
سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

آگهي مناقصه عمومی
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کنندگان حقیقی و  گذار نماید، لذا از شرکت   ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری همدان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی وا
کننده ) دارای پروانــه بهره برداری ( دعوت بعمل می آید جهت شــرکت در مناقصه مذکــور با شــماره ۲۰۹۹۰۵۰۳۰۸۰۰۰۰۰۵  و دریافت  یا حقوقی تولیــد 
کلیه اســناد مربوطه از ســاعت ۹ صبح مورخ ۹۹/1۲/۰۹ به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ایران ( به آدرس WWW.Setadiran.ir   مراجعه 

نمایند.
 1 -  موضوع مناقصه: خرید، حمل، بارگیری، تنظیم و نصب دیوار پیش ساخته بتنی به طول 2000 متر و ارتفاع 3 متر طبق مفاد مندرج در اسناد مناقصه

 2- مدت تحویل کاال: در خصوص قرارداد خرید: 6 ماه و قرارداد نصب: 12 ماه شمسی میباشد.
 3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1/500/000/000 )یک میلیارد و پانصد میلیون( ریال

 4 - سپرده شرکت در مناقصه بصورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی )با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید( یا واریز مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به حساب  
شماره 3-11534169-043-3310  بنام سازمان مدیریت پسماند نزد بانک انصار کد 3310   شعبه مرکزی همدان.

 5- برنده مناقصه میبایســت ظرف مدت 7 روز کاری نســبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید، در غیر اینصورت مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به نفع ســازمان 
ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ سازمان، بدین نحو عمل خواهد شد.

 6 -  پرداخت کلیه کسورات و هزینه های قانونی و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 7 - متقاضیان می بایست تا ساعت 13 مورخه 99/12/24 نسبت به تحویل اصل سپرده شــرکت در مناقصه )فیش واریزی، ضمانت نامه، اسناد خزانه ( به دبیرخانه 

سازمان مدیریت پسماند به آدرس: همدان، میدان عاشورا، بلوار ملت، خیابان امداد اقدام نمایند.
 8 - سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
  9 - زمان انتشار آگهی در روزنامه و سامانه ستاد ایران: ساعت 8 صبح مورخه 99/12/09

 10 - زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد ایران: از ساعت 8 صبح مورخه 99/12/09 لغایت ساعت 19 مورخه 99/12/12
  11 - مهلت ارسال اسناد و ثبت قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ایران: ساعت 19 مورخه 99/12/24

 12 - تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: مورخه 99/12/25

سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

آگهي مزایده

17
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       بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری همــدان در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز اخــذ شــده بــه شــماره ۹۹11۰1۸6۸۸1 
گــذار نمایــد، لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمل می آیــد جهــت شــرکت در مزایــده مذکور با شــماره  مــورخ ۹۹/11/۰1، ملــک ذیــل را از طریــق مزایــده وا

۲۰۹۹۰۵۰۳۰۸۰۰۰۰۰۵  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.Setadiran.ir   مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهقیمت کارشناسی )ریال(آدرسمساحت  )مترمربع(نوع کاربریردیف

1
یک قطعه زمین تجاری عادی 

به شماره قطعه 31
72

خیابان جعفر 
طیار مجتمع 

کشاورز

14/400/000/000 ریال
)چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال(

720/000/000 ریال  
هفتصد و بیست میلیون ریال

   1 -  ســپرده شــرکت در مزایده بصــورت اســناد خزانه یــا ضمانت نامــه بانکی ) بــا اعتبــار حداقل ســه ماهه ( یــا واریز مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده به حســاب  شــماره 
3-11534169-043-3310  بنام سازمان مدیریت پسماند نزد بانک انصار کد 3310   شعبه مرکزی همدان.

 2- متقاضیان می بایســت تا ســاعت 13 مورخه 99/12/19 نســبت به تحویل اصل ســپرده شــرکت در مزایده ) فیش واریزی، ضمانت نامه، اســناد خزانــه ( به دبیرخانه 
سازمان مدیریت پسماند به آدرس: همدان، میدان عاشورا، بلوار ملت، خیابان امداد اقدام نمایند.

 3 - برنده مزایده میبایســت ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ برنده مزایده، نســبت بــه انعقاد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده 
ایشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ سازمان، بدین نحو عمل خواهد شد.

 4 - سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
 5 - کلیه هزینه های درج آگهی و کارشناسی های مربوطه بعهده برنده مزایده می باشد.

 6 - تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و سامانه ستاد: 99/12/09
 7- آخرین مهلت ثبت قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد: ساعت 19 مورخه 99/12/19

 8 - تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: مورخه 99/12/20
  9 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

 

تومان  3000 چاپ:  ء  بها د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4745 شماره    ۲0۲1 یه  فور  ۲7   144۲ رجب   15   1399 اسفند    9  شنبه 
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رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان:
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امام جمعه موقت همدان:
محبت به امام علی)ع( 
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یده در سومین جشنواره معرفی 28 شهروند برگز
صفحه  ۲

امام جمعه موقت همدان:

محبت به امام علی)ع( نشانه ایمان است
هگمتانه، گروه خبر همدان: امــــام جمعه موقت همدان 
گفت: طبــــق روایات حب اهل بیت علیه الســــام به ویژه 
امام علی )ع( نشانه ایمان است که باید حب امیرمؤمنان 

را قدر بدانیم.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام "حســــن طاهری" در 
خطبه های نمــــاز جمعه ایــــن هفته همدان خاطرنشــــان 
کــــرد: یکی از عرفا در شــــرح نهــــج الباغه عنــــوان کرده که 
امیرالمؤمنین علیه السام در فرازی از این کتاب فرمودند 
کسانی که در محبت به بنده دچار افراط شده و من را خدا 

بدانند، جهنمی هستند.
وی اضافه کــــرد: همچنیــــن در این کتاب بیان شــــده که 
عده ای شخصیت امیرالمؤمنین )ع( را حتی از معاویه هم 

پایین تر می آورند که اینها هم به جهنم می روند.
امام جمعه موقت همدان ادامه داد: محبت به اهل بیت 
علیه السام بســــیار توصیه شــــده اما درباره امام علی)ع( 
روایات خاص و ویــــژه ای وجود دارد کــــه در یکی از روایات 
عنوان شده »هر کس علی را دوست داشته باشد خدای 
علی را دوســــت دارد و هرکس با علی دشمنی کند شامل 

غضب خدا می شود«.
حجت االســــام طاهری اظهار کــــرد: »ابن ملجم« ســــه بار 
خطاب به امیرالمؤمنین قســــم خورد که حب ایشان را در 
دل دارد اما امام علی)ع( در هر ســــه نوبــــت به او گفت که 
دروغ می گویی و بــــه یارانش گفت که ایــــن فرد قاتل من 

است.
وی ادامــــه داد: امام علــــی پیش از شــــهادت قاتل خود را 
می شــــناخت و با وجود اینکه یارانش از او برای به هاکت 
رســــاندن ابن ملجم اجازه خواســــتند او با بیان اینکه این 

تقدیر الهی است، این اجازه را نداد.
امام جمعــــه موقت همدان با بیان اینکه عشــــق و ارادت 
به امام علی)ع( نعمت باالیی اســــت که نصیب هرکســــی 
نمی شود اظهار کرد: این امام در کعبه متولد و در محراب 

مسجد به شهادت رسید.
حجت االســــام طاهری خاطرنشــــان کرد: در دوره ای یک 
عده از دوســــتان اهل بیت علیه الســــام از بیان فضائل 
امــــام علی )ع( هــــراس داشــــتند حتــــی پیامبــــر )ص( نیز 
نمی توانســــت فضائل ایشــــان را بگوید و برخی از انتخاب 

نام علی برای فرزندان نیز نگران بودند.

کمر خمیده بازاریان با جوالن لوازم خانگی قاچاق
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
همدان با بیــــان اینکه بازار لوازم خانگی در رکود کامل به 
سر می برد گفت: کاالهای قاچاق بدون پرداخت مالیات 

و بی دردسر به صورت شبانه به دست مردم می رسد.
به گزارش هگمتانــــه، عبدالرضا خانجانــــی، اظهار کرد: با 
توجه به اینکه مواد اولیه تولید بســــیاری از لوازم خانگی 
از خارج از کشــــور تأمین می شود بنابراین نرخ این کاالها 

هم تابع قیمت ارز است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نرخ ارز نوسانات زیادی 
داشته اســــت تصریح کرد: همین امر عامل اصلی گرانی 

سرسام آور کاالهای خانگی بوده است.
رئیــــس اتحادیه لــــوازم خانگی همدان با تأکیــــد بر اینکه 
گرانــــی کاالها ســــبب کاهش قــــدرت خرید مردم شــــده 
اســــت اظهار کرد: بســــیاری از مردم توانایــــی خرید لوازم 
مورد نیاز زندگــــی خود را ندارند و همیــــن کاهش تقاضا 
اقتصاد و معیشــــت صنف فروش لوازم خانگی همدان 

را تحت تأثیر قرار داده است.
خانجانی با اشــــاره بــــه اینکه آن دســــته از مــــردم هم که 
تصمیم بــــه خرید کاال دارند به ســــمت کاالهای قاچاق و 
خارجی هدایت می شــــوند تصریح کرد: افرادی ناشناس 
در خارج اســــتان از طریق کانال هایــــی در فضای مجازی 
اقــــدام به فروش انــــواع لــــوازم خانگی با نشــــان به ظاهر 

خارجی می کنند.
وی افزود: بدون شک این فروشندگان مالیات و هزینه 

اضافــــی پرداخــــت نمی کنند و همین امر باعث شــــده با 
قیمتی پایین تر از بازار کاالهــــای خانگی را به مردم عرضه 

کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه فروش 
کاالهای قاچــــاق ضربه محکمی بــــه همکارانم وارد کرده 
است اظهار کرد: وقتی بیش از ســــه سال از ممنوعیت 
واردات کاالهــــای خارجــــی می گذرد پس بایــــد با واردات 

قاچاق آن هم برخوردی جدی صورت بگیرد.
 کاالهای ایرانی در کارتن خارجی به فروش می رسد �

خانجانی با تأکید بر اینکه بخش بزرگــــی از کاالهای خارجی 
قاچاق که به دست مردم می رسد تقلبی است تصریح کرد: 
در بسیاری از موارد کاالهای ایرانی در کارتن خارجی و با نشان 

تقلبی به عنوان جنس خارجی به مردم فروخته می شود.
وی با بیان اینکه مردم تنها از طریق یک شــــماره تماس 
اقدام به خرید کاالی قاچاق می کنند و هیچ تضمینی هم 
برای ســــامت آن کاال وجود ندارد گفت: مسؤوالن باید 

برای حل این مشکل ورود جدی کنند.
 کیفیت کاالهای ایرانی را تأیید می کنم �

رئیــــس اتحادیه لــــوازم خانگی همــــدان با اعــــام اینکه 
کیفیت کاالهای ایرانی را تأیید می کنم اظهار کرد: ســــهم 
عمــــده ای از کاالهای موجود در بــــازار مربوط به تولیدات 

داخلی است.
خانجانی با بیان اینکــــه همکاران ما بخاطر فضای رقابتی 
و کاهش قدرت خرید مردم مجبور به کاهش سودهای 

دریافتــــی خــــود هســــتند تصریــــح کــــرد: ســــود قانونی 
فروشــــندگان بیــــن 7 تا 10 درصد اســــت امــــا آنچه آن ها 

دریافت می کنند بسیار کمتر از این مبلغ است.
 مسؤوالن به داد بازار لوازم خانگی برسند �

وی با تأکید بر اینکه بیماری کرونا خســــارات سنگینی به 
صنف لوازم خانگی وارد کرده اســــت گفــــت: با این حال 
هیچ گونه حمایتی از ما نشــــده و اقتصاد و معیشت این 

صنف در حال نابودی است.
رئیــــس اتحادیه لــــوازم خانگی همدان در پاســــخ به این 
ســــوال که چرا وقتی یــــک کاال به قیمت قبــــل خریداری 
شده برای مشتری به نرخ روز حساب و فروخته می شود 
تصریــــح کــــرد: کاالهــــای موجــــود در انبار هر فروشــــگاه 

ســــرمایه اصلی آن اســــت و واحدهــــا برای حفــــظ ارزش 
سرمایه مجبور به به روزرسانی قیمت آن هستند.

خانجانی افزود: فرض کنید یک یخچال در سال گذشته 
به نرخ 10 میلیون تومان خریداری شــــده و امسال نرخ آن 
به 15 میلیون تومان رسیده است، اگر فروشنده آن را به 
قیمت قبل بفروشد بدون شک باید برای خرید یخچال 

جدید پنج میلیون تومان از جیب خود هزینه کند.
به نقل از تســــنیم، وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی 
و معیشتی نا به سامان واحدها سبب تغییر شغل آنها 
می شود عنوان کرد: متأســــفانه از سال گذشته تاکنون 
چندین مورد از کاســــبان اقدام به ابطال پروانه کســــب 

خود کرده اند.

۲   
حه 

صف حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:
تمدید واگذاری انشعابات اصلی 

به ساکنان محدوده ساخت و ساز غیرمجاز
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استان۲

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: امام جمعــــه همدان بر خأل 
ارتباط بیشــــتر پیشکســــوتان مداحــــی اهل بیــــت)ع( با 

جوانان تاکید کرد.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
پنجشــــنبه در همایش مداحان اســــتان با اشاره به برخی 
فضائل امیرالمؤمنیــــن)ع( اظهار کرد: یکــــی از بزرگ ترین 
فضیلت های حضرت این اســــت که همــــه انبیا که مردم 
خــــود را دعوت به توحیــــد می کردند، در باطــــن توحید را از 
پیامبر گرامی اســــام یاد گرفته بودنــــد و در بین همه این 
شــــاگردان، امیرالمؤمنیــــن)ع( شــــاگرد اول پیامبر )ص( 

بوده است.
وی با تأکید بــــر اینکه امــــام علی)ع( چکیده همــــه انبیا و 
اولیای الهی اســــت، گفت: شــــما مادحین در خانه چنین 
بزرگــــواری در حال عرض ارادت هســــتید و لذا باید مراقب 

این انتصاب و آبرویی که به ما داده اند باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه در طول 
تاریخ بســــیاری از مردم والیت انبیا را انکار کرده اند، مطرح 
کرد: اینکه مردم مســــیر را اشــــتباه می رفتند و در گمراهی 
بودند موضوعی بــــود که برای پیامبر بســــیار دردناک بود 
و زمانی که ایشــــان ناراحت بودند پــــروردگار می فرمودند 

»غصــــه نخور کــــه علی)ع( حــــرف تو را بــــاور کــــرده« و این 
تأکیدی بر مقام واالی امیرالمؤمنین)ع( دارد.

وی با اشاره به ســــالروز میاد امام علی)ع(، عنوان کرد: در 
ایــــن روز در بیت اهلل الحــــرام صدای گریه نوزادی شــــنیده 
شــــده اســــت، از ابتدا تا انتها عالم به هیچ کس اجازه این 
کار داده نشــــده اســــت، اما به مادر امیرالمؤمنین)ع( این 
اذن داده شده و این فضیلت بسیار باالیی است که همه 

عالم باید آن را بدانند.
آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه امیرالمؤمنین)ع( تســــلیم 
محــــض خدا بود، گفــــت: ذره ای غیر از خــــدا در وجود امام 
علی)ع( وجود نداشــــت و در طول زندگی خود نیز حضرت 

با خدا زندگی کردند و در آخر در مسجد آسمانی شدند.
وی با اشــــاره به اینکه امیرالمؤمنیــــن)ع( به دلیل انحراف 
مردم گریــــه می کرد، مطــــرح کرد: حضــــرت حجت)عج( نیز 
در برابــــر گمراهی مــــردم اینگونــــه هســــتند چراکه منش 
این خانــــدان این گونه اســــت، بنابراین افــــرادی که خود 
را منســــوب به این خانــــدان می دانند همچــــون مداحان، 
روحانیــــت و جامعه مذهبــــی باید هماننــــد اهل بیت)ع( 

دغدغه هدایت جامعه را داشته باشند.
آیت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکه مداح اهل بیــــت)ع( باید 

دغدغه هدایت و مســــائل معنوی مســــتمعان را داشته 
باشــــد، امیرالمؤمنیــــن)ع( را محــــور وحــــدت در جامعــــه 
اســــامی دانست و اظهار کرد: نه فقط در جامعه شیعه که 
در بین برادران اهل سنت و اسناد آنها نیز بر عظمت های 

امام علی)ع( تأکید شده است.
وی بــــا بیــــان اینکه اهل ســــنت نیز محبت علــــی)ع( را در 
دل دارنــــد، مطرح کــــرد: جامعــــه و کانون مداحــــان دارای 
ویژگی های برجســــته ای هســــتند اما برخی مواقع شــــاهد 
آســــیب هایی در روضه خوانــــی هســــتیم کــــه الزم اســــت 

پیشکسوتان با ورود در این عرصه تجربیات فراوان خود 
را در اختیار نسل جوان قرار دهند.

