است.
ترکمانه با اشــــاره به برخی از خدمــــات این صندوق، 
صنــــدوق،  ایــــن  خدمــــت  اصلی تریــــن  داد:  ادامــــه 
در  قرض الحســــنه  متنــــوع  وام هــــای  پرداخــــت 
سرفصل های کارگشــــایی، ودیعه مسکن، اشتغال 
و خرید مسکن با رویکرد توانمندسازی مددجویان 

کمیته امداد امام)ره( است.
مدیــــرکل کمیته امــــداد امــــام خمینی )ره( اســــتان 
همدان با اشــــاره به اجر معنوی پرداخت تسهیالت 
افــــراد،  زندگــــی  در  آن  بــــرکات  و  قرض الحســــنه 
تصریــــح کرد: خیــــران بســــیاری در اســــتان همدان، 
با ســــپرده گذاری در ایــــن صندوق، توانســــته اند در 
پرداخت وام قرض الحســــنه به نیازمندان مشارکت 
کــــرده و از اجــــر معنــــوی این اقــــدام خداپســــندانه 

بهره مند شوند.
وی با تأکید بر اینکه صنــــدوق امداد والیت آمادگی 
دریافت ســــپرده های خیران را دارد، خاطرنشان کرد: 
این صندوق به شــــبکه شــــتاب متصل است و در 
آن خدمات اینترنت بانک، همراه بانک و دســــتگاه 
کارت خوان نیز همانند ســــایر بانک ها به مشتریان 

ارائه می شود.

خبــر

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در تیپ انصارالحسین)ع( همدان:

باید جوانان را نسبت به 
گاه کرد توطئه های دشمن آ

هگمتانه، گروه اندیشــــه: مســــؤول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در تیپ انصارالحســــین)ع( همدان گفت: 
دشــــمن با هزینه های گزاف و تالش شــــبانه روزی به 
دنبال انحراف جوانان از مســــیر درســــت و سعادت 
به تباهی و ابتذال اســــت و باید جوانان را نســــبت به 

گاهی بخشید. توطئه های دشمن آ
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم محمود قربانی در 
طرح معین )کالس اخالق ســــربازان( با گرامیداشت 
ماه مبارک رجب به تبییــــن فضائل این ماه پرداخت 
و اظهار کرد: این ماه بزرگ در واقع ماه آشــــتی انســــان 
با خدا و بازگشــــت به آغوش الهی است و باید از این 

فرصت استفاده کرد.
وی توبه انســــان جوان را به درگاه الهی بســــیار زیبا و 
ارزشــــمند توصیف کرد و افزود: وقتی انســــان پیر که 
باب انجام خیلی از گناهان به رویش بسته شده توبه 
می کند در درگاه الهی قابل مقایسه با جوانی نیست 
که با وجود فراهم بودن همــــه زمینه های گناه خود را 

حفظ کرده یا به دامان الهی بر می گردد.
مســــؤول دفتــــر نمایندگــــی، ولــــی فقیــــه در تیــــپ 
انصارالحسین)ع( همدان گفت: اهل بیت)ع( در این 
ماه های مبارک مردم را به سوی خدا دعوت کرده و به 

آن ها وعده بخشش و سعادت می دادند.
وی ایام جوانی را یــــک فرصت زودگذر برای مهمترین 
کار ها و پیشرفت و کمال انسان دانست و بیان کرد: 
بهره مندی از فرصت ایــــام جوانی مهمترین ضرورت 

اخالقی برای جوانان و به ویژه سربازان است.
قربانی گفت: می توان با بهره گیری صحیح از امکانات 
و فرصت هــــای موجود در خدمت مقدس ســــربازی 
ایــــن فصل زندگــــی را بــــه دوران طالیی پیشــــرفت و 

سعادتمندی تبدیل کرد.
مســــؤول دفتر نمایندگــــی، ولی فقیــــه همچنین به 
تهاجم فرهنگی دشــــمن علیه جوانان اشاره و اظهار 
کرد: دشــــمن با هزینه های گزاف و تالش شبانه روزی 
به دنبال انحراف جوانان از مسیر درست و سعادت 
به مسیر تباهی و ابتذال است و باید جوانان را نسبت 

گاهی بخشید. به توطئه های دشمن آ

خبــر



روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه 4 همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش 2 قطعه زمین مسکونی  و تجاری از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.