امــــام جمعــــه همــــدان بــــا تقدیــــر از برگــــزار کننــــدگان 
بیــــن  بیشــــتر  ارتبــــاط  ایجــــاد  خواســــتار  جلســــه،  ایــــن 
پیشکســــوتان و پیرغامان با جوانان شد و عنوان کرد: 
هر مداحی یک رســــانه قوی برای اباغ دین خداســــت، 
بنابراین باید مراقب این رســــانه باشیم و از آن حفاظت 

. کنیم
وی با اشــــاره به اینکــــه در طول تاریخ مداحان و شــــاعران 

مورد توجه اهل بیت)ع( بودند، مطرح کرد: کار شــــما یک 
کار رسانه ای اســــت چراکه با هنر و معرفت افزایی به تبلیغ 

دین خدا مشغول می شوید.
به نقل از فارس، آیت ا... شعبانی با بیان اینکه دستگاه 
اهــــل بیت)ع( بــــه ما آبرو بخشــــیده اســــت، گفت: الزم 
ضمن  همایش ها  گونه  این  مســــتمر  برگزاری  با  اســــت 
آســــیب های موجود بــــه ارائــــه راهکارهایی  شناســــایی 
در جهــــت معرفت افزایی در مراســــم مذهبــــی و جامعه 

بپردازیم.

یده  معرفی 28 شهروند برگز
در سومین جشنواره

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: آئیــــن پایانی ســــومین 
جشــــنواره شــــهروندان برگزیده بــــا معرفی 28 شــــهروند 

برگزیده در بخش های مختلف برگزار شد.
  بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، آئیــــن پایانی ســــومین 
جشنواره شــــهروندان برگزیده عصر سه شنبه هم زمان با 
میاد امیر المؤمنین امام علی)ع( در مجتمع بوعلی سینا 
با حضور مســــؤوالن استانی، شهری و شــــهروندان برگزار 

شد.

عسگریان: جشنواره شهروندان برگزیده در کشور  �
الگو شود

شــــورای  رئیــــس  و  همــــدان  شــــهر   شــــورای   رئیــــس 
سیاست گذاری جشــــنواره شــــهروندان برگزیده در آیین 
اختتامیه جشــــنواره با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط 
بیماری کرونا تعداد منتخبان برابر با ســــال های قبل بوده 
و افزایش نداشــــتیم، اظهــــار کرد: هیــــأت داوران و علمی 
متشکل از اســــاتید، معتمدان شهر و کسانی هستند که 

با اوضاع و احوال شهروندان آشنا هستند.
سید مســــعود عســــگریان در ادامه افزود: اگر توفیقی در 
شهر همدان بوده به نقش مؤثر شــــهروندان در توسعه 
شــــهر بر می گردد و در این جشنواره خواسته ایم تعدادی 

از این شهروندان مؤثر را معرفی کنیم.
وی در ادامــــه تصریــــح کرد: شــــورای شــــهر و شــــهرداری 
همــــدان با نگاه بــــه ترویج فرهنگ شــــهروندی، افزایش 
احســــاس تعلــــق خاطر به شــــهر و رشــــد ســــرمایه های 
اجتماعــــی در میان مردم، انتخاب شــــهروند برگزیده را در 

دستور کار قرار دادند.
کید بر اینکه بدون مشارکت شهروندان،  عسگریان با تأ
، توســــعه پایــــدار و توزیــــع متوازن  پیشــــبرد امور شــــهر
امکانــــات شــــهری میســــر نیســــت، عنــــوان کــــرد: این 
شورای  ســــاله  چهار  سیاســــت گذاری های  از  جشــــنواره 
پنجم بر مبنای برگزاری ســــاالنه آن اســــت تا این مهم به 
عنــــوان یک رویــــداد فرهنگــــی اجتماعی در کشــــور الگو 
شــــود و در نهایت همدان؛ به شــــهری تبدیل شــــود که 
همه مردم، حس تعلق خاطر واقعی تر نســــبت به شــــهر 

خودشان، داشته باشند.

صوفی: شــــهری با توســــعه پایــــدار با شــــهروندان  �
مشارکت جو ممکن است

در ادامــــه این مراســــم، عبــــاس صوفی شــــهردار همدان 
و رئیــــس جشــــنواره شــــهروندان برگزیده با بیــــان اینکه 
ســــومین دوره از جشنواره شــــهروندان برگزیده با مبنای 
علمی برگزار شــــد، افزود: هر ساله شورای سیاست گذاری 
شامل اعضای شورای اسامی شهر و... تشکیل می شود.

وی با اشــــاره به اینکه 800 نفر به صــــورت خود اظهاری و یا 
معرفــــی در این جشــــنواره ثبت نام کردنــــد، تصریح کرد: از 
این تعــــداد 120 نفر به کمیته داوری راه پیــــدا کرده اند و در 
نهایت 28 نفر به عنوان شــــهروند برگزیــــده در حوزه های 

مختلف معرفی شدند.
صوفی با اشاره به اینکه این جشنواره برای معرفی کسانی 
که در حوزه شهروندی ویژگی خاص دارند برگزار می شود، 
عنوان کــــرد: اعتقاد ما بر این اســــت که برای رســــیدن به 

شهری با توسعه پایدار شــــهروندان باید نقش مشارکتی 
خاص داشته باشند.

ل  وی بــــا تأکیــــد بــــر اینکه در رســــیدن بــــه شــــهری ایده آ
کرد: شــــهروند  شــــهروندان نقش مؤثری دارنــــد، عنوان 
مشــــارکت جو به مدیریت شــــهری در حوزه های مختلف 

کمک می کند.
صوفــــی تصریح کــــرد: یکــــی از ویژگی های این جشــــنواره 
این اســــت که کســــانی را معرفی می کند که اهل همدان 
نیســــتند اما در توســــعه همدان نقش داشــــته اند مانند 
تجلیل از خانواده مرحوم فرشچیان که خدمات بسیاری را 

در همدان داشتند که در سال های قبل انجام شد.
وی بــــا بیان اینکه شــــهر همدان جزء معدود شــــهرهایی 
است که این جشــــنواره را برگزار می کند، عنوان کرد: تمام 
تاش تیم جشــــنواره بر این مهم اســــتوار بود تا با معرفی 
و برجسته ســــازی ســــرمایه های اجتماعی و فرهنگی شهر 
همدان، ایــــن رویداد فرهنگــــی اجتماعی در شــــهر قوت 

بگیرد.
شــــهردار همدان اظهار کرد: در این جشــــنواره براســــاس 
سیاســــت های شــــورای سیاســــت گــــذاری بخش هــــای 
مختلف پیش بینی شــــد که در بخش »شهروند برگزیده« 
، »شایســــته تقدیر « 6 نفر و چهار نفر هم به عنوان  سه نفر
»شــــهروند برگزیــــده عامل بــــه وظایف شــــهروندی « و در 
بخش تاشگران ســــامت نیز هشت نفر انتخاب شدند 
و در بخش جنبی سه نفر و در بخش برگزیدگان حوزه ایثار 

و شهادت نیز چهار نفر انتخاب شدند.
محمدی: اگر تصمیمی توســــط مســــؤوالن گرفته  �

می شود باید با مشارکت مردم باشد
آئین  محمدعلــــی محمــــدی، فرمانــــدار همــــدان نیــــز در 
اختتامیه جشــــنواره شــــهروندان برگزیده شــــهر همدان 
بیان کــــرد: مشــــارکت و مســــؤولیت پذیری از مهم ترین 
ویژگی هــــای یــــک شــــهروند نمونه اســــت و بایــــد فضای 
مناســــبی برای بروز ایــــن ویژگی ها در شــــهروندان فراهم 

کنیم.
وی تصریح کرد: شــــهر یک فضای پویا اســــت و مشارکت 
در ایــــن فضا حــــرف اول را می زنــــد، اگر تصمیمی توســــط 
مسؤوالن گرفته می شــــود باید با مشارکت مردم باشد تا 

نتیجه مطلوبی حاصل شود.

پورمجاهد: باید شــــاخص های برجســــته شهروند  �
برگزیده را اطالع رسانی کنیم

ظاهــــر پورمجاهــــد، معــــاون هماهنگــــی امــــور اقتصادی 
اســــتاندار همــــدان نیز در ایــــن مراســــم بیان کــــرد: باید 
اطاع رسانی  را  برگزیده  شــــهروند  برجســــته  شاخص های 
کنیم تا تمامی کســــانی که می تواننــــد در جامعه ما اثرگذار 

باشند، از این شاخص ها استفاده کنند.
وی اظهــــار کــــرد: در اســــتان همدان بــــا همراهــــی مردم و 
مســــؤوالن در حال برنامه ریزی برای توســــعه هستیم و با 
ارتباط مناسب با مردم و مجموعه های مختلف می توانیم 

از ظرفیت های استان استفاده کنیم .
در ادامه مراســــم از شــــهروندان برگزیــــده در بخش های 
مختلف تجلیل شــــد، تجلیل از خانواده شهیدان مدافع 
سامت سیده زهرا موسوی ارفع و گلنار قیامتی در بخش 

ویژه جشنواره انجام شد.
اکرم محسنی، فاطمه مشــــفقی، دکتر الهام عبدلی و دکتر 
رضا طهماســــبی شــــهروندان بخش ویژه مدافع سامت 

بودند که تجلیل شدند.
علیرضا رجبــــی و عرفان مختــــارزاده شــــهروندان برگزیده 
بخــــش ویــــژه )جهادگــــران ســــامت( بودند و فــــرج اهلل 
، طاهره روشنیان نیز  کریمی، هاشم فرامرزی، عزت ا...صدر
شهروندان برگزیده عامل به وظایف شهروندی بودند که 

تجلیل شدند.
از مقام فاضل وارســــته آیت ا... ســــید رضا فاضلیان نیز به 

عنوان شهروند برگزیده تجلیل شد.
مــــه لقا جام بــــزرگ، آناهیتا افشــــاری، آترین افشــــاری، زهرا 
مصباحی، جواد مجتهدی و جهانبخش قمری شهروندان 
شایســــته تقدیر جشــــنواره بودند همچنیــــن از خانواده 
مرضیه حدیدچی)دباغ( در حوزه شهروند برگزیدگان حوزه 

ایثار و شهادت جشنواره تجلیل شد.
از خانواده شــــهید علیرضا شمســــی پور و از حاج محسن 
جام بزرگ در حوزه ایثار و شــــهادت جشــــنواره تجلیل شد 
و عباس بیگ محمدی نیز شــــهروند تقدیر شــــده بخش 

جنبی جشنواره بود.
تجلیل از خانواده مرحوم مهدی کاشی نهنجی، در بخش 
شــــهروند تقدیر شــــده بخــــش جنبی جشــــنواره صورت 
گرفت و  ابوالفضل مجیدلو دیگر شــــهروند تقدیر شــــده 

بخش جنبی جشنواره بود.
پرویر ملک زاده، اســــماعیل زیرک زاده، دکتر رضا سلطان 

محمدی برگزیدگان بخش اصلی جشنواره بودند.
در انتهای این آئین از تمبر اختصاصی و کتاب جشــــنواره 

شهروندان برگزیده همدان سال1399 نیز رونمایی شد.

تغییر عنوان سازمان حمل و 
نقل به مدیریت و مهندسی 

شبکه حمل و نقل شهرداری

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: وحید غفاری از تغییر 
عنوان ســــازمان حمل و نقل و ترافیک شــــهرداری 
شبکه  مهندســــی  و  مدیریت  ســــازمان  به  همدان 

حمل و نقل شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانــــه، وحید غفاری رئیس 
ســــازمان مدیریــــت و مهندســــی شــــبکه حمــــل و 
نقل شــــهرداری همــــدان بیان کــــرد: با اســــتناد به 
تبصــــره ذیل بنــــد 15 مــــاده 80 قانون تشــــکیات 
وظایــــف و اختیارات شــــوراهای اســــامی شــــهرها 
تشــــکیاتی  ضوابــــط  موضــــوع  بخشــــنامه های  و 
شــــهرداری ها و دســــتورالعمل اجرایــــی مربوطــــه و 
الگوی اساســــنامه ســــازمان های وابســــته، اباغی 
وزیر کشــــور در ســــال 94و 95، این تغییــــر عنوان 

صورت گرفت.
غفــــاری بیان کرد: اساســــنامه ســــازمان مدیریت و 
مهندسی شــــبکه حمل و نقل شــــهرداری همدان 
مصوب تاریخ 6 آبان سال 98 شورای اسامی شهر 

همدان بوده که برای اجرا اباغ شده است.

درمان کرونا، فلج مغزی و 
سرطان با سلول های بنیادین

ذخیره سازی 4500 نمونه خون بندناف 
نوزادان همدانی

نمایندگی  مدیــــر  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
بانک خون بندناف رویان جهاددانشــــگاهی واحد 
همدان از درمــــان کرونــــا، فلج مغزی و ســــرطان با 

سلول های بنیادین خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، عبــــاس وکیلیان با اشــــاره به 
اینکه فعالیت بانک خون بندناف رویان نزدیک به 
28 سال است در دنیا آغاز شده، در ایران نیز از سال 
84 و در همدان از ســــال 86 فعالیت این مجموعه 
آغاز شــــده اســــت، اظهار کرد: بانک خــــون بندناف 
ســــومین  همدان  واحد  جهاددانشــــگاهی  رویــــان 
نمایندگی در کشــــور است و تا ســــال 92 حدود 500 
نمونه ذخیره ســــازی انجام داد و از آن ســــال تاکنون 

بیش از 4500 نمونه ذخیره اضافه کرده است.
وی با بیان اینکــــه نمایندگی همــــدان همواره جزء 
پنج نمایندگی برتر کشور است، مطرح کرد: همدان 
پژوهشگاه  تأیید  مورد  که  اســــت  شــــهرهایی  جزء 
ایــــن افتخاری  رویان جهاددانشــــگاهی قرار دارد و 
اســــت که با کیفیت خاص و قابل قبول می توانیم 

به هم استانی ها خدمات ارائه دهیم.
وکیلیــــان توضیــــح داد: فعالیت هــــای بانــــک خون 
بندنــــاف جهاددانشــــگاهی همــــدان شــــبانه روزی 
است و اگر خانواده ها از استان نمونه های اورژانسی 
را حتــــی تا یک ســــاعت قبــــل از زایمان درخواســــت 
دهند برای آنها ارسال می شود اگرچه قاعده و اصول 
این است که هفته 35 بارداری خانواده ها برای عقد 

قرارداد و گرفتن بسته مراجعه کنند.
وی دربــــاره پیوندهایی که با ســــلول های بنیادین 
در مجموعــــه فوق انجام می شــــود، گفــــت: در دنیا 
42 بیمــــاری از این طریق در حال درمان اســــت و تا 
80 بیماری پیش بینی شــــده و در ایــــران نیز درمان 
انجــــام گرفته اســــت و بــــه صــــورت کار تحقیقاتی یا 
پیــــش درمان نیســــت بلکه بــــه صــــورت عملی و 

درمانی انجام می شود.
ویان  مدیــــر نمایندگــــی بانــــک خــــون بندنــــاف ر
کــــرد:  بیــــان  همــــدان  واحــــد  جهاددانشــــگاهی 
یرمجموعه ها  ز تمــــام  بــــا  خــــون  ســــرطان  درمان 
نقص هــــای  تاالســــمی،  لوســــمی،  انــــواع  ماننــــد 
زادی مرتبط  ایمنــــی و نقص هــــای ژنتیکــــی مــــادر
بــــا کــــم خونــــی و بیمــــاری شــــایع فلــــج مغزی در 
کودکان با ســــلول های بنیادین قابل  نوزادان و 

است. درمان 
ون بر  98 افز 97 و  وی اضافــــه کرد: در ســــال های 
240 کــــودک مبتا به فلج مغزی درمان شــــدند به 
کــــه به علت نقــــص عصبی شــــدید قدرت  طوری 
تکلــــم و راه رفتــــن نداشــــتند اما در حــــال حاضر 
همچنین  انــــد  شــــده  درمان  آنهــــا  از  درصــــد   85
بــــا  رابطــــه  در  پیونــــد   50 از  بیــــش   98 ســــال  در 
آنمی انجام شد  بیماری های لوســــمی، تاالسمی و 
که پیوندهــــای موفقی بودند و کودکان به زندگی 

بازگشتند. عادی 
به نقل از ایســــنا، وکیلیــــان درباره درمــــان بیماری 
کرونا با ســــلول های بنیادین گفت: در بیمارستان 
مســــیح دانشوری از اواخر ســــال 98 تاکنون تعداد 
بســــیار زیادی پیوند در افرادی که زیر 60 سال سن 
بوده  خوبی  درمان هــــای  که  شــــد  انجام  داشــــتند، 
اســــت؛ به عنــــوان مثــــال پیوندهای ریــــوی انجام 
گرفتــــه نتایــــج قابل قبولی داشــــته و مــــوارد پیوند 
شــــده نمونه هایی هســــتند که موارد مشــــابه آنها 

منجر به فوت شده  است.

خبــر

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:

تمدید واگذاری انشعابات اصلی به ساکنان 
محدوده ساخت و ساز غیرمجاز

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم همدان در 
انشعابات  واگذاری  تمدید  از  اسامی  شورای  مجلس 
، تلفــــن و فاضاب به خانواده های  اصلی آب، برق، گاز
، در  ساکن در محدوده ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز

قانون بودجه سال 1400 خبر داد.
از تمدید  گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی  به 
صدور مجوز انشــــعاب آب، گاز و برق تلفن و فاضاب 
که در محدوده ساخت و سازهای  برای خانواده هایی 
غیرمجــــاز قرار گرفته انــــد، در قانون بودجــــه 1400 خبر 

داد.
وی بــــا اعام این خبر گفت: براســــاس بنــــد5 الحاقی 
مــــاده 4 قانون مجازات اســــتفاده کننــــدگان غیرمجاز 
انشــــعابات آب، بــــرق، گاز وتلفــــن و فاضاب مصوب 
قانــــون  ایــــن  موضــــوع  دســــتگاه های   10/3/1396
1400 نســــبت به برقراری انشعاب  می توانند، در سال 
غیردائــــم، خدمــــات عمومــــی، موضــــوع ایــــن قانون، 
مطابق بــــا تعرفه مربوطــــه تا تعیین تکلیــــف قانونی از 

سوی مراجع ذی صاح اقدام کنند.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
در تبییــــن ضــــرورت اســــتمرار ایــــن قانــــون گفت: در 
1396 در بازدیدهای میدانی در حوزه انتخابیه،  ســــال 
بیــــش از 2000 خانــــواده را کــــه بــــه علــــت مشــــکات 
شــــدید معیشــــتی، ســــرپناهی را در محدوده ساخت 
و ســــازهای غیرمجــــاز برای خــــود فراهم کــــرده بودند 
از حداقل حقوق شــــهروندی  کــــه  کردیم  شناســــایی 
یعنی انشــــعابات اصلی به سبب ضعف قانون گذاری 

محروم بودند.
کید کرد: با بررســــی بیشتر تعداد این خانواده ها  وی تأ
در حــــوزه انتخابیه به بیش از 5 هزار خانوار رســــید، که 
، به کل کشــــور  با توجه به ایــــن که وضعیت مورد نظر
قابل تعمیم اســــت، با پیگیری های صورت گرفته و در 
سال 1396 این واگذاری انشعابات اصلی به این گروه 

از هموطنان را در مجلس پیگیــــری و مصوب کردیم، 
آن دســــتگاه های خدمات رسان موظف  که متعاقب 
به ارائه انشــــعابات اصلی به شــــهروندان این مناطق 

شدند.
حاجــــی بابایــــی افــــزود: بایــــد زیرســــاخت های ارتقای 
وضعیت اقتصادی و معیشــــتی مردم فراهم شــــود و 
در قوانیــــن بازنگری صــــورت گیرد تا مــــردم بتوانند از 
حقــــوق اولیه خود، یعنی داشــــتن یک ســــرپناه ایمن 

برای خانواده بهره مند شوند.
کیــــد کرد: در شــــهر همدان طرح جامع شــــهری،  وی تأ
در راســــتای حل این معضات پیگیری می شــــود، که 
قطعا قابل تســــری به شهرهای دیگر و استفاده ایمن 
خانواده هــــا از حــــق ســــکونت در مناطق بــــا امکانات 

اولیه خدمات عمومی است.
محاســــبات  و  بودجــــه  برنامــــه  کمیســــیون  رئیــــس 
رســــان  خدمــــات  دســــتگاه های  افــــزود:  مجلــــس، 
می بایســــت ایجــــاد زیر ســــاخت های مورد نیــــاز برای 
اجرای این قانــــون را در اولویت برنامه هــــای خود قرار 

دهند.

تردد در محورهای همدان روان است
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیــــس مرکز مدیریت 
اطاعــــات راه هــــای اداره کل راهداری و حمــــل و نقل 
جــــاده ای همدان گفــــت: تردد در محورهــــای همدان 
روان اســــت اما مه گرفتگی در جاده های کوهســــتانی 

گزارش می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کریمی با اشــــاره به بارش 
برف در همــــدان اظهار کــــرد: در حال حاضــــر تردد در 
محورهای همدان روان اســــت اما در برخی از محورها 
بارش بــــرف و در محورهــــای کوهســــتانی مه گرفتگی 

گزارش می شود.
وی ادامــــه داد: محــــور فرعــــی همــــدان - گنجنامــــه - 
تویســــرکان به علــــت نبود ایمنی مســــدود اســــت و 

 - همدان  جایگزین  محورهــــای  از  می توانند  رانندگان 
اسدآباد - تویســــرکان و همدان - جوکار - تویسرکان 

کنند. استفاده 
رئیــــس مرکــــز مدیریــــت اطاعــــات راه هــــای اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: همچنین 
محور قزوین - همدان خط شــــمالی به سمت آوج حد 
فاصل کیلومتر 110 به علت طغیان رودخانه مســــدود 
است و تردد از خط جنوبی به صورت دو طرفه صورت 

می گیرد.
وی یادآور شــــد: راننــــدگان بــــرای عبــــور از محورهای 
کوهســــتانی زنجیر چرخ همراه داشــــته باشــــند و برای 

دریافت اطاعات راه ها با سامانه 141 تماس بگیرند.

500 دانش آموز نیازمند همدان صاحب تبلت شدند
آموزش  وه خبر همــــدان: مدیــــرکل  هگمتانــــه، گــــر
 500 یــــع  توز گفــــت:  همــــدان  اســــتان  ورش  پــــر و 
بین  در  ایــــران  آمار  مرکز  اهدایــــی  تبلت  دســــتگاه 
در  همدان  اســــتان  برخــــوردار  کــــم  دانش آمــــوزان 
آیینــــی هم زمان بــــا میاد با ســــعادت حضرت امام 

شد. آغاز  علی)ع( 
وز  ر پــــورداود  محمــــد  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
بــــا  کــــه  آییــــن  ایــــن  حاشــــیه  در  چهارشــــنبه 
حضــــور رئیــــس مــــدارس غیــــر دولتــــی و توســــعه 
ورش  آمــــوزش و پر مشــــارکت های مردمــــی وزارت 
ود: تبلت هــــای اهدایــــی مرکز آمار  برگزار شــــد، افــــز
ایــــران، به صــــورت نمادین به چهار تــــن از مدیران 

بــــه دانش آموزان  کــــم برخوردار برای اهدا  مدارس 
شد. داده  تحویل  نیازمند 

بهره مندی  بــــرای  تبلت هــــا  ایــــن  کرد:  عنــــوان  وی 
مجازی  آموزش های  از  بضاعــــت  کم  دانش آموزان 

در شبکه شــــاد تهیه شده است.
کت  ر مشــــا یق  طر ز  ا ن  کنو تا  : د کر یح  تصر د  و ا د ر پو
 ، ن ا خیــــر  ، هنگــــی فر ن  ا ر همــــکا ینــــی  فر آ نقــــش  و 
ز  ا تبلت  ی  ا هــــد ا  ، ) ه ر ( خمینی م  مــــا ا د  ا مد ا کمیتــــه 
ر  د مه  هم نا تفا ی  مضــــا ا و  ن  ا یــــر ا ر  ما آ کز  مر ی  ســــو
ن  ا ز مو نش آ ا د ز  نیا فــــع  ر ی  ا بر یت  ا هد ح  طــــر لب  قا
ه  ه شــــد د ســــتفا ن ا ا ن  همد ســــتا ر ا ا د ر خــــو کــــم بر

. ست ا

مریم روانبخش:

شهرداری در اعمال 
قانون، سلیقه ای 

برخورد نکند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون حقوقی و رســــیدگی به 
شکایات مردمی شهری شورای اسامی شــــهر همدان گفت: شهرداری 
در اعمال قانون، نباید هیچ تبعیضی قائل شده و سلیقه ای برخورد کند.
بــــه گزارش هگمتانه، مریم روانبخش در جلســــه مشــــترک کمیســــیون 
خدمات شــــهری و حقوقی و رســــیدگی به شــــکایات مردمی، افزود: همه 
در برابر قانون برابرند و پاســــخگویی خاف قانون و برخورد غیراصولی با 

ارباب رجوع از سوی هیچکس قابل چشم پوشی نیست.

روانبخش با تأکید بر لزوم ایجاد اعتماد دوطرفه بین شهرداری و شهروندان 
، گفت: قانون ابزاری است تا به واسطه آن بتوان زندگی  برای پیشبرد بهتر امور

منظمی داشته باشیم و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.
وی با اشاره به برخورد اداره کنترل و نظارت شهرداری همدان با متخلفین 
ســــاخت و سازها، اظهار کرد: قانون برای ما ماک عمل است و در اعمال 

قانون هیچ تبعیضی نباید قائل شد و سلیقه ای برخورد کرد.
رئیس کمیســــیون حقوقی شهری شورای شــــهر همدان به برخورد اداره 

کنتــــرل و نظارت شــــهرداری با متخلفیــــن عدم پرداخــــت بهای خدمات 
و ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز اشــــاره و تأکید کرد: همــــه در برابر قانون 
برابرند و در برخورد با متخلفین باید نگاه یکســــانی داشــــته باشــــیم و از 
نگاه ســــلیقه ای و تبعیضانــــه بپرهیزیم. به نقل از روابط عمومی شــــورای 
اسامی شهر همدان؛ مریم روانبخش اضافه کرد: شهروندان می توانند 
در صورت شــــکایت از شــــهرداری، به کمیســــیون حقوقی و رسیدگی به 

شکایات مردمی شورای اسامی شهر همدان مراجعه کنند.

آیت ا... شعبانی:

خأل ارتباط بیشتر پیشکسوتان 
مداحی اهل بیت)ع( با جوانان
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3 شهرستان

سفیر چک به عضو برگزیده 
کانون پرورش فکری شیرین سو جایزه داد

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: اعضــــای برگزیــــده کانون 
پرورش فکری در چهل وهشتمین نمایشگاه بین المللی 
هنرهای زیبا کودکان لیدسیه جمهوری چک، جوایز خود 

را از دست سفیر این کشور در ایران دریافت کردند.
بــــه گزارش هگمتانه و بــــه نقل از روابــــط عمومی اداره کل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، 
بــــوزف زیختار ســــفیر جمهوری چــــک در ایــــران، در آیین 
اهــــدای جوایز به اعضــــای برگزیده کانون پــــرورش فکری 
کودکان و نوجوانــــان در نمایشــــگاه بین المللی هنرهای 
زیبا کودکان لیدســــیه ضمن ابراز خرسندی از استقبال و 
مشارکت کودکان ایرانی در این رویداد هنری گفت: تمام 
آثار شــــرکت کنندگان در این نمایشــــگاه زیبا و در ســــطح 

باالی هنری بود.
وی افــــزود؛ در ایــــن نمایشــــگاه بیــــش از 20 هــــزار اثــــر به 
دبیرخانه رســــید که کودکان و نوجوانان ایرانی در مقایسه 
با ســــایر کشــــورها باالترین مشارکت را داشــــته اند و این 

موضوع برای ما بسیار خوشحال کننده و با اهمیت است.
سفیر جمهوری چک در ایران همچنین گفت؛ مسابقات 
لیدســــیه با قدمت و پیشــــینه ای طوالنی با هدف یادبود 
کودکان آسیب دیده در جنگ جهانی دوم برگزار می گردد 
و هرســــاله از تمامــــی کودکان دنیــــا برای شــــرکت در این 

رقابت دعوت به عمل می آید.
وی افزود: امســــال نیز موضوع این مســــابقه »طبیعت و 
« بود که بالغ بر 78 کشور از جمله ایران در این  چشم انداز

مسابقه شرکت کردند.
سفیر کشور چک یادآور شد، 348 اثر هنری از کشور ایران 
در بخش نقاشــــی و عکس دریافت شد و این نشانگر آن 
اســــت که ایران یکی از بزرگترین شــــرکت کننده ها در این 

فراخوان بوده است.
در ادامــــه از اعضا برگزیــــده تقدیر به عمل آمــــد که در این 
میان، علی متقی اشرفی عضو 11 ساله مرکز شیرین سو که 
اثر وی در این مســــابقات موفق به کســــب دیپلم افتخار 

شده بود، توسط سفیر این کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
در پایان این مراســــم هریک از اعضا، درباره چگونگی خلق 

آثارشان با سفیرچک به گفت وگو نشستند.
الزم به ذکر اســــت، علــــی متقی اشــــرفی به همراه ســــتاره 
طاقتی احســــن، مربــــی  نقاشــــی مرکز شیرین ســــو در این 

برنامه حضور داشتند.

روستای »حبشی« اسدآباد هم به دنبال ایجاد خانه بوم گردی
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: بخشــــدار 
روســــتای  گفت:  اســــدآباد  پیرســــلمان 
نبــــود  علــــت  بــــه  حبشــــی  گردشــــگری 
متقاضــــی فاقــــد خانه بوم گــــردی بود که 
در همین رابطــــه یک مورد متقاضی برای 
روســــتای  در  گردی  بوم  خانــــه  راه اندازی 
حبشــــی اعام آمادگی کرده و خانه درنظر 
گرفته شده توسط میراث فرهنگی مورد 
تأییــــد قرار گرفتــــه و در دســــت پیگیری 

است.
گزارش هگمتانه، محمود فیروزبخت  به 
گردی در  کرد: وجود خانه های بوم  اظهار 
مؤثری  نقش  از  گردشــــگری  روستاهای 
در اشــــتغال پایدار و جذب گردشــــگر در 

روســــتاهای گردشگری برخوردار هســــتند که با راه اندازی 
 این امر 

ً
نخســــتین خانه بوم گردی روستای حبشــــی قطعا

از نقش مؤثری در جذب متقاضیان بیشتر برای راه اندازی 
خانه های بوم گردی برای رونق صنعت ســــبز گردشــــگری 

روستا برخوردار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله ســــوم ســــنگفرش 
روستای گردشــــگری حبشــــی به طول 700 متر با اعتباری 
افزون بر یک میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد، افزود: 
روستای حبشی با توجه به داشتن شرایط مساعد و خاک 
حاصلخیــــز می تواند فرصتی برای معرفــــی به عنوان قطب 

کشت و فرآوری موسیر باشد.