مساحت نوع ملک و کاربریردیف
)مترمربع(

کل مبلغ  کارشناسی به 
آدرسسپرده به )ریال()ریال(

1
زمین مسکونی با پالک ثبتی  دو بر معبر 45 

متری و 10 متری  
196/4123/569/200/0001/178/460/000

شهرک فرهنگیان 
)الغدیر(

53/2310/380/000/000519/000/000زمین تجاری  با پالک ثبتی  معبر 18 متری 2
شهرک فرهنگیان 
روبروی پارک پدر

   شرایط شرکت در مزایده:
 1. متقاضیان می بایســت مبلغ سپرده را به حســاب 2-3331333-11-7402 نزد بانک مهر ایران شــعبه امام زاده عبداهلل واریز و یا معادل 
رقــم مذکــور را ضمانت نامه بانکــی با اعتبــار  »3« مــاه و یا اوراق مشــارکت بــی نام و یا اســناد خزانــه را در پاکــت )الــف( قــرارداده و حداکثر تا 

ی منطقه چهار واقع در میدان امام زاده عبداهلل نمایند.  ی روز   پنچشــنبه   مـــورخ  99/12/14   تحویل دبیرخانه شــهردار پایان وقت ادار
ی همدان می باشد.  2. زمان بازگشــایی پاکت ها روز یکشنبه  مورخ 17 /99/12 ســاعت 17 در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهردار

 3. متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را با امضاء و مهر با اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده 
و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و بــه همراه پاکت )الف( تحویــل دبیرخانه نمایند.

ی ( از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی  اقدام و   4. برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف مدت 7 روز ) کار
10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایــده اخذ خواهد گردید.

ی واریــز  نماید. در صورت عــدم واریز نقدی وجه مــورد معامله   5. برنــده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حســاب شــهردار
رات اقدام خواهد گردید. ی ضبط و برابر  مقر ر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهردار در موعد مقر

 6. به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ی خواهد ماند.  7. ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهردار

ی بوده و شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.  8. شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهردار
ی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.  9. شهردار

ی مزایده یــک ماه بــوده و برنده مزایده مکلف اســت ظــرف مهلت مذکــور جهت انتقال ســند و   10.حداکثـــر زمــان انتقال ســند از تاریخ برگــزار
واریز الباقــی وجــه )10% باقیمانده( اقــدام نماید در غیــر این صورت مزایــده ابطال و ســپرده برنــده مزایده ضبط خواهــد گردید. ضمنًا ســند 
ی معرفی نمایــد، انتقال خواهد  ی به شــهردار ی کــه برنده مزایــده وی را کتبًا با رضایت نامــه محضر به نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگر

یافت.

آگهی مزایده 
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پدری که نیست ...
بــه مناســبت میــاد حضــرت علــی )ع( و روز پــدر  مؤسســه 
خیریــه محمد رســول اهلل)ص( آماده دریافت نذورات شــما 
گوشــت قربانی و  گرم،  گرامی جهت تهیه غذای  نیکوکاران 
کاال در بین بیماران خاص، جسمی حرکتی، پدران  ســبد 

بی خانمان و ایتام می باشد.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

پیامبر)ص( بر میت خائن به امانت
 نماز نگذارد

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: خداونــــد امر کرده که 
امانت ها را به صاحبانش برگردانید.

امام صادق علیه السالم فرموده اند: حتی اگر امانتی متعلق به قاتل حضرت 
علی علیه السالم باشد به او برمی گردانم.