فیروزبخــــت ادامــــه داد: ضمــــن اینکــــه در حــــال حاضــــر 
محصول موسیر حبشی پس از فرآوری توسط کشاورزان 
بومی منطقه به کشور عراق و استان ها و شهرستان های 
همجوار صادر می شود و توســــعه این امر از نقش مؤثری 

در ارزآوری کشور برخوردار خواهد بود.
وی با اشــــاره به اینکه از ابتدای ســــال تاکنون تسهیات 
اشــــتغالزایی خوبــــی از محــــل اعتبــــارات بنیــــاد برکت به 
متقاضیــــان واجد شــــرایط کشــــت موســــیر در روســــتای 
حبشی پرداخت شــــده است، گفت: ســــاخت سرویس 
بهداشتی و آبرســــانی امامزاده پیرسلمان به عنوان یکی از 
مکان های گردشــــگری بخش نیز در دست اجرا بوده که 

تا پایان ســــال تکمیل شــــده و به بهره برداری 
خواهد رسید.

دهیار روســــتای حبشــــی نیــــز با بیــــان اینکه 
روستای حبشی در سال 86 به عنوان روستای 
هدف گردشگری شهرستان اسدآباد انتخاب 
و معرفی شده است، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر این روستا دارای 400 نفر جمعیت با 110 
خانوار بوده که اکثر شغل جمعیت این روستا 

کشاورزی، باغداری و دامداری است.
حســــین عزیزی تصریح کرد: با توجه به شیوع 
کروناویــــروس فعــــًا از حضور گردشــــگران در 
این روستا اســــتقبال نمی شود و میزان بازدید 
گردشگران نیز از روســــتا به همین علت مهم 

کاهش داشته است.
وی با اشــــاره بــــه برخــــی از اقدامــــات عمرانی دهیــــاری در 
جدولگذاری،  بیس ریزی،  شد:  یادآور  گردشگری  روستای 
، تنظیف روســــتا، الیروبــــی و ضدعفونی  روشــــنایی معابر
معابر از جملــــه اقداماتی بوده که طی امســــال در ســــطح 

روستا توسط دهیاری انجام شده است.
به نقل از ایســــنا، عزیــــزی در پایان با بیان اینکه روســــتای 
حبشــــی یکی از روســــتاهای تولید و کشــــت موســــیر در 
شهرستان اســــدآباد به شــــمار می رود، گفت: برنامه های 
آموزشی و ترویجی جهادکشاورزی شهرستان هم از نقش 
بسزایی در افزایش کشت موسیر در این روستا برخوردار 

خواهد بود.

خدمه آرامستان مالیر روانه بیمارستان شد
هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار مایر گفت: درگیری، 

خدمه آرامستان بهشت هاجر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش هگمتانه، حسین بابایی با بیان اینکه با توجه به 
شــــرایط کرونا و جلوگیری از تجمع به منظور حفظ سامتی 
مردم و همشــــهریان محدودیت ها و ممنوعیت هایی در 
بهشت هاجر اعمال شــــده اظهار کرد: این محدودیت ها 

برای حفظ سامت مردم است.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه ســــتاد ملــــی مقابله با کرونا 
انســــداد ورودی آرامســــتان بهشــــت هاجر در یک سال 
گذشــــته طی چند مرحله انجام شده اســــت افزود: در این 
راستا از مردم درخواست شده زیارت اهل قبور را از راه دور 

انجام دهند.
شــــهردار مایر با اشــــاره به اینکه با این وجود متأســــفانه 
بســــیاری از خانواده ها اصرار دارند در آرامستان و سر قبور 
عزیزانشــــان حضور داشــــته باشــــند افزود: امروز شــــاهد 
درگیری در مراسم ختم یکی از اموات با نگهبان بودیم که 
همین موضوع باعث شــــد یکی از خدمه راهی بیمارستان 

شود.
وی با بیــــان اینکه درگیــــری باعث خونریزی و شکســــتن 
جمجمه این فرد شــــد و هم اکنون در بیمارســــتان تحت 
مراقبت پزشکان است گفت: بحمداهلل حال عمومی این 

فرد خوب است.

به نقل از فارس، بابایی با بیان اینکه امیدوایم مردم سعه 
صدر بیشتری داشته باشند تا شاهد بروز این مشکات 
نباشــــیم گفت: با توجه به اینکه تشــــییع کنندگان و افراد 
همراه اموات، شــــرایط روحی مناســــبی ندارند مســــؤوالن 
داغــــدار  خانواده هــــای  همراهــــی  بــــر  ســــعی  آرامســــتان 

داشته اند.
وی گفت: تشییع اموات با تعداد محدودی از وابستگان 
درجه یک انجام می شــــود اما پس از مسدودســــازی بارها 
درگیری هایی بین مــــردم و نگهبانان، عوامل و خدمه این 
آرامســــتان رخ داه که مــــردم باید در این زمینه نســــبت به 

همراهی با قوانین توجه بیشتری داشته باشند.

دستگیری ۸ سارق در اسدآباد
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرســــتان اســــدآباد از 
کشف 11 فقره انواع سرقت و دستگیری هشت سارق در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، افشــــین یــــاری از اجرای طرح هــــای انتظامی در چند 
روز گذشــــته در این شهرســــتان خبر داد و اظهار کرد: با تشدید اقدامات 
پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین 

کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت نیز در این شهرستان اجرا شد.
وی افــــزود: در نتیجــــه اجــــرای این طرح بــــا انجــــام اقدامــــات اطاعاتی و 
شــــگردهای خاص پلیســــی، عاوه بر دستگیری هشت ســــارق، 11 فقره 
انواع سرقت شامل هفت فقره ســــرقت داخل خودرو، سه فقره سرقت 

اماکن خصوصی و یک دستگاه پراید سرقتی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان اســــدآباد در ادامه از توقیف پنج دســــتگاه 

، 10 نفر  وســــایل نقلیه و دســــتگیری 22 معتاد و خرده فروش مواد مخدر
جلبی و 9 نفر به دلیل ارتکاب سایر جرایم در این مدت خبر داد.

وی در خاتمه سخنان خود با اشــــاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، 
از شهروندان خواســــت با رعایت توصیه های پلیسی موارد مشکوک را از 
طریق فوریت پلیسی 110 و انتقادات، پیشــــنهادات و شکایات خود را در 

خصوص عملکرد پلیس با سامانه 197 در میان بگذارند.

نهاوند صاحب بازار روز می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: شــــهردار نهاوند از احداث 
بازار روز در این شــــهر خبر داد و گفت: بــــازار روز جدید 
شهرداری نهاوند با 50 غرفه در مساحت 600 مترمربع با 

مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمــــد حســــین پور در جمع 
خبرنــــگاران، بــــا بیان اینکه ایــــن بازار در چهــــارراه ابوذر 
کوچه حــــاج خدارحم با هزینه ای افــــزون بر 600 میلیون 
تومان احداث می شــــود، اظهار کرد: اجرای این موضوع 
هم در بحث درآمد و کســــب وکار و معیشت این افراد 
که از این راه انجام می شــــود و هم در بحث زیباســــازی 
ســــیمای شــــهری، کمک به تســــهیل در تردد در مرکز 
شــــهر با توجه به حجــــم عبور و مــــرور و... مورد اهمیت 

مدیریت شهری است.
وی با بیــــان اینکه مهمتریــــن هدف ایجــــاد روز بازارها 
حفظ حقوق شهروندی است، مطرح کرد: در این راستا 
شهرداری نهاوند تاش دارد تا با احداث بازار روز کاالی 
با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد و شــــهروندان برای 

خرید، دسترسی آسان و بهتری داشته باشند.
حســــین پور افزود: هر چنــــد در قانون جمع آوری ســــد 
معبر تعریف شــــده اما بــــازار روز شــــهرداری که در حال 
شکل گیری است، در کنار پیاده راه سعدی که مرکزیت 

 ، شــــهر را دارد، می توانــــد عــــاوه  بر بهبود کســــب وکار
به ســــاماندهی دستفروشی در شــــهر هم کمک قابل 

توجهی داشته باشد.
شهردار نهاوند در ادامه از حذف زوائد بصری در سطح 
شــــهر به منظور اســــتقبال از نوروز خبــــر داد و گفت: با 
توجه به اهمیت زیبایی بصری در تزریق روح شــــادابی 
و نشــــاط اجتماعــــی به شــــهروندان، طرح ســــاماندهی 
ســــیمای بصری و جمع آوری تبلیغات محیطی غیرمجاز 

در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــــاره به اینکه امحای آلودگی های بصری، جمع 
آوری تابلوهــــا و بنرهای غیرمجــــاز و... از جمله اقداماتی 
اســــت که در این راستا انجام می شود، افزود: تابلوهای 
نصب شــــده مغازه ها و اصناف در شهر جزئی از سیما 
و منظر شهری هســــتند که اگر این نماها ناهماهنگ و 
غیراستاندارد باشند، موجب برهم خوردن و اغتشاش 

نظم در سطح شهر خواهد شد.
به نقل از ایسنا، حســــین پور در پایان با اشاره به اینکه 
ایــــن روند ادامه خواهد داشــــت، از صاحبان واحدهای 
تجاری و صنوف سطح شهر درخواست کرد تا با رعایت 
، ضمــــن احترام به حقوق  قانون و عدم ایجاد ســــدمعبر

شهروندی به افزایش زیبایی بصری شهر کمک کنند.

کشف ۲00 هزار قلم داروی دام و طیور قاچاق در اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان 
همدان گفت: مأموران انتظامی شهرستان اسدآباد در 
حین گشــــت زنی موفق به کشــــف 200 هزار قلم داروی 
مخصوص دام و طیور قاچاق از یک دســــتگاه ســــواری 

پراید شدند.
گــــزارش هگمتانــــه، ســــردار ســــلمان امیــــری روز  بــــه 
چهارشــــنبه اظهار کرد: مأموران انتظامی حین گشــــت 
زنی در مســــیر قروه - اســــدآباد به یک دستگاه سواری 
پراید مشــــکوک شــــده و بــــه راننده این وســــیله نقلیه 

دستور ایست می دهند.
وی اضافه کرد: راننده پراید بی توجه به دســــتور پلیس 

به سرعت خودرو افزوده و از محل متواری می شود اما 
مأمــــوران انتظامی با تعقیب این وســــیله نقلیه و بهره 
گیری از شگردهای خاص پلیسی موفق به توقیف این 

خودرو شدند.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همدان ادامــــه داد: عوامل 
انتظامی پــــس از توقیف خــــودرو اقدام به بازرســــی آن 
کرده که موفق به کشف 200 هزار قلم داروی دام و طیور 

خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.
وی بــــا بیان اینکــــه ارزش ریالــــی این محولــــه طبق نظر 
کارشناســــان 10 میلیارد ریال برآورد شــــده است افزود: 
راننــــده و سرنشــــین ســــواری پراید دســــتگیر و پس از 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته رئیس پلیس اقتصادی انتظامی همدان ســــه 
هزار قاچاقچی کاال در 9 ماهه ســــال جاری دســــتگیر و 
ســــه هزار و 200 پرونده قاچاق امســــال در این اســــتان 

تشکیل شده است.
ســــرهنگ مجتبی محمدی افزود: پرونده مهم و ملی با 
ارزش بین 500 میلیون تا یــــک میلیارد تومان 15 فقره، 
بین 100 تا 500 میلیون تومان 395 فقره تشکیل شده 

است و آمار پرونده های ُخرد نیز رو به کاهش است.
به نقل از ایرنا، وی اضافه کرد: 216 میلیارد تومان کاالی 
قاچاق 9 ماهه ســــال جاری در این استان کشف شده 
که نســــبت به مدت مشــــابه سال گذشــــته 15 درصد 

افزایش داشته است.

تا پایان سال

وعده افتتاح تصفیه خانه 
آب شرب مالیر پس از 5 سال

بارندگی در همدان 14 درصد افزایش یافت
آب  هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیــــر عامل شــــرکت 
منطقه ای همــــدان از افزایــــش 14 درصــــدی بارندگی خبر 
داد و گفت: تصفیه خانه آب شــــرب مایر تا پایان سال به 

بهره برداری می رسد.
به گــــزارش هگمتانه، منصور ســــتوده اظهار کــــرد: مقدار 
بارندگی امسال نســــبت به مدت مشابه سال گذشته 14 

درصد افزایش داشته است.
وی افــــزود: از ابتدای ســــال آبــــی یعنی پاییز امســــال 231 
میلی متر بارندگی در همدان رخ داده که این رقم در مدت 
مشابه ســــال گذشــــته 203 و در بلندمدت 197 میلی متر 

بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان بیان کرد: مقدار 
بارندگی امسال نســــبت به میانگین بلندمدت 40 ساله 

نیز 17 درصد افزایش داشته است.
ســــتوده با اشــــاره به وضعیت ذخایر آبی استان همدان 
نیز گفت: 39 درصد ســــد اکباتان، 78 درصد سد آبشینه 
معادل 3.9 میلیــــون مترمکعب و 69 درصد حجم ســــد 

شیرین سو معادل 3.04 میلیون مترمکعب پر است.
 63 ، وی اعام کــــرد: 93 درصــــد ظرفیت ســــد کان مایر
درصد سد ســــرابی تویسرکان و 14 درصد سد شنجور رزن 
نیز پر است و پیش بینی می شود که بارش های خوبی در 

پیش داشته باشیم.
ستوده از افتتاح تصفیه خانه آب شرب مایر تا پایان سال 

نیز خبر داد و افزود: بــــا افتتاح این مجموعه 140 هزار نفر از 
نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.

به نقل از تســــنیم، عملیات ســــاخت تصفیه خانه مایر از 
.تی« با مشارکت بخش خصوصی 

ُ
سال 94 به روش »بی.ا

آغاز شــــده و با بهره برداری از آن می توان استفاده بهتری از 
ذخیره سد کان انجام داد.

هم اکنون مقدار اندکی از ظرفیت 45 میلیون مترمکعبی 
سد کان به مصرف شرب رسیده و 4 میلیون مترمکعب 
آن برای بخــــش کشــــاورزی، 5 میلیــــون مترمکعب برای 
بخش محیط زیســــت و 500 هــــزار مترمکعب برای بخش 

صنعت استفاده می شود.

پروژه آبرســــانی شهر مالیر از ســــد کالن آماده بهره  �
برداری است

مدیــــر امــــور منابع آب شهرســــتان مایر نیــــز گفت: بهره 
برداری از پروژه بزرگ تأمین آب شــــرب شهر مایر از طریق 
سد کان در قالب پویش »الف- ب- ایران« در قالب سه 
طرح خط انتقال، ایســــتگاه پمپــــاژ و تصفیه خانه به زودی 

آغاز می شود.
»محمد مظفــــری« اظهار کــــرد: با اجــــرای 38 کیلومتر خط 
انتقال آبرســــانی از ســــد کان به شــــهر مایر کــــه تاکنون 
بیــــش از 57 میلیــــارد تومان برای اجرای آن هزینه شــــده، 
12 میلیــــون مترمکعــــب آب مورد نیاز شــــهر مایر تأمین 

خواهد شد.
وی افــــزود: بخش عمده خــــط انتقال آب این پــــروژه اجرا 
شده و حدود یک هزار متر باقیمانده نیز به زودی تکمیل 

و آماده بهره برداری خواهد شد.
مدیر امور منابع آب شهرســــتان مایر درباره طرح احداث 
تصفیه خانه سد نیز ادامه داد: برآورد اولیه اجرای این طرح 
40 میلیارد تومان بود که تصفیه خانه تاکنون با هزینه 200 
میلیــــارد تومان احداث شــــده و ظرفیــــت آن 380 لیتر در 

ثانیه است که تا 500 لیتر نیز قابل افزایش است.
مظفری با بیان اینکه تســــت بهره برداری، کنترل َنشــــت 
و ضدعفونــــی بــــا ُکلر برای طرح خط آبرســــانی آب به شــــهر 
مایر انجام شده است، گفت: با توجه به ناپایداری برق در 
برخی نقاط، مقرر شد شــــرکت توزیع برق نسبت به اجرای 

برق رسانی به طول 26 کیلومتر اقدام کند.
به گفته وی، در حال حاضر 43 میلیون مترمکعب از حجم 
ســــد کان مایر ُپر شــــده و حدود 2 میلیــــون مترمکعب 
ظرفیت خالی آن مربوط به تســــت لوله هــــای تصفیه خانه 
و همچنین کنترل ســــیاب تخلیه شــــده با بارندگی های 

پیش رو است.
مدیر امور منابع آب شهرســــتان مایــــر گفت: هم اکنون 
آب شــــرب مایر از طریق 27 حلقه چاه تأمین می شود که 
بهره برداری از طرح آبرســــانی ســــد کان نقــــش مهمی در 
تأمین آب مصرفی شــــهر خواهد داشت و این تعداد چاه  

نیز در صورت نیاز و طبق ضرورت وارد مدار خواهد شد.
مظفری با بیان اینکه مجموع مصرف آب شرب شهر مایر 
در افــــق بلندمدت 30 میلیون مترمکعب اســــت، افزود: 

، یکی  تأمین 12 میلیون مترمکعب آب شــــرب شهر مایر
از اهداف مهم احداث ســــد کان اســــت که بهره برداری از 
آن تحقق یکی از مطالبات جدی مردم این شهرســــتان به 

شمار می رود.
عاوه بــــر تأمین 12 میلیون مترمکعب آب شــــرب شــــهر 
آبه های  ، تأمین چهــــار میلیــــون مترمکعب حــــق  مایــــر
کشــــاورزی پاییــــن دســــت ســــد، تأمیــــن نیــــم میلیون 
مترمکعب آب مورد نیاز شــــهرک صنعتی سهند و حدود 
5.5 میلیون مترمکعب ســــهم زیست محیطی از اهداف 

مهم احداث سد کان در شهرستان مایر است.
ســــد کان مایر با اعتباری معادل 78 میلیــــارد تومان و 
45 میلیون مترمکعب حجم آب در 30 کیلومتری جنوب 

شهر مایر احداث شده است.