حکایت: در جنگ خیبر یکی از به اصطالح لشــــکریان رسول معظم اسالم 
از دنیا رفت، برخی از اطرافیان از پیامبر خواســــتند که نماز میتش را ایشان 
)ص( مانند همان مطالبه کنندگان برای نماز میت  بخوانند اما چون پیامبر
می دانســــتند که او در جریان جنگ وســــیله ای غنیمتی را کــــه باید تحویل 
بیت المال مســــلمین دهد برای خود مخفی کرده است، فرمود: من بر این 
میت نماز نمی خوانم چون او متاع عمومی را برای خود برداشــــته بود کس 

دیگری از خود شما بر او نماز بگذارد.
کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانت های چون جان را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بــــادا جاودانــــی  بقــــای  کــــه  یــــارب 
بــــادا کامرانــــی  و  بــــادا  کامــــت 
نوشــــی درمــــان  پــــی  کــــز  اشــــربه ای  هــــر 
بــــادا زندگانــــی  آب  خاصیــــت 
وحشی بافقی

امام رضا علیه  السالم:

سخاوتمند از خوراک مردم بخورد تا مردم از خوراکش بخورند و 
بخیل از خوراک مردم نخورد تا از خوراکش نخورند.

تحف العقول، ص442

 مسیر

ایستگاه آسمان

عکس روز
ح های پیشنهادی شــــرکت های دانش بنیان در زمینه مدیریت پســــماند با حضور نمایندگان سازمان بسیج علمی،  جلســــه بررسی طر

پژوهشی و فناوری سپاه انصارالحسین )ع( همدان

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

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

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.

َحلیسه: حلیم
: خواستگار خازگار

خازِمنی: خواستگاری
َحلق ُحناق: بیماری دیفتیری

ِحِلَمت: حمله و یورش

 همه دان

روایتی متفاوت از زندگی شهید 
1۸ساله که اسطوره وار آسمانی شد

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: »خورشــــید کــــه غــــرق 
نمی شود« روایتی متفاوت و خواندنی از زندگی شهید 
محمد شمســــی به قلم نویسنده کتاب »خط مقدم« 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
»خورشــــید که غــــرق نمی شــــود« روایتــــی متفاوت و 
خواندنــــی از زندگی شــــهید محمد شمســــی به قلم 
نویســــنده کتــــاب »خــــط مقدم« اســــت که توســــط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
این کتاب داســــتان زندگی یکــــی از آدم های عجیب 
روزگار ماست. کسی که بلد بود قاعده معمول زمان 
را به هــــم بریزد و در هجده ســــالگی بیش تر از عرفای 
بــــزرگ خانقاه هــــا و مجتهدین کهنســــال حوزه های 
علمیه از زندگی درک و شــــهود داشــــته باشد. آن قدر 
که وصیت نامه و یادداشت های روزانه اش هر مدعی 
فهم و کماالت و ایمانی را به فکر بیندازد که مگر این 

آدم چند سالش بوده؟
بدون تامل روی رفتارها و نوشــــته های شهید محمد 
شمســــی جوان 18 ســــاله تبریزی با آن پایان باشکوه 
زندگــــی اش که اگر در غــــرب اتفاق افتاده بــــود تا حاال 
برایش فیلم ها ساخته و رمان ها نوشته بودند جلوه 

واقعی اش را نشان نخواهد داد.
در برشی از کتاب می خوانیم:

یــــک نفر شــــناکنان بــــه طرفشــــان می آمــــد. باورش 
نمی شــــد؛ ولی خوِد صمد بود. صمد با دیدن شرایط 

محمد به سرعت جلو آمد و جای یونس را گرفت.
- صمد تو رو خدا ســــرمو بکــــن زیــــر آب. این صدای 

لعنتی رو قطع کن.
صدای محمد آرام و بریده بریده بود.