کشف پارچه قاچاق در مالیر

انتظامی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان مایر از کشــــف 54 طاقه پارچه قاچاق 

در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی اظهار کرد: 
در راســــتای مبارزه بــــا قاچاق کاال، مأمــــوران مبارزه 
با جرایــــم اقتصادی شهرســــتان مایر مســــتقر در 
ایســــت و بازرســــی حرم آباد حین کنترل محورهای 
مواصاتــــی منتهــــی بــــه ایــــن شهرســــتان، به یک 
دستگاه خودرو وانت آریسان مشکوک شده و آن 

را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، 54 طاقه پارچه 
قاچــــاق کــــه ارزش آن ها برابــــر نظر کارشناســــان 3 
میلیارد ریال برآورد شــــده، کشــــف و یــــک متهم در 
بــــا تشــــکیل پرونده تحویــــل مرجع  این خصوص 

قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مایر با اشاره به اینکه 
این محموله از یکی از اســــتان های جنوبی کشور و 
بود،  شــــده  بارگیری  غربــــی  اســــتان های  مقصد  به 
تصریح کــــرد: مبارزه با ورود هر گونــــه کاالی قاچاق 

نیازمند عزم ملی است.
وی در پایــــان ســــخنانش افــــزود: در کنــــار اجــــرای 
شهروندان  از  پلیس،  افزاری  سخت  مأموریت های 
نیز درخواســــت می شــــود از خرید هر گونه کاالهای 

فاقد مجوز و قاچاق خودداری کنند.

غ  کشف بیش از ۲ تن مر
فاقد مجوز در تویسرکان

انتظامی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
 900 و  تــــن  دو  کشــــف  از  تویســــرکان  شهرســــتان 
ایــــن  در  مجــــوز  فاقــــد  و  قاچــــاق  مــــرغ  کیلوگــــرم 

شهرستان خبر داد.
گــــزارش هگمتانــــه، محمــــد معصومــــی اظهار  بــــه 
کــــرد: در راســــتای برخورد بــــا جابجایــــی دام و طیور 
، مأمــــوران دایره مبارزه بــــا قاچاق کاال  بــــدون مجوز
گاهــــی در ایســــت و بازرســــی محــــور  و ارز پلیــــس آ
یــــک دســــتگاه نیســــان  بــــه  تویســــرکان-کنگاور 

مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افــــزود: در بازرســــی از این خــــودرو، 2 تن و 900 
100 کیلوگــــرم دل و جگر  کیلوگــــرم مــــرغ قاچــــاق و 
پاک شــــده مرغ بدون مجــــوز کشــــف و 2 متهم در 
این خصوص با تشــــکیل پرونده بــــه مرجع قضائی 

معرفی شد.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با بیان 
این کــــه کارشناســــان ارزش این محمولــــه قاچاق 
را بیــــش از 730 میلیــــون ریــــال بــــرآورد کرده انــــد، 
گفت: مرغ های کشــــف شــــده به اداره دامپزشکی 

شهرستان تحویل داده شد.
وی برخــــورد با کاالی قاچاق را یکــــی از اولویت های 
مجموعــــه انتظامــــی دانســــت و بــــا بیــــان اینکه با 
متخلفان قاطعانه مقابله می شــــود خواستار توجه 

به این مهم شد.

دستگیری سارقان 
خودروهای مدل پایین 

در همدان
انتظامی  جانشــــین  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
اســــتان همدان گفــــت: باند ســــارقان خودروهای 
مدل پایین دســــتگیر و 14 دستگاه خودرو کشف 

شد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ رضا زارعی اظهار کرد: 
بــــه دنبال وقوع ســــرقت های متعــــدد خودروهای 
پراید مدل پایین در ســــطح شــــهر همدان بررســــی 
گاهی  آ گاهــــان پلیس  کارآ کار  موضوع در دســــتور 

استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این ســــرقت ها به گونه ای بود که 
ســــارقان قطعات اصلی خودروهــــا از قبیل باطری، 
الت و زاپاس  آ ، آچار  ضبط و باند، کپســــول های گاز
را ســــرقت و خودرو را به صورت بــــدون صاحب در 
سطح شــــهر رها می کردند، ادامه داد: با روش های 
خاص پلیسی و در چند عملیات پیچیده اطاعاتی، 
 از زندان همدان 

ً
تصویر سارقان سابقه دار که اخیرا

آزاد شــــده بودند به دســــت آمــــد و تحقیقات برای 
دستگیری نامبردگان انجام شد.

بیــــان  همــــدان  اســــتان  انتظامــــی  جانشــــین 
کــــرد: ســــارقان کــــه 2 نفــــر بودنــــد حیــــن ورود به 
دستگیر  همدان  شــــهر  حاشیه  در  مخفیگاهشان 
گاهــــی اســــتان منتقل شــــدند و در  و بــــه پلیــــس آ
بازجویی هــــای اولیــــه و بــــا ارائــــه دالیل، مــــدارک و 
مستندات به سرقت 14 دستگاه خودروی سواری 

پراید از سطح شهر اعتراف کردند.
ایــــن مقــــام انتظامی اســــتان همــــدان تصریح کرد: 
2 خریــــدار اموال ســــرقتی نیز با راهنمایی ســــارقان 
دســــتگیر و پرونده به دادسرا ارســــال و متهمان با 

قرار مناسب روانه زندان شدند.

خبــر



هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/09         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/24

برابر رأی شــماره 1471 مورخه 99/11/19 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهــار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محرابی موقر فرزند ســجاد به 
شماره شناسنامه 5606 صادره از صالح آباد  در 16 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ 
یــک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 47823/06 مترمربع پالک 4327 فرعی 
از 126 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی صالح آباد ســهم االرث 
متقاضی از مالک رســمی آقای سجاد محرابی موقر محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور 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 555
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/09         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/24

برابر رأی شــماره 1468 مورخه 99/11/19 هیــأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهــار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین خانی پور فرزند محمدعلی به 
شــماره شناســنامه 6787 صادره از اللجین در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
199/08 مترمربــع پالک 5896 فرعــی از 144 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملک بهار، اراضی اللجین خریداری عادی مع الواســطه از مالک رســمی آقای نادعلی 
کشــوری بهروز و اداره اوقاف محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 558

به شــماره ثبت 888 و شناسه ملی 10861103400 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/11/03 و تاییدیه شــماره 8/11701 مورخ 1399/11/5 اداره تعاون ، کارورفاه 
اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیــل تعیین گردید: آقای ایرج ملک محمدی به کد ملی 3871391689 به ســمت رئیس 
هیات مدیره آقای مجید غیاثی خوی به کد ملی 3871108529 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره آقای علی اکبر آزادی به کد ملی 3871560782 به ســمت منشی هیات مدیره آقای 
مســلم شمخانی باکدملی 3875221133 به ســمت عضواصلی هیات مدیره آقای سیدرضا 
موسوی باکدملی 4050297566 به ســمت عضواصلی هیات مدیره 2- آقای علی منیریان 
باکدملی 3874578178 )خارج از هیات مدیره( به سمت مدیرعامل تعاونی انتخاب گردید. 
3- کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، برات، ســفته و اوراق 
بهــادار با امضا آقایان علی منیریــان )مدیرعامل( و ایرج ملک محمدی )رئیس هیات مدیره( 
ودرغیاب رئیس هیات مدیره، مجید غیاثی نایب رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شــرکت 
معتبرمی باشــد همچنین اســناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

تعاونی معتبرخواهد بود. 

1099597

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران 
شهرداری همدان

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

به شــماره ثبــت 888 و شناســه ملــی 10861103400 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/03 
و تاییدیــه شــماره 8/11700 مــورخ 1399/11/5 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضاء هیئت 
مدیره به قرارذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر 
آزادی بــه کد ملــی 3871560782 و ایرج ملک محمــدی به کد ملی 
3871391689 و مسلم شمخانی به کد ملی 3875221133 و سیدرضا 
موســوی به کد ملی 4050297566 و مجید غیاثــی خوی به کد ملی 
3871108529 همگــی به عنوان اعضای اصلی هیــات مدیره و آقایان 
جعفر پارســایی بهمنش بــه کدملــی 3873824329 و ابراهیم غفاری 
بــه کد ملی 4050828073 به عنوان اعضــای علی البدل هیات مدیره. 
2- آقایان علی اکبر ســاده به کد ملی 3873829428 به عنوان بازرس 
اصلی و محمدعلی عسگری به کد ملی 3875397983 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- صورت های مالی 
شرکت تعاونی در سال منتهی به 1397 مورد تصویب مجمع قرارگرفت. 
4- تعداد اعضای شــرکت تعاونی به 1277 نفرافزایش یافت و ســرمایه 
شــرکت تعاونی به مبلغ 1.756.000.000 ریال )منقسم به 1.756.000 
سهم 1.000 ریالی( تصویب گردید. 5- روزنامه هگمتانه به عنوان روزنامه 
اصلی و روزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه علی البدل، به تصویب کلیه 

اعضای حاضر در جلسه رسید. 

1099592

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران 
شهرداری همدان

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

باشــید همراه  ما  با 

 شنبه   9  اسفند 1399    شماره   4745

4
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:

الهام از آموزه های دینی راه حل بســـیاری از آســـیب های اجتماعی است
راه  )ع(  بیت  اهل  ســــیره  به  توســــل  همدان:  خبر  وه  گر هگمتانــــه، 

آســــیب های اجتماعی است. حل بســــیاری از مشکات و 
به  ســــل  تو  : گفــــت نی  حســــا ا ضــــا  ر حمد ا  ، نــــه هگمتا ش  ر ا گــــز بــــه 
ت  مشکا ز  ا ی  ر بســــیا ی  گشــــا ه  ا ر ند  ا می تو  ) ع ( بیت  هل  ا ه  ســــیر
ر  د عــــی  جتما ا ی  ســــیب ها آ و  ت  معضــــا همچنیــــن  و  ی  د فــــر

. شد با معه  جا
احســــانی گفت: در حوزه فرهنگ ســــازی هر دین نیاز به الگو دارد 

کند. الهام بگیرد و در مســــیر رشــــد و ترقی حرکت  آن  از  که 
ود:  افــــز همــــدان  اســــتان  اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنــــگ  مدیــــرکل 
اهل  زندگی  و  قــــرآن  از  گرفته  الهام  اســــامی  آموزه های  و  زش ها  ار

می و  زش های اسا آموزه ها و ار بیت )ع( اســــت و بســــیاری از این 
اســــت. فردی  هر  زندگی  راهنمای  دینی 

ر  طها ئمه ا یــــن و ا ن د گا ر گــــی بز ند ز ز ا ی  گیر لگــــو  : ا د ا مــــه د ا د ی ا و
ی  ر بســــیا که  ســــت  ا د  ا فــــر ا گــــی  ند ز مســــیر  یی  شــــنا و ر غ  ا چــــر  ) ع (
ز  ا ی  ر بســــیا کــــه  ا  چــــر  ، می کنــــد حــــل  ا  ر عــــی  جتما ا ی  ســــیب ها آ ز  ا

بل حل  ینــــی قا ی د ه هــــا ز مو آ ز  ا م  لهــــا ا بــــا  عــــی  جتما ی ا ســــیب ها آ
. ست ا

بــــه نقل از شبســــتان، وی اظهار کرد: توســــل به ســــیره اهل بیت 
ز  ا بســــیاری  و  مشــــکات  از  بســــیاری  گشــــای  راه  نــــد  می توا )ع( 

آســــیب های اجتماعی در جامعه باشــــد. معضات و 

استان

سردار غیب پرور در سفر به همدان:

تشکیل 1000 گردان امنیتی 
امام علی)ع( برای ارتقای امنیت 

ایران
هر تهدید امنیتی را به شدت پاسخ می دهیم

هگمتانه، گروه خبر همدان: جانشــــین فرمانده کل 
سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی )ع( با اشاره به شکل 
گیری یک هزار گردان امام علی)ع( گفت: دشــــمنان 
باید بدانند امنیت کشور شــــوخی بردار نیست و هر 
که بخواهد کوچک ترین خدشــــه ای به آن وارد کند به 

شدت پاسخ آن را خواهیم داد.
به گزارش هگمتانه، سردار غامحسین غیب پرور در 
بازدید از گردان های امام علی )ع( سپاه ناحیه همدان 
اظهار کرد: دشمنان انقاب همیشه درصدد آسیب 
زدن به نظام جمهوری اسامی ایران بوده اند تا امنیت 
که یکی از برجســــته ترین ویژگی های کشور عزیزمان 
ایــــران بوده را زیر ســــوال ببرند. وی افزود: دشــــمنان 
باید بدانند امنیت کشور شــــوخی بردار نیست و هر 
که بخواهد کوچک ترین خدشــــه ای به آن وارد کند به 

شدت پاسخ آن را خواهیم داد.
جانشــــین فرمانده کل ســــپاه در قرارگاه امنیتی امام 
علی )ع( با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند من 
امنیت را از ســــپاه می خواهم، گفت: بنابراین در حال 
حاضر ســــپاه جدی تر از گذشــــته به مسائل مختلف 
امنیتی ورود کرده اســــت و شــــکل گیری هزار گردان 

امام علی)ع( در سراسر کشور در این راستا است.
گفتنی اســــت، در ابتدای ایــــن برنامه نیــــز فرمانده و 
معاونت های سپاه ناحیه همدان گزارشی از اقدامات 
انجام شده در راستای آموزش و به کارگیری گردان ها 

ارائه دادند.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
همدان خبر داد:

مشارکت 56 طلبه پژوهشگر 
در جشنواره »پرچمداران 

انقالب اسالمی«
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون پژوهش 
مدیریــــت حــــوزه علمیه خواهــــران اســــتان همدان 
گفت:استان همدان سابقه شرکت و کسب رتبه در 
جشــــنواره های مختلف علمی و فرهنگی و پژوهشی 
را در کارنامــــه خود داشــــته و این بار اســــاتید و طاب 
خواهــــر همدانی بــــا ارســــال 56 اثر در قالــــب کتاب، 
مقالــــه و عکس، در جشــــنواره »پرچمــــداران انقاب 

اسامی«مشارکت گسترده داشتند.
معصومه ناطقی خمســــه از مشارکت گسترده طاب 
و اســــاتید حوزه علمیــــه خواهران اســــتان همدان در 
جشــــنواره »پرچمداران انقاب اســــامی« خبــــر داد و 
گفت: این جشنواره توســــط اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش هــــای دفاع مقــــدس قــــم برگزار شــــد و »نقش 
حضرت امــــام خمینی)ره( و حضرت امــــام خامنه ای در 
انقاب اســــامی، دفاع مقــــدس و مقاومت«، »نقش 
مراجع عظام تقلید، ائمه جمعــــه و جماعات در انقاب 
اسامی، دفاع مقدس و مقاومت« و »نقش روحانیت 
و حوزه های علمیه در انقاب اسامی، دفاع مقدس و 

جبهه مقاومت« از محورهای این جشنواره بود.
وی در ادامه بیان کرد: استان همدان سابقه شرکت 
و کســــب رتبــــه در جشــــنواره های مختلــــف علمی و 
فرهنگی و پژوهشــــی را در کارنامه خود داشــــته و این 
بار اســــاتید و طاب خواهر همدانی با ارسال 56 اثر در 
قالب کتاب، مقاله و عکس، در جشنواره »پرچمداران 

انقاب اسامی«مشارکت گسترده داشتند.
معــــاون پژوهش مدیریــــت حوزه علمیــــه خواهران 
استان همدان در پایان گفت: اختتامیه این جشنواره 
به صــــورت حضوری در دارالشــــفای قم برگزار شــــد و 
دست اندرکاران در مابقی اســــتانها به صورت ویدئو 
کنفرانس در مراسم حضور داشــــتند و از برگزیدگان 
و فعاالن این عرصه و پیشکســــوتان دفــــاع و ایثار با 

اهداء لوح و هدایایی، تقدیر به عمل آمد.