- لوس نکن خودتو! االن با یه چیزی گلوتو می بندم.
اما خــــودش هم می دانســــت کــــه کاری از دســــتش 
برنمی آید. اشک هایش به پهنای صورتش آمد. یکی از 
عراقی ها بیرون آمد و گلوله منوری شلیک کرد. تا چند 
ثانیه دیگر سطح آب مثل روز روشن  می شد. دستش 
را به لبۀ خورشیدی تکیه داد و با دست دیگرش محمد 
را در آغــــوش گرفت. کتفش را گذاشــــت روی حنجره. 
صبر کرد منور نزدیک و نزدیک تر شــــود. دهان محمد 

درست کنار گوشش بود...
»خورشــــید که غــــرق نمی شــــود« روایتــــی متفاوت و 
خواندنــــی از زندگی شــــهید محمد شمســــی در قطع 
رقعی و 184 صفحه به قلم توانای فائضه غفار حدادی، 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
پیش تر از ایــــن کتاب های دیگری از این نویســــنده 
 ،» جوان، چــــون »خــــط مقدم«، »یــــک محســــن عزیز
«، »ســــر بر خاک دهکــــده« به  »دهکــــده خاک بر ســــر
نــــگارش در آمده که با اســــتقبال خــــوب مخاطبین 
روبه رو شده است. عالقمندان جهت تهیه این کتاب 
و مجموعه آثار این نویسنده می توانند از وبگاه رسمی 
انتشارات شهید کاظمی)nashreshahidkazemi.ir( و 

یا از وبگاه manvaketab.ir اقدام کنند.

کتاب باز

از »کولبرف« تا »قجرزاده ها«
»کولبــــرف«  فیلــــم  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
و  منصــــوری  میــــالد  کارگردانــــی  و  نویســــندگی  بــــه 
تهیه کنندگی ســــید روح اهلل حســــینی لرگانی چندی 

پیش در سکوت خبری تصویربرداری شد.
»کولبــــرف« اولیــــن فیلــــم بلنــــد منصــــوری در مقام 
کارگردانی است که حسین سلیمانی، حسین مهری، 
دنیز متوســــلی، پیام احمدی نیا، مهتــــاب ثروتی، چیا 
بابامیری، علی فراســــتی، آرتین امجــــد و زنده یاد علی 

انصاریان در آن ایفای نقش می کنند.
این فیلــــم آبان ماه 99 در ســــکوت خبــــری در یکی  از 
شهرهای مرزی ایران تصویربرداری شد اما برای ضبط 
یک تک سکانس به تغییر فصل احتیاج بود که چند 
روز قبل میســــر شــــد. با پایان کامل تصویربرداری، به 

زودی مراحل فنی پس از تولید آغاز خواهد شد.
بازی زنده یاد علی انصاریان در این فیلم تمام شده اما 
ضبط صدای وی برای یکی از ســــکانس ها مانده بود 
که قرار اســــت با تغییر کوچکی در فیلمنامه از صدای 
شخص دیگری استفاده شود. میالد منصوری سابقه 
ســــاخت 5 فیلم کوتاه به نام های »میم«، »شکالت«، 
« و »سربســــت« و همچنین  »اگزیت«، »مســــتر کلینر
دســــتیاری کارگردان در ســــریال هایی »علی البدل« و 

»پایتخت پنج« را در کارنامه خود دارد.

 رابعه اســــکویی با »قجرزاده ها« به ســــینمای  �
خانگی می آید

تله فیلم »قجرزاده ها« به نویســــندگی سوسن اجاللی 
و تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی سعیدزاده، فیلمی 
کمدی است که سعیدزاده به تازگی پروانه ساخت آن 
را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرده است.