خبـــر

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس هیأت عالی نظارت بر 
انتخابات شوراهای اســــتان همدان گفت: اعضای هیأت 
نظارت بــــر انتخابات باید ضمن قانون مــــداری، امانتداری 

کنند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام احمدحسین فاحی 
در اولیــــن جلســــه اعضــــای هیأت نظــــارت بــــر انتخابات 
شوراهای اسامی شهر و روســــتا در استان همدان اظهار 
کرد: امانت داری در ســــیره امیرالمؤمنین)ع( بسیار مورد 

توجه بوده و ما نیز باید حقوق و آبروی مردم را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه انتخابات نیز امانت داری بسیار 
حائز اهمیت است گفت: در تأیید صاحیت ها هر کسی 
صاحیت دارد را تأیید کنیم و کســــی هم صاحیت ندارد 

بدون توجه به جناح و روابط باید رد صاحیت شود.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شــــوراهای استان 
همدان با بیان اینکه در استعام ها تأیید مدرک تحصیلی، 
موضوع اهلیت و مســــئله قضایی، امنیتی و عدم داشتن 
سوء پیشینه حائز اهمیت اســــت گفت: نباید از اعضای 
هیأت نظارت افراد نسبی داوطلب در بیش از یک هیأت 

نظارت عضو باشند.
وی عنوان کــــرد: غیر از هیــــأت نظارت بر شــــوراها، هیأت 
نظارت ریاســــت جمهوری و مجلس در حوزه شهرســــتان 
بهار و کبودراهنگ هم وجود دارد و اعضای هیأت نظارت 

شوراها نباید در این هیأت ها عضو باشند.
فاحی با بیــــان اینکه هیأت نظارت نبایــــد از فردی جانب 
داری کند و ما با پرونده های تأیید شــــده هیأت اجرایی کار 
داریم گفت: اصل بر برائت است و صرف اینکه می گویند 
فانــــی اینطور اســــت، نمی تــــوان حکــــم داد مگــــر اینکه 

مستندات باشد که تأیید کنیم.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه بایــــد آئین نامه ها را بــــا دقت مورد 
بررســــی قرار داد و طبق آن عمــــل کرد افــــزود: دنبال این 
هستیم حق الزحمه هیأت نظارت را بگیریم ولی فعا قربه 

الی اهلل کار شود.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شــــوراهای استان 
همدان خطاب به جمع گفت: در مــــورد افرادی که در پای 
صنــــدوق می گذاریــــد، دقت کنیــــد متعهد باشــــند چون 
ممکن اســــت به دلیل فشردگی کار برخی خسته شوند و 

کار را رها کنند.
وی با بیان اینکه تصمیماتی که اعضای شــــوراها می گیرند 
مهم است و در واقع قانون گذاری می کنند که عدم دقت 
و نظــــارت ما در انتخــــاب این افراد به نظام آســــیب می زند 
افــــزود: کار مــــردم زمین می مانــــد وقتی انحالــــی صورت 

می گیــــرد؛ برخی روســــتاها شــــورا ندارند و کارشــــان زمین 
می ماند و ما باید کمک کنیم همه روســــتاها شورا داشته 

باشند.
فاحــــی گفــــت: صحبــــت کنیم اگــــر کســــی رد صاحیت 
می شــــود قبل از ورود کنار بکشــــد باید بتوانیم دوستانه 
مســــائل را حل کنیم و آبــــروی ثبت نام کنندگان نیز حفظ 

شود.
وی بیان کرد:  روند انتخابات شــــوراهای شــــهر و روســــتا از 
روز چهارشــــنبه 20 اســــفندماه با ثبت نام از داوطلبان آغاز 
می شــــود و انتخابات هــــم در تاریخ 28 خــــرداد 1400 برگزار 

خواهد شد.
لطفی: آموزش معتمدان هیأت نظارت بر انتخابات  �

شوراهای همدان
عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان 
نیز از آموزش معتمدان این هیــــأت در برگزاری انتخابات 

خبر داد.
حسن لطفی اظهار کرد: اگر همه ما به قانون تمکین کنیم 

قطعا هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.
وی شایسته ســــاالری را از دیگــــر اصول نظام دانســــت و 
گفت:  اگر ما نتوانیم فرایند انتخابات را طوری پیش ببریم 
که افــــراد شایســــته ای روی کار آیند قطعا بــــا چالش های 

زیادی مواجه خواهیم شد.
لطفی گفت: حجت االســــام فاحی؛ بــــا اکثریت آرا مجمع 
نماینــــدگان به عنــــوان رئیس هیــــأت نظارت اســــتان بر 
انتخابات شــــوراهای شهر و روستا در استان معرفی شده 

است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه بنده و آقــــای بیگی نــــژاد به عنوان 
اعضــــای اصلی هیــــأت نظــــارت بــــر انتخابات شــــوراهای 
اســــتان انتخــــاب شــــدیم خاطرنشــــان کــــرد:  بر اســــاس 
دستورالعمل هایی که هیأت مرکزی کشوری صادر کرده، 
پنج نفر به عنوان اعضای هیأت نظارت اســــتان مشخص 
شــــدند که مراحل اســــتعام  آنها انجام شــــده و به محض 

نهایی اباغ خواهد شد.
این عضــــو هیأت نظارت بر انتخابات شــــوراهای اســــتان 
همدان بــــا بیان اینکه ســــه نفر هم در مرکــــز بخش ها به 
عنوان هیأت نظارت بخش ها انتخاب شده اند و اباغ آنها 
در مرحله صدور است افزود: کامران حمزه یکی از قضات 
برجسته اســــتان با نظر اکثریت اعضای مجمع نمایندگان 

به عنوان دبیر هیأت نظارت انتخاب شده است.
شــــاهرخی: دســــتاورد خدمات دولت طی هشــــت  �

سال گذشته در استان همدان بی نظیر است

استاندار همدان هم با اشاره خدمات گسترده و ارزشمند 
دولت تدبیر و امید، گفت: دستاورد خدمات و تاش های 
دولت در حوزه های مختلف از جمله بخش های عمرانی و 
اقتصادی در اســــتان بی نظیر و درخشان است به نحوی 
که این اقدامات منجر به بروز تحولی چشــــمگیر و اساسی 

در این استان شده است.
سیدسعید شاهرخی اظهار کرد: بررسی شاخص های 45 
گانه خدمت به خوبی نشــــان می دهد که استان همدان 
طی ســــال های اخیر در نتیجــــه کار و تاش شــــبانه روزی 
دولتمــــردان و مجموعه مدیریــــت اجرایــــی در حوزه های 
مختلف به ویژه بخش های زیربنایی، دچار تحولی اساسی 
و چشمگیر شده هرچند که این خدمات و دستاوردهای 
بی شــــمار و کم نظیر آنگونه که شایسته است برای مردم 

اطاع رسانی و تبیین نشده است.
اســــتاندار همدان افــــزود: هرچند که در ابتــــدای فعالیت 
دولت، کارهــــای بر زمین مانده زیادی در اســــتان همدان 
وجود داشــــت و تا رســــیدن به توســــعه مطلوب و آرمانی 
فاصلــــه داریم، امــــا موفقیت های دولت با وجود ســــنگ 
انــــدازی ها، اعمــــال ســــخت ترین تحریم ها بســــیار زیاد و 
گسترده اســــت که وظیفه داریم برای تقویت روحیه امید 
و خودباوری این حجم گســــترده از خدمات، دستاوردها و 

موفقیت ها را به خوبی اطاع رسانی و بیان کنیم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه برخــــی تعابیر و مفاهیــــم همچون 
مطالبه گری مورد ســــوء اســــتفاده قرار گرفتــــه، اظهار کرد: 
درحالی که مطالبه گری اصلی مطلوب و ارزشــــمند اســــت 
اما تعبیر نادرســــت از ایــــن مهم منجر بــــه نادیده گرفتن 
بســــیاری از خدمــــات و موفقیت های بــــزرگ و قابل توجه 

دولت می شود.
شــــاهرخی در ادامه به برگزاری انتخابات 1400 اشــــاره کرد و 
افزود: در روزهای پایانی سال پروژه مهم و سرنوشت ساز 
برگزاری انتخابات سال آینده در کشور آغاز شده، رویدادی 
کــــه نماد مردم ســــاالری دینی در نظام مقــــدس جمهوری 

اسامی است.
شــــاهرخی با تأکید بر اینکه یکی از اصــــول مهم انتخابات 
مشارکت حداکثری مردم است، گفت: دشمن با استفاده 
از ابزارهای مختلف به دنبال هجمه، ایجاد فشــــار و ناامید 
کردن مردم بــــرای کاهش میزان مشــــارکت در انتخابات 
اســــت که البته این توطئه نیز همواره در 40 سال گذشته 
با حضور پرشــــور و حماسی مردم در پای صندوق های رای 

نقش برآب شده است.

حمزه: قانونمداری در انتخابات اولویت باشد �
دبیــــر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شــــوراهای اســــتان 
همدان هم خواســــتار توجه به قانونمــــداری در انتخابات 

شد.
کید شــــده  آنچه در قانون تأ کامران حمزه با بیــــان اینکه 
تمــــام آنها قابل اجرا و شــــدنی اســــت و نمی تــــوان گفت 
بخشــــی قابل اجرا نیست اظهار کرد: می توان با حفظ آبرو 
کســــی را در انتخابات رد یا انتخاب کرد و این امکان پذیر 

است.
وی گاهی افرادی نمی توانند در احقاق حقوق مردم تاش 
جدی داشــــته باشــــند گفت: گاهی افرادی هســــتند که با 
بدنه اجتماع سروکار دارند و مردم به آنها مراجعه می کنند 
که اگــــر به درســــتی بــــه وظایف خــــود عمل کننــــد باعث 
می شــــوند مردم به آنها اعتماد کننــــد و در نتیجه به نظام 

اعتماد داشته باشند.
دبیــــر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شــــوراهای اســــتان 
همدان بــــا تأکید بر اینکــــه باید افراد شایســــته را انتخاب 
کنیم افزود: ما باید تطبیق درست و قانونی داشته باشیم 

تا رد صاحیت ها به مراحل باالتر کشیده نشود.
وی بــــا تأکید بر اینکه باید قانــــون را دقیق مطالعه کنیم و 
دقیق اظهار نظر داشته باشــــیم گفت: سرنوشت مردم را 
در بخش هایی به افرادی می ســــپاریم که باید دقیق آنها را 

انتخاب کنیم و نکته مبهم نداشته باشیم.

الماسی: برگزاری انتخابات در 9۲0 روستای همدان �
مدیرکل سیاسی و انتخابات استان همدان هم از برگزاری 

انتخابات در 920 روستای همدان خبر داد.
ابوالقاسم الماســــی اظهار کرد: طبیعتا بار سنگین نظارت 
بر انتخابات بر دوش جمع حاضر اســــت کــــه امیدواریم با 

همدلی خروجی خوبی را داشته باشیم.
وی گفت: یکی از ویژگی های اساسی انقاب ما پشتیبانی 
مــــردم و حضــــور آنها در صحنه اســــت که نمــــود عینی آن 

انتخابات است.
مدیرکل سیاســــی و انتخابات اســــتان همــــدان با بیان 
اینکه افتخار جمهوری اســــامی ایران برگزاری نزدیک به 
40 انتخابــــات در قریب به 42 ســــال بوده که بر اســــاس 
مردم ســــاالری دینی و اصل قانون اساســــی برگزار شــــده 
باالیی  مشارکت  مردم  هرگاه  خوشــــبختانه  افزود:   است 
در انتخابــــات داشــــتند، دیگــــران بــــه ویــــژه معاندین و 
دشــــمنان نگاهشــــان به انقاب و نظام متفــــاوت بوده 

است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی ما این است که 
فضا را برای مشارکت باالی مردم در انتخابات فراهم کنیم 
و امیدواریــــم با تعامل، همدلی و انســــجام آحــــاد جامعه، 
انتخاباتــــی باشــــکوه برگزار شــــود و مردم مثل همیشــــه 

حمایت و پشتیبانی خود را از نظام و انقاب اعام کنند.
الماســــی با اشــــاره به اینکــــه دولت بــــه دنبــــال تضمین 
سامت انتخابات است و برای مشارکت حداکثری تاش 
می کند گفت: مشــــارکت حداکثری تنها به عهده مجریان 
نیســــت و همه ارکان و همه کســــانی که دل در گرو نظام 

دارند، به شکلی مسوولند.
مدیرکل سیاســــی و انتخابات اســــتان همدان با اشاره به 
اینکــــه رهبر انقــــاب از امانت داری به عنــــوان حق الناس 
تعبیــــر می کنند و وظیفه ما این اســــت امانــــت دار خوبی 
در انتخابات باشــــیم گفت: قانون عــــده ای را در انتخابات 
محکوم کرده و 13 بنــــد دارد؛ بنابراین اتهــــام نمی تواند به 
تنهایی عامل رد صاحیت باشــــد مگر اینکه طبق قانون 

محکوم شده باشد.
وی بــــا بیان اینکــــه افراد باید بر اســــاس مدارک و اســــناد 
معتبر از مراجع چهارگانه تأیید صاحیت و یا رد شــــوند در 
ادامه خاطرنشان کرد: انتخابات شــــوراهای شهر و روستا 

برعکس دوره قبل در دو دوره ثبت نام می شود.
الماســــی با اشــــاره به اینکه ثبت نام شــــوراهای شهر از 20 
اســــفندماه در فرمانداری ها آغاز می شــــود گفت:  ثبت نام 
شوراهای روستا در بخشداری ها بوده که از 16 فروردین به 

مدت هفت روز فرصت دارد.
وی با اشــــاره به وجود دو انتخابات عشــــایری در این دوره 
از انتخابات که در آنها نیز مانند روســــتا کار انجام می شود 
افزود: این دوره از انتخابات به خاطر بیماری کرونا متفاوت 
شــــده و ناچاریم تعداد شــــعب را افزایش دهیــــم تا طبق 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار شود.
الماســــی با بیان اینکه ثبت نام این دوره قرار اســــت از 
طریق ســــامانه باشــــد که افراد خود بتواننــــد ثبت نام را 
انجام دهنــــد گفت: اگر خــــود نتوانســــتند می توانند به 
دفاتر پیشــــخوان یــــا نهایت به فرمانداری و بخشــــداری 

کنند. مراجعه 
وی با اشــــاره به اینکه متأسفانه اقبال به ثبت نام در برخی 
روستاها وجود ندارد و امیدواریم بتوانیم در همه روستاها 
انتخابات را برگزار کنیم افزود: باید آموزش ها دقیق و افراد 
برای برگزاری انتخابات خوب توجیه شــــوند و در این راستا 
باید قانون را دقیق خواند چون تسلط بر قانون 99 درصد 

مشکات را حل می کند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان:

اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها امانتدار باشند
۲0 اسفند آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا و برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد 1400

هر 4 واحد نیروگاه شهید مفتح با حداکثر توان 
فعال می شود

با پایان یافتن تعمیرات اساسی واحد شماره 4 نیروگاه شهید مفتح به شبکه سراسری متصل شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: با پایــــان یافتن تعمیرات 
اساسی، واحد شماره 4 نیروگاه شهید مفتح به شبکه 

سراسری متصل شد.
به گــــزارش هگمتانه، واحد شــــماره 4 نیروگاه شــــهید 
مفتح پس از 90 روز تعمیرات اساســــی، روز چهارشنبه 

6 اسفند با موفقیت به شبکه سراسری متصل شد.
واحد شــــماره 4 نیــــروگاه پــــس از شــــانزدهمین دوره 
تعمیــــرات اساســــی در واحدهــــا و بــــا همــــت و تاش 
کارکنان نیروگاه و مشارکت پیمانکاران داخلی در زمان 

مقرر به شبکه سراسری متصل شد.
معــــاون تولید نیروگاه شــــهید مفتح انجــــام موفقیت 
آمیــــز تعمیرات اساســــی را در اوج شــــیوع بیماری کرونا 
و محدودیت های ناشــــی از تحریم هــــای ظالمانه علیه 
کشــــور اقدامی جهادی برشــــمرد که نشــــان از تعهد و 

تخصص کارکنان نیروگاه دارد.
پژمان اختری زمــــان اجرای فصل دوم تعمیرات ســــال 
جاری واحدها را از اواســــط اســــفند تا پایان اردیبهشت 
ســــایر  دوره ای  تعمیــــرات  افــــزود:  و  کــــرد  اعــــام   1400

واحدهــــای این مجموعه با هدف رفــــع نواقص موجود 
انجــــام خواهد گرفت تا هــــر 4 واحد نیــــروگاه با حداکثر 

توان وارد اوج مصرف تابستان شود.
بــــه نقل از روابط عمومی شــــرکت مدیریــــت تولید برق 
شهید مفتح، نیروگاه شهید مفتح شامل 4 واحد بخار 
250 مگاواتی جمعا به ظرفیت هزار مگاوات اســــت که 
2 درصد از نیاز شــــبکه برق کشور و کل استان همدان 
را تأمین می کند و باالترین تبادل برق در محور شــــمال 

جنوب در پست بافصل این نیروگاه کنترل می شود.

به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان صورت گرفت

تجلیل از خانواده شهیدان نیازمندی
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: بهناز ضرابی زاده مدیرکل 
کانــــون پرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانــــان همدان 
هم زمان با فرارســــیدن میاد با ســــعادت امام علی)ع( 
، با حضور در منزل شــــهیدان نیازمندی از پدر  و روز پــــدر
و همســــر این شــــهیدان با اهــــدا هدیه و لوح ســــپاس 

قدردانی کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در آســــتانه روز پــــدر و تجلیل از 
مقــــام واالی پــــدران، مدیرکل کانون اســــتان بــــه همراه 
معاون فرهنگی و کارشناســــان خود در منزل شهیدان 
نیازمنــــدی حضور یافــــت و ضمن دلجویــــی از پدر این 
بانــــوی شــــهید، یاد و نــــام همســــر و دختر شــــهید این 

خانوده را گرامی داشت.
ضرابــــی زاده در خــــال صحبت هــــای خود، ضمــــن تبریک 
فرارسیدن میاد اولین امام شیعیان، به مقام واالی شهدا 
اشاره کرد و گفت: نام و یاد شهدای گرانقدر انقاب اسامی از 
ابتدا تا کنون در اذهان ما خواهد ماند و ما به عنوان متولیان 
پرورش کــــودکان و نوجوانان وظیفه داریم این فداکاری ها و 
رشادت ها را به نسل های آینده منتقل کنیم. سپس همسر 
شهید »معصومه نیازمندی« به بیان نحوه شهادت همسر و 

کودک دوساله خود پرداخت.

بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی اداره کل کانــــون پــــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســــتان همــــدان، معصومه 
نیازمندی در سال 1365 در حالی که کودک دوساله اش 
را در آغوش داشــــت، به همراه ســــه خواهر خود در حال 

عبور از منطقــــه ای به نام پل یخچــــال در همدان بودند 
که هواپیماهای بعثــــی آن منطقه را بمباران می کنند. در 
این حمله، عاوه بر این پنج شــــهید عده  زیادی از مردم 

بی گناه شهر همدان نیز به شهادت رسیدند.
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5
اتحادیه اروپا:

فراهم شدن زمینه فعالیت  های نظارتی آژانس تا سه ماه آینده
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای 
ضمن ابــــراز نگرانی عمیق از توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران مدعی شــــد که 

 از تاش های دیپلماتیک برای احیای برجام حمایت می کند.
ً
اتحادیه اروپا قویا

جوزپ بورل مسؤول سیاســــت خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه طی بیانیه ای از 
متوقف شدن اجرای پروتکل الحاقی در ایران ابراز نگرانی کرد.

جوزپ بورل در این بیانیه که از طرف اتحادیه اروپا صادر شــــده اســــت، اظهار کرد: »ما 
 از تصمیم ایران برای تعلیق اجرای مشروط پروتکل الحاقی و نیز بندهای مرتبط 

ً
عمیقا

با شفافیت بیشتر تحت برجام از تاریخ 23 فوریه 2021 ]5 اسفند 1399[ نگرانیم.«
وی افزود: »این تصمیم اگر تغییر نکند، توانایی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
 برای مقاصد 

ً
راستی آزمایی اینکه مواد و فعالیت های هســــته ای در ایران منحصرا

صلح آمیز هستند، به میزان چشمگیری محدود خواهد شد.«
مســــؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عین حال تأکید کرد: »در این شرایط ما 
خاطرنشــــان می کنیم که تفاهم فنی دوجانبه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و ایران، به رافائل گروســــی مدیرکل آژانس بین المللی انــــرژی اتمی باعث کاهش 
اثرات محدودیت دسترســــی ]آژانس به تأسیســــات ایران[ خواهد شــــد و امکان 

تداوم فعالیت های نظارت و راستی آزمایی تا سه ماه آینده را فراهم خواهد کرد.«
جــــوزپ بورل در پایــــان بیانیه خود اعام کرد: »ما از چشــــم انداز بازگشــــت ایاالت 
 
ً
متحده به برجام و بازگشــــت ایران به اجرای کامل برجام استقبال می کنیم. ما قویا

از تاش های دیپلماتیک جدی کنونی و تماس های نماینده عالی اتحادیه اروپا به 
عنوان هماهنگ کننده برجام با سایر طرف های توافق حمایت می کنیم.«

انعکاس
اولین تصویر از پهپاد رزمی کمان 22 ارتش واکسیناسیون سالمندان 

در کهریزک آغاز شد
در ادامــــه مرحله 1 واکسیناســــیون علیــــه بیماری 
کرونا و به دنبال آغاز واکسیناســــیون کادر درمان، 
واکسیناســــیون ســــالمندان و جانبازان و کارکنان 

آسایشگاه ها در کهریزک آغاز شد.
وزیر بهداشــــت گفت که واکسیناسیون برای این 

قشر رایگان انجام می شود.

چین از آمریکا خواست همه 
تحریم های ایران را لغو کند

ســــخنگوی وزارت امور خارجه چیــــن گفت: چین 
اهمیت زیادی برای مســــئله هسته ای ایران قائل 
اســــت و به طور فعال در حال پیشــــبرد روند حل 
و فصل سیاســــی و دیپلماتیــــک مربوطه، حمایت 
از معمــــاری جهانــــی منــــع گســــترش ســــاح های 
هســــته ای و حفاظت از صلح و ثبات در خاورمیانه 

است.
کید می کند، همــــه طرف ها بایــــد بی قید  چیــــن تأ
و شــــرط از توافــــق حمایت کنند و برای بازگشــــت 
زودهنــــگام ایــــاالت متحــــده به توافق هســــته ای 

ایران فشار بیاورید.
چین همیشــــه معتقد اســــت که بازگشت ایاالت 
کلیدهای  متحده به برجام و لغو تحریم های ایران 
شکســــت بن بســــت موضــــوع هســــته ای ایران 

است.

جلسه شورای حکام آژانس 
با تمرکز بر موضوع ایران

در  روســــیه  نماینــــده  اولیانــــوف،  میخائیــــل 
ســــازمان های بین المللی ضمن اشــــاره به برگزاری 
آژانس در روز دوشنبه، تأکید  جلسه شورای حکام 
کرد اطمینان از پیــــش بردن مباحث به گونه ای که 
بــــر تاش ها برای احیــــای کامل برجــــام تأثیر منفی 

نگذارد وظیفه همه اعضای این نهاد است.
پیش از ایــــن منابع خبــــری اعام کردنــــد آمریکا از 
کشــــورهای دیگر خواســــته تا از انتقاد واشــــنگتن 
علیــــه تشــــدید فعالیت های هســــته ای ایــــران در 
جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

حمایت کنند.

آمریکا به دنبال اعمال فشار 
علیه ایران در نشست شورای 

حکام آژانس انرژی اتمی
پیش نویــــس  آمریــــکا  کــــرد:  اعــــام  بلومبــــرگ 
قطعنامه ای را تهیه کرده که هدف آن انتقاد از ایران 
به دلیل تشدید فعالیت های هسته ای خود است 
و از ایــــران می خواهــــد تا بــــه طور کامل با بازرســــان 

آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.
واشــــنگتن به دنبال جلب حمایت دیگر کشورها 
از ایــــن قطعنامــــه در جریان نشســــت هفته آینده 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

تی برای برجام  گروسی: هفته های آ
حیاتی است

مدیــــرکل آژانــــس بین المللــــی انرژی اتمــــی گفت: 
توافق موقت آژانس با ایــــران »فرصت گرانبهایی« 
برای دیپلماســــی به منظور حفظ برجام داده است 
و هفته هــــای آتــــی حیاتــــی خواهنــــد بــــود و اوضاع 

»شکننده و حساس« است.
تغییر در وضعیت بازرسی آژانس از مراکز هسته ای، 
پس از کاهــــش همکاری ایران با آژانس، اقدامی در 
جهت بهتــــر نبوده اما بــــا این توافــــق موقت، این 
اطمینــــان حاصل می شــــود کــــه نقاط کــــوری برای 

بازرسان سازمان ملل وجود نخواهد داشت.

حمله موشکی نیرو های یمنی 
به نشست فرماندهان نظامی 

سعودی
نیرو های یمنی موفق شــــدند نشست فرماندهان 
نظامی سعودی در استان مارب را با موشک هدف 

قرار دهند.
منابــــع نظامــــی در یمن از کشــــته یا زخمی شــــدن 
چند فرمانده ائتاف متجاوز ســــعودی- اماراتی در 
منطقه ای نظامی در مارب در شرق یمن خبر دادند.

انصاراهلل: تحرک واقعی برای توقف 
جنگ یمن وجود ندارد

ســــخنگوی جنبش انصاراهلل یمــــن گفت: مواضع 
دولــــت جدید آمریکا در قبال یمــــن در عمل تغییر 

نکرده است و در حد حرف باقی مانده است.
محاصره اعمال شده علیه یمن با تجهیزات آمریکاست 
و مــــا نمی توانیم گــــول حرف ها و جمات قشــــنگی را 

بخوریم که به آن جامه عمل پوشانده نمی شود.

بررسی چگونگی موافقت آمریکا 
با انتقال بخشی از دارایی های 

مسدود شده ایران در کره جنوبی
یک مقام وزارت خارجــــه کره جنوبی گفت: آمریکا با 
انتقال بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در 

کره جنوبی موافقت کرده است.
چگونگی انتقال این دارایی هــــا باید با آمریکا مورد 

بررسی قرار بگیرد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

حجت االسالم فالحی:

ترور دانشمندان هسته ای کشور 
نتیجه اجرای پروتکل الحاقی است

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: عضو فراکســــیون 
روحانیــــت مجلــــس با بیــــان اینکه ترور دانشــــمندان 
کشــــور نتیجه اجرای پروتکل الحاقی است،  هسته ای 
گفت: لغو اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران اقدامی 

کاما قانونی و در چارچوب برجام است.
حجت االســــام احمدحســــین فاحی نماینــــده مردم 
همــــدان در مجلــــس شــــورای اســــامی گفــــت: تــــرور 
دانشمندان هسته ای کشورمان نتیجه اجرای پروتکل 

الحاقی است.
وی افــــزود: لغو اجــــرای پروتکل الحاقی حق ماســــت و 
اقدامی کاما قانونی اســــت و در چارچوب برجام است 

و در برجام هم این حق به ما داده شــــده و تصریح شده 
است.

عضــــو فراکســــیون روحانیــــت مجلــــس اظهــــار کــــرد: 
همانطــــور کــــه گفتــــم تــــرور دانشــــمندان هســــته ای 
کشــــورمان نتیجه اجرای پروتکل الحاقی اســــت و ترور 
شهید محســــن فخری زاده اولین ترور در ارتباط با این 

موضوع نبوده و آخرین ترور هم نخواهد بود.
فاحی خاطرنشــــان کرد: غربی ها در چارچوب پروتکل 
الحاقی و به بهانه مصاحبه با دانشــــمندان هسته ای ما 
در این چارچوب از آنها بازجویی می کنند و اطاعات آن 

را در اختیار نظام های جاسوسی غرب قرار می دهند.
وی افــــزود: وقتی در تیــــم مذاکره کننده هســــته ای ما 
افراد جاســــوس مشاهده می شــــوند و به عنوان مثال 
در تیــــم مذاکره کننده هســــته ای ما در ســــال های 82 
تــــا 84 افرادی بوده انــــد که امروز به کشــــورهای خارجی 
پناهنده شــــدند پــــس در میــــان بازرســــان آژانس نیز 
جاســــوس هایی هســــتند که بــــرای غرب جاسوســــی 

می کنند.
گفت:  عضو فراکســــیون روحانیت مجلــــس در پایان 
همانطــــور کــــه گفتم لغو اجــــرای پروتــــکل الحاقی حق 
ماست و اقدامی کاما قانونی است که در برجام هم به 
آن اشاره شده و این اقدام جمهوری اسامی ایران هیچ 

مغایرتی با متن و روح برجام ندارد.

کدخدایی:

گمانه زنی ها درباره رد یا تأیید 
داوطلبان انتخابات 1400 معتبر نیست

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: ســــخنگوی شــــورای 
نگهبان دربــــاره گمانــــه زنی برخــــی افــــراد و چهره های 
سیاســــی درباره رد یا تأیید صاحیت شدن نامزدها در 
انتخابات 1400 گفت: خود اعضای شورای نگهبان هم 
نمی توانند بگویند که در بررســــی صاحیت داوطلبان 

چه اتفاقی می افتد و آیا داوطلبی رد یا تأیید می شود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع 

دانشــــجویان بســــیجی در اردوگاه سیدالشــــهدا آبعلی 
در پاسخ به ســــوال دانشــــجویی درباره گمانه زنی برخی 
افراد و چهره های سیاســــی درباره رد یــــا تأیید صاحیت 
شــــدن نامزدها در انتخابات 1400 گفت: نه تنها بیرون از 
شــــورا بلکه خود اعضای شورای نگهبان هم نمی توانند 
بگویند که در بررســــی صاحیت داوطلبــــان چه اتفاقی 

می افتد و آیا داوطلبی رد یا تأیید می شود.
وی افزود: افراد مختلفی ســــخنگوی شــــورای نگهبان 
شــــده اند و از طرف شــــورای نگهبان اظهارنظر می کنند 

که فانی رد یا تأیید می شود
کدخدایی تأکید کرد: بــــه هیچ وجه چنین اظهار نظراتی 
معتبر نیست و تأثیری بر شورای نگهبان ندارد و حتی 
اعضای شــــورای نگهبان هــــم نمی توانند االن از جانب 
شــــورای نگهبان اظهارنظر کنند. باید تا بعد از ثبت نام 
و شــــروع بررســــی صاحیت ها توســــط اعضای شورای 

نگهبان، صبر کرد.