آتش تقی پور و رابعه اسکویی از بازیگران اصلی این 
فیلــــم تلویزیونی هســــتند که پیش تولیــــد آن آغاز 
شده است. در خالصه داستان این فیلم کمدی،که 
بــــا موضوع تحکیم بنیان خانــــواده و در یک عمارت 
قجری روایت می شــــود، آمــــده: »اردشــــیرخان پدر و 
صاحب عمارت، چند اوالد ناخلف دارد که در تالش 
بــــرای تصاحــــب عمارتنــــد، روزی یکــــی از عروس ها 
تصمیم می گیرد برای پدر که تنهاســــت، همســــری 
بگیرد تا خودش را در دل او جا بکند«. »قجرزاده ها« 
نخســــتین فیلم کمدی ســــعیدزاده پس از ساخت 
دو اثر مذهبی اســــت که با همکاری سازمان بسیج 
هنرمنــــدان تهــــران و ســــازمان میــــراث فرهنگی و 
گردشــــگری تولیــــد خواهــــد شــــد. »قجرزاده هــــا« با 
مدت زمــــان 90 دقیقــــه بــــرای پخــــش از تلویزیون، 

سینمای خانگی و هنر و تجربه آماده می شود.

 سی نما

تجلیل ائمه اطهار )علیهم السالم( از شاعران تبیین کننده حقیقت
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: امروز مثل خیلــــی از دوران های دیگر تاریخ، 
ما - جریان والیت و دوستداران ائّمه علیهم الّسالم - به تبیین احتیاج 
داریم؛ گفتن، بیان کردن، روشن کردن و حقایق را در معرض بینایی و 

دانایی انسان ها قرار دادن.
اگــــر اهمیت تبییــــن نبود، امــــام صادق علیه الّســــالم شــــاعری مثل 
»ُکمْیــــت« را آن گونــــه مــــورد عنایــــت قــــرار نمــــی داد؛ یا امام هشــــتم 
علیه الّسالم »ِدعبل« را؛ یا امام چهارم علیه الّسالم »فرزدق« را. شعرای 
معروفی که شــــما اسم هایشان را شــــنیده اید - مثل فرزدق، کمْیت و 
دیگران - اینها سلمان زمان خودشــــان نبودند؛ اینها در مقایسه ی با 
اصحاب عالی مقام ائّمه، خیلی متوّســــط بودند. نه معرفتشــــان به قدر 
معرفت »زراره« و »محمدبن مســــلم« و امثال اینها بود؛ نه فّعالیتشان 
در محیط اهل بیت زیاد بود. اما شــــما می بینید امــــام از اینها تجلیلی 
می کند کــــه از خیلی از اصحاب بزرگوار خــــودش نمی کند؛ چرا؟ به خاطر 
تبیین. چــــون اینها در یک جا حرفــــی زدند و نکته ای را روشــــن کردند 

که مثل خورشــــیدی بر ذهن ها و دلها تابیــــده و حقیقتی را برای مردم 
روشن کرده است.

 و بکی أو أبکی وجب له الجّنة« 
ً
این که فرمودند: »من قال فینا شــــعرا

کســــی شــــعری درباره ی ما بگوید و چشــــمی را بگریاند، بهشــــت بر 
او واجــــب می شــــود - معنایش چیســــت؟ معنایش این اســــت که 
بهشت را ارزان کرده اند؟ بهشــــتی که این همه باید عبادت کرد تا به 
، آن شعر  آن رسید، آیا آن را این طور دم دســــتی کرده اند؟ یا نه؛ آن کار
، آن قدر  گفتن و تسخیر دل با آن شعر و انتقال یک مطلب در آن روز
مهم بوده که به خاطر آن اهمیت، جا داشــــته است که در مقابل یک 
بیت شعری که این گونه تأثیر می گذارد، بهشت را به او وعده دهند. 
هر وقت شعر شــــما این اثر را داشته باشــــد، بدون بروبرگرد، همان 
وعده ی بهشــــت در مقابلش وجود دارد. این یک محاسبه ی کاماًل 

منطقی و روشن است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مّداحان   1380.06.18

وصیت شهید علی رعنایی

کار ها را با دل و جان به نحو احسن انجام دهید
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کــــدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

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

یا ایتهــــا النفس المطمئنه ارجعی الی ربــــک راضیه مرضیه فادخلی فی 
عبادى و ادخلی جنتی.

اى نفس به اطمینان رســــیده برگرد به ســــوى خدایت در حالی که هم 
تو از خداى خود راضی هستی و هم خدا از تو. وارد شو در جمع بندگان 

خاص من. داخل شو در بهشت جاودان من.
خدایــــا هنگامی که ایــــن وصیت نامه را می نویســــم گناهانــــم بر قلبم 
سنگینی می کند. خدایا من می دانم که الیق خط سرخ شهادت و خط 
مردان مجاهد نیســــتم، اما به لطف و بخشــــش بی کرانت امیدوارم و 
الاقل این را می دانم که ُمردن در رختخواب براى من بسی ننگ است.
مــــا درس شــــهادت را از اســــالم عزیــــز که مردانــــی همچون علــــی)ع( و 
حســــین)ع( را در دامــــان خود پــــرورش داده اســــت فراگرفته ایم و این 
مســــئله در وجود ما نفوذ کرده اســــت و آن را بــــا دل و جان پذیرفته ایم 
چراکه می دانیم درخت اســــالم از صــــدر تاکنون با خون آبیارى شــــده و 

رشــــد کرده و اکنون نیز که بهترین فرصت براى رشــــد این درخت پربار 
و پربرکت است نیاز بیشــــترى به انسان هاى پاک دارد و بر ماست که با 
خــــون خود این نیاز را جبران کنیم. و اما هدف من از آمدن به جبهه این 
بوده است که با شرکت در این دانشگاه بزرگ به خودسازى بپردازیم تا 
شاید که بتوانم گناهان گذشــــته را جبران کرده و مقدارى از پلیدی هاى 
قلب خود را بزدایم و اگر آینده اى برایم وجود داشت بتوانم آینده سازى 
براى جامعه خود باشــــم، دانشــــگاهی که در منطقه اى از غرب تا جنوب 
کشورمان وســــعت دارد و کالس هاى آن سنگرهایی است که در تک 
تک آن ها به خون عزیزى از عزیزان میهمان رنگین است و مسؤولیتی 
ســــنگین بر دوش ما نهاده اســــت و امیدواریم که خداوند در اداى این 
مســــؤولیت ما را یارى کند و اما بــــرادران و خواهران و امت حزب اهلل قدر 
امام این زبان گویاى قرآن و این قلب تپنده امت را بدانید و همیشــــه و 

همه جا سعی کنید در خط امام گام بردارید و پیرو رهبر باشید.
اما چند جمله با برادران مخلص و با ایمان انجمن اســــالمی و بســــیج، 
برادران ســــعی کنید که تقواى اســــالمی را بــــاال ببریــــد و در کارهایتان 
اخــــالص به خرج دهیــــد و کار ها را بــــا دل و جان به نحو احســــن انجام 
دهید ســــعی کنید وحدت کلمه و اتحاد از میان شــــما نرود و ایمان و 
اتکا بــــه اهلل را در کارهایتان حفظ کنید و طبق فرموده خود امام شــــما 
محصلین امید ایشان هستید پس از هر فرصتی براى باال بردن سطح 
معلومات خــــود بهره جویید و با انجام این وظیفه ســــنگین انقالب را 
تداوم بخشید و از همه دوستان و آشنایان می خواهم مرا حالل کنند.

والسالم علی من اتبع الهدى
وصیتنامه شهید علی رعنایی

راز پرفروش شدن یک کتاب

چگونه داستان های هری پاتری بنویسیم؟
»خلــــق  کتــــاب  در  آلفیــــن  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شخصیت هایی که بچه ها دوست دارند« فوت کوزه گری 
را به نویســــنده نوقلــــم حــــوزه ادبیات کــــودک و نوجوان 

می آموزد؛ روش هایی که ثمره سال ها تجربه اوست.
نوشــــتن داســــتانی که کودک و نوجوان امروز را مخاطب 
خود نگاه دارد، کار آســــانی نیســــت، آن هــــم وقتی رقبای 
پرقــــدرت و جذابــــی مانند فضــــای مجازی و شــــبکه های 
اجتماعی روز به روز رونق بیشــــتری می گیرند و رقبای دیگر 

را از میدان به در می کنند.
ادبیــــات کــــودک و نوجــــوان در ایــــران هرچند پرســــابقه 
اســــت و ریشــــه آن را می توان در حکایت ها و افسانه های 
گذشتگان جســــت وجو کرد، اما به لحاظ نگاه پژوهشی و 
کادمیــــک، چندان پرمایه نیســــت. اگرچه تالش هایی در  آ
سال های اخیر با در نظر گرفتن شاخه دانشگاهی این نوع 
ادبی در مراکز علمی صورت گرفته و گرایش دانشــــجویان 
به انجام پایان نامه هــــا و مقاله های علمــــی در این قلمرو، 
مســــیر را نســــبت به گذشــــته هموارتــــر کرده اســــت، اما 
کارهای انجام شــــده چنــــدان به کمک ادبیــــات این حوزه 
، ادبیــــات کودک و نوجوان  نیامده اســــت. به عبارت دیگر
ایران در مســــیر رشــــد نیاز به آثــــاری دارد که بــــه اصطالح 
فوت و فن های جدید را بیاموزد و به نویسندگان، به ویژه 

نوقلمان، در این مسیر یاری دهد.
کتــــاب »خلــــق شــــخصیت هایی کــــه بچه هــــا دوســــت 
آثار اســــت  لفین، از جمله این  دارند«، اثــــر آیلین مــــاری آ
انتشــــارات  توســــط  محمدسمســــار  فهیمه  ترجمه  با  که 
ســــوره مهر منتشر شــــده و در دســــترس عالقه مندان 
قرار گرفته اســــت. این کتــــاب در واقع راهنمایی اســــت 
بــــرای عالقه منــــدان به حــــوزه ادبیات کــــودک و نوجوان 
یا نویســــندگان نوقلــــم این حوزه تــــا با راه و رســــم خلق 
یــــک شــــخصیت جــــذاب در داســــتان های کــــودکان و 
نوجوانان آشنا شوند و از مرگ پی در پی شخصیت های 

کنند. جلوگیری  داستان هایشان 
آلفین که در ســــال 2014 درگذشته، نویســــنده آمریکایی 
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بود که برای کتاب »روح 
پسربچه مدرســــه نظام« که با موضوع جنگ داخلی آمریکا 
نوشته شــــده بود، نامزد دریافت جایزه در 13 ایالت آمریکا 
و برنــــده جایزه ایالت ویرجینیا شــــد. از او بیش از 30 اثر در 
موضوعات مختلف منتشــــر شــــده که اکثر آنها در میان 

مخاطبان کودک و نوجوان نیز پرطرفدار بودند.
او در کنــــار کار داستان نویســــی، بــــه کار آمــــوزش در این 
حوزه نیــــز پرداخته که در واقع ماحصل ســــال ها فعالیت 
او در حــــوزه کتاب کــــودک و نوجوان اســــت. کتاب »خلق 
شــــخصیت هایی که بچه ها دوســــت دارنــــد« تالش دارد 
به نویســــنده کمک کند تا کتابــــی بیافریند که مورد اقبال 
مخاطب خود قرار گیرد. او در این اثر از ســــاده ترین نکات 
آغاز می کند و ضمن آموزش، آن به اصطالح فوت کوزه گری 
که حاصل تجربه اش اســــت نیز در اختیــــار مخاطبش قرار 

می دهد.
در بخش هایــــی از این کتــــاب می خوانیم: کــــودکان قرن 
بیســــت ویکم زندگــــی را با ســــرعت پیــــش می برنــــد. اگر 

داســــتان ُکند پیش بــــرود، آنها دکمــــۀ کنتــــرل از راه دور 
تلویزیون را فشــــار می دهند یا از جا می پرند و با تیربارهای 
بازی هــــای کامپیوتری خود شــــلیک می کنند. آنهــــا به کار 
کردن با پیوندهای پرســــرعت در اینترنت عادت کرده اند. 
آیــــا کودکان زمانی را برای مطالعه در نظر می گیرند؟ پاســــخ 
شــــاید قطعی باشــــد. چه عاملی باعث می شوند کودکان 
آرام و بــــا خواندن کتــــاب یک جا آرام گیرند؟ یک داســــتان 
خوب مهم است؛ اما یگانه عامل نیست. شاید هم وقتی 
سرعت داســــتان ُکند می شــــود، کودکان کنترل از راه دور 
ذهنی شان را با همان سرعتی که کانال تلویزیون را عوض 

می کنند، فشار می دهند.
کودکان می خوانند برای اینکه یک نزدیکی جادویی میان 
آنها و شــــخصیت های کتاب و داســــتان به وجود می آید؛ 
همان نزدیکی ای که همۀ ما وقتی کودک بودیم، احساس 
می کردیم. آنها کتاب را می خوانند، برای اینکه نویسنده به 
شــــخصیت های روی صفحۀ کتاب جان بخشیده است. 
نویسنده شخصیتی خلق کرده که خواننده ها می خواهند 
او را بهتــــر بشناســــند و خودشــــان را جــــای او بگذارنــــد؛ 
شــــخصیتی که شــــاید می خواهند با او دوســــت شوند یا 
مثل بچه های مدرسۀ خودشان است و حتی شاید شبیه 

کسی که می شناسند یا از او بدشان می آید.
دربــــارۀ  کــــه  کودکــــی  بــــرای  داســــتان  شــــخصیت  های 
آنهــــا می خوانــــد، ممکــــن اســــت زنده شــــوند. امــــا این 
شــــخصیت ها از کجــــا می آیند؟ اگر بنشــــینید و شــــروع 
بــــه نوشــــتن کنید دربــــارۀ چه کســــی خواهید نوشــــت؟ 
شخصیت های داســــتان همه دوروبر نویسنده هستند 
و آنهــــا را یــــا در راه رفتن به مدرســــه یا در حــــال خرید و.... 
می بینــــد؛ همۀ ایــــن آدم ها در خاطرات نویســــنده وجود 
آدم های واقعی زاده  از  دارند. شــــخصیت های باورکردنی 
می شوند و این مهارت نویسنده است که شخصیت ها 
را برای خواننــــده تصویر می کند. وقتی ایــــن کار به خوبی 
انجام شــــود، خواننده خودش را جای شــــخصیت اصلی 
داســــتان می گــــذارد و هنگامــــی کــــه ســــعی می کنــــد در 
داستان به موفقیتی دست یابد یا به هدفی برسد، ترس 
و هیجان شــــخصیت را احســــاس خواهد کرد. با رشــــد و 
تغییر شخصیت ها در داســــتان نیز خواننده در آن رشد 

و تغییر سهیم خواهد شد.
نویســــنده در 17 فصــــل به موضوعــــات مختلفــــی درباره 
داستان نویســــی از جملــــه شــــخصیت ها در جســــتجوی 
طرح داســــتان، کــــودکان باورکردنــــی روی صفحــــۀ کاغذ، 
یادآوری دوران کودکــــی خود، تبدیل بچه هــــای واقعی به 
داستان  در  را  شــــخصیت ها  داســــتانی،  شــــخصیت های 
موردنیازشــــان بگذاریــــد، چــــه کســــی داســــتان را تعریف 
می کند؟، آیا برای داستان های کوتاه باید شخصیت پردازی 
کوتــــاه کرد؟، پیچیده کردن زندگی شــــخصیت داســــتان، 
شخصیت های  و  حیوانات  اســــتثنایی،  شــــخصیت های 

فضایی و... می پردازد.
انتشــــارات ســــوره مهر کتاب حاضر را در 508 صفحه و در 
هزار و 250 نســــخه در دســــترس عالقه مندان قــــرار داده 

است.

 میز مطالعه