شهادت 17 تن در حمله آمریکا 
به مواضع نیروهای مقاومت در البوکمال

هگمتانه، گروه ایران و جهان: به دستور رئیس جمهور 
آمریکایی بامداد جمعه  ایاالت متحده، جنگنده هــــای 
مواضع گروه هــــای مقاومت را در منطقــــه »البوکمال« 

سوریه در مرز با عراق هدف قرار دادند.
جنگنده هــــای ایــــاالت متحــــده آمریکا بامــــداد جمعه 
منطقــــه »البوکمال« ســــوریه در مرز با عــــراق را بمباران 

کردند.
خبرگــــزاری رویترز از مســــؤوالن آمریکایی نقل کرده که 
این حمله هوایی به دســــتور شخص جو بایدن رئیس 

جمهور آمریکا صورت گرفته است.
گزارش های اولیه حاکی اســــت در این حمله هوایی که 
اولین حمله ایاالت متحده به خاک سوریه پس از روی 
کار آمدن جو بایدن محسوب می شود، یک نفر شهید 

و چند نفر زخمی شدند.
وزارت دفــــاع آمریکا )پنتاگون( در بیانیه ای ضمن تأیید 
حمله هوایی این کشــــور به ســــوریه مدعی شد که این 
حمله بــــا هدف کاهش درگیری ها و آرام شــــدن اوضاع 

کلی شرق سوریه و عراق انجام گرفته است.
در ادامــــه بیانیه وزارت دفاع آمریــــکا آمده که این حمله 
هوایی را ارتش ایاالت متحده به دستور شخص بایدن 

انجام داده است.
در همین حال، خبرگزاری انگلیســــی رویتــــرز به نقل از 
مســــؤوالن آمریکایی گزارش داد که این حمله هوایی 

به ســــاختمانی متعلق به گروه های مقاومت در شــــهر 
البوکمال صورت گرفته است.

، روزنامه آمریکایی وال اســــتریت ژورنال  از ســــوی دیگر
مدعی شــــد که این ســــاختمان متعلق به گروهی بوده 
که اقدام به انجام حماتی علیه نیروهای ایاالت متحده 

در منطقه کرده بودند.
منابــــع خبــــری آمریکا می گوینــــد که ارتــــش آمریکا این 
حملــــه را در واکنش بــــه حمله راکتی بــــه پایگاهش در 
شــــهر اربیل مرکز منطقه کردســــتان عــــراق انجام داده 

است.
براســــاس آخرین گزارش ها در حملــــه هوایی آمریکا به 
یکی از مواضع نیروهای مقاومت نزدیک شهر بوکمال 

)مرز سوریه با عراق( 17 نفر شهید شدند.

معاون وزیر بهداشت:

در تأمین داروهای کرونا خودکفا شدیم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: معاون وزیر بهداشــــت، 
درمــــان و آموزش پزشــــکی و رئیس ســــازمان غــــذا و دارو 
گفت: در حوزه داروهای مورد نیــــاز بیماری کووید - 19، در 

کوتاه ترین زمان خودکفا شدیم.
محمدرضا شانه ســــاز روز چهارشــــنبه در جلســــه استانی 
ستاد مدیریت بیماری کرونا اصفهان افزود: سال گذشته 
در چنین روزهایی مشــــکاتی در تهیه مواد بهداشــــتی و 

ضدعفونی مورد نیاز برای مدیریت این بیماری داشتیم.
وی اضافه کرد: با ایــــن وجود، هر دارویی کــــه برای درمان 
کوییــــد- 19 در ســــطح جهان مطرح شــــد، ظــــرف 3 ماه در 
داخل بومی سازی و نیازمندی کشور در این زمینه برطرف 
شــــد به گونه ای که تاش پژوهشــــگران ما نشــــان داد که 
به هرچه نیاز داشــــته باشــــیم، بــــه طور قطع دســــت پیدا 

می کنیم.
شانه ساز با اشــــاره به آغاز واکسیناسیون در کشور اظهار 
کرد: مصرف اورژانســــی واکســــن کرونا در ســــازمان غذا و 
دارو ثبت شــــد و خرید واکسن های ُمتعدد هندی، چینی، 

روسی و کره ای در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: پیش بینی می کنیم 3 تا 
4 میلیون ُدز واکسن تا پایان سال وارد کشور شود با این 

همه، امید ما به واکسن تولید داخل است.
وی تصریح کرد: نیاز جهانی 16 میلیارد ُدز واکســــن اســــت 
که ظرفیــــت و توان تولید آن در هیــــچ  کجای جهان وجود 

ندارد.
شانه ســــاز بــــا بیان اینکه میــــزان نیاز به واکســــن کرونا در 
داخل کشــــور ســــاالنه 120 تــــا 160 میلیــــون ُدز پیش بینی 

می شود، افزود: در حال حاضر 15 پات فرم تولید واکسن 
در کشور توسط 10 شرکت دنبال می شود که سه واکسن 

( مطالعات بالینی رسیده است. به مرحله )فاز
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: 2 مرحله از مطالعات 
بالینی واکســــن کوبایی در آن کشــــور طی شــــده و مرحله 
ســــومش با همکاری انیستیتو پاســــتور در کشورمان در 
حال پیگیریست که درواقع راه میانُبری برای کوتاه شدن 

مسیر رسیدن به واکسن کرونا محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شرکت روسی تولیدکننده 
واکســــن کرونا با یک شــــرکت ایرانی به توافق خوبی برای 
تولید 20 میلیون ُدز واکســــن در ســــال در ایران رســــیده 

است.
شانه ســــاز تأکید کــــرد: برآورد ما این اســــت که تــــا قبل از 
زمستان سال آینده، همه جمعیت اصلی کشور واکسینه 
شوند که این مساله برای کشوری که تحت فشار ظالمانه 

است یک ُرخداد بسیار بزرگ محسوب می شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

اگر درباره برنامه هسته ای ایران توافق نشود با شرایط جدیدی روبه رو خواهیم شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرکل آژانس بین المللی 
انــــرژی اتمی به جامعه جهانی نســــبت به روبه رو شــــدن با 
یک شــــرایط کاما متفاوت در قبال برنامه هسته ای ایران 

هشدار داده است.
رافائل گروســــی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
مصاحبه اختصاصی با شــــبکه تلویزیونــــی ان اچ کی ژاپن، 
هشــــدار داده اســــت که اگر ایران و قدرت هــــای جهانی از 
جملــــه آمریکا نتوانند بــــه یک توافق نهایی بر ســــر برنامه 
هســــته ای تهران دســــت پیدا کنند، جامعه جهانی با یک 
شرایط کاما جدید در خصوص توســــعه برنامه هسته ای 

ایران روبه رو خواهد شد.
این نخستین مصاحبه گروســــی از روز سه شنبه به شمار 
می رود که جمهوری اسامی ایران رسما اعام کرده است 
که اجرای شــــیوه نامه الحاقی را که به بازرسان آژانس اجازه 
بازرسی های سرزده از تاسیســــات هسته ای را می دهد، به 

حالت تعلیق درآورده است.
گروسی ضمن اشاره به هشــــدارهای ایران درباره کاهش 
شدید دسترسی برای بازرسی های آژانس، افزود: از همان 
ابتدا نیز این مساله را بسیار جدی گرفتم و این مساله من 

را مجبور کرد تا برای مذاکره به تهران سفر کنم.
وی تعلیق اجرای شــــیوه نامه الحاقی از ســــوی ایران را یک 
شکست مهم برای جامعه بین المللی ارزیابی کرده است.

گروســــی گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی سامانه ای را 
ایجاد کرده اســــت تا اطاعات را با دوربین و سایر وسائل 
و تجهیزات نظارتی مســــتقر شده در تاسیسات هسته ای 

ایران به مدت 3 ماه جمع آوری کند.
وی اظهــــار کــــرد: اگر ایــــران و کشــــورهای مرتبــــط به یک 
توافقنامه سیاسی دســــت یابند، آژانس قادر خواهد بود 
تا به داده ها دسترســــی داشته باشــــد. هیچ ابزار جایگزین 
دیگری برای جمــــع آوری چنین اطاعاتی وجــــود ندارد زیرا 

ایران شیوه نامه را تعلیق کرده است.
گروســــی ضمن اشــــاره به پنجره 3 ماهه، تأکید کرد: فضا و 
موقعیتی برای همه بازیگــــران از جمله ایران وجود خواهد 
داشــــت تا مذاکرات شــــان را ادامه دهند. تصــــور می کنم 
اگر هیچ توافقنامه سیاســــی وجود نداشته باشد، نه تنها 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بلکــــه جامعه بین المللی با 

یک شرایط کاما متفاوت روبه رو خواهند شد.
پس از سفر گروسی به تهران و دیدار با مقامات کشورمان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و ســــازمان انرژی اتمی ایران 

بیانیه ای مشترک منتشر کردند.
در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات 

مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است:
سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان 
بود که مورد پذیرش جمهوری اسامی ایران نیز واقع شد.

در گفتگوها، آژانس بر ضــــرورت احترام به قانون مجلس 
و اجــــرای آن تأکید کرد به طوری کــــه در بیانیه نیز انعکاس 

داشته است.
1 ـ ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای شــــیوه نامه الحاقی و 
 
ً
دسترســــی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا
تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود، بر این اساس، طبق 
قانون مجلس هیچ دسترســــی فراپادمانی به آژانس اعطا 
نخواهــــد شــــد و هیچ گونه بازرســــی فراپادمانــــی نیز انجام 

نمی گردد.
2 ـ مقصود از تداوم راســــتی آزمایی و نظــــارت ضروری که در 
بند 2 بیانیه آمده، همان طور که در پیوســــت توافق شرح 
داده شــــده، این اســــت که ایران به مدت 3 ماه اطاعات 
برخی فعالیت هــــا و تجهیــــزات نظارتی را که در پیوســــت 
مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت، 
در این مــــدت، آژانس به ایــــن اطاعات هیچ دسترســــی 
 نــــزد ایــــران باقی 

ً
نخواهــــد داشــــت و اطاعــــات منحصرا

می ماند، چنانچــــه ظرف 3 ماه تحریم هــــا به طور کامل لغو 
شــــد، ایران این اطاعات را در اختیــــار آژانس می گذارد، در 

غیر این صورت اطاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
3 ـ به دلیــــل ماحظات حفاظتی و ضــــرورت پنهان ماندن 
مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل 

فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

نشان فداکاری به خانواده فرماندهان شهید شاخص ارتش اهدا شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: آیین اهدای نشان فداکاری 
به خانواده هشت فرمانده شهید ارتش با حضور فرمانده 

کل ارتش جمهوری اسامی ایران در ستاد آجا برگزار شد.
آیین اهدای نشان فداکاری به خانواده فرماندهان شهید 
«، » فرهاد  »سرلشــــکر جواد فکوری«، »حسین شــــهرام فر
دســــتنبو«، » غامرضا چاغروند«، » یعقــــوب احمدبیگی«، 
»ایرج رســــتمی«، »مصطفی پژوهنده« و »شریف اشراف« با 
حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در ستاد 

آجا برگزار شد.
نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کل قوا)مدظله العالی( به ارتش جمهوری اسامی  معظم 
ایران اســــت، نماد ایثار و از خودگذشــــتگی دانشجویان و 
دانش آموختگان دانشــــگاه افســــری امام علی)ع( ارتش 
اســــت که در راه پاســــداری از اســــتقال و تمامیت ارضی 
کشــــور و نظام جمهوری اســــامی ایران مردانه ایستاده و 
دفاع کرده اند و برابر تصویب »شــــورای عالی نشــــان ها«، 
به ایــــن شــــهیدان واالمقام تعلــــق گرفت و توســــط امیر 
سرلشکر ســــیدعبدالرحیم موســــوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســــامی ایران به خانواده ها و یادگاران شهدای 

معزز اهدا  شد.

امیر سرلشکر موسوی در این آیین گفت: فرماندهی معظم 
کل قــــوا )مدظله العالی( بزرگواری فرمودنــــد و اهدای پرچم و 
نشــــان فداکاری را که در سطح کشــــور نمونه است به ارتش 
جمهوری اســــامی ایران و دانشگاه افســــری امام علی علیه 
الســــام تصویب کردند و این بزرگترین افتخار برای ماست 
که لباس ارتش را پوشیده ایم و قدردان این افتخار می مانیم.

وی افزود: یکی از دالیل تشــــکیل این جلســــات و حضور 
در جمع نورانی خانواده شــــهدا همین است که خاطرمان 
باشد؛ اگر امروز ســــرمان را باال می گیریم و با افتخار زندگی 
، افتخار و سربلندی  می کنیم، اگر کشــــور ما امروز با اقتدار
، آقا،  حضــــور دارد و در جهان به عنوان یک کشــــور مقتدر
مستقل و ســــربلند شــــناخته می شــــود و اگر قدرت های 
به ظاهــــر بزرگ در مقابل قدرت این ملت و این نظام ســــر 
فرود می آورند به دلیل فداکاری ایثارگران واالمقام از جمله 
شهیدانی اســــت که امروز همه ما به احترام آنها و به پاس 
قدردانــــی از فداکاری آنهــــا و خانواده های محترمشــــان در 

ستاد ارتش جمع شده ایم.
امیر سرلشــــکر موسوی تأکید کرد: نســــل امروز و فردای 
ما به شــــدت نیازمند این یادآوری هاســــت؛ نیازمند است 
که شــــهدا و راه آنها را بشناسد، فداکاری های آن ها را بداند 

و درک کنــــد که اهتــــزاز پرچم پر افتخار جمهوری اســــامی 
ایران بر بلندای جهان را مدیون خون شهیدان و صبوری، 

پشتیبانی و ایستادگی های خانواده معظم آنها هستیم.
فرمانده کل ارتش تصریح کرد: شــــما عزیــــزان امروز جمع 
شــــده اید تا عاوه بر دریافت نشــــان فــــداکارِی اعطایی از 
ســــوی فرماندهی معظــــم کل قوا، به ما یــــادآوری کنید که 
وارث زحمات و فداکاری های چه کســــانی هســــتیم و این 
تنفســــی که می کنیــــم و این زندگــــی آبرومندی کــــه داریم 

مدیون چه بزرگواران و چه خانواده هایی است.
در ادامه این مراســــم، خانواده های معظم شــــهدا به بیان 
خاطراتی از شــــهدای خــــود پرداخته و مراتــــب تقدیر خود 
را از مقام معظــــم رهبری و فرماندهی معظــــم کل قوا برای 

تصویب و اهدای نشان فداکاری ابراز کردند.
در پایان این مراســــم، ســــینه آویز و نشــــان فــــداکاری به 
شــــهیدان  معظم  خانواده هــــای  و  یــــادگاران  همســــران، 
 ،» »سرلشــــکر جواد فکوری«، »سرلشکر حسین شهرام فر
غامرضــــا  »سرلشــــکر  دســــتنبو«،  فرهــــاد  »سرلشــــکر 
چاغروند«، »سرلشــــکر یعقوب احمدبیگی«، »سرلشــــکر 
ایرج رستمی«، »سرلشکر مصطفی پژوهنده« و »سرلشکر 

شریف اشراف« اهدا شد.

خطیب زاده:

بررسی درگیری با قاچاقچیان سوخت در مرز ایران و پاکستان
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی وزارت امور 
خارجــــه دربــــاره چگونگــــی وقــــوع درگیری هــــای اولیــــه با 
قاچاقچیان ســــوخت در مرز مشــــترک ایران و پاکســــتان 
گفت: با توجه به تحویل جســــد یک نفــــر ایرانی، موضوع 
از طــــرف مقامات صاحیــــت دار و مســــؤول در جمهوری 

اسامی تحت بررسی است.
»ســــعید خطیــــب زاده« ســــخنگوی وزارت امــــور خارجــــه 
جمهوری اســــامی ایران با توجــــه به برخی اخبار منتشــــر 
شده در رسانه های پاکستان در خصوص چگونگی وقوع 
درگیری های اولیه با قاچاقچیان ســــوخت در مرز مشترک 
ایــــران و پاکســــتان اظهار کــــرد: موضوع از طــــرف مقامات 

صاحیت دار و مســــؤول در جمهوری اسامی ایران تحت 
بررسی است و با توجه به تحویل جسد یک نفر ایرانی طی 
صورت جلســــه مشــــترک از سوی پاکســــتان به ایران این 
موضوع توسط مرزبانان درجه یک در دو کشور در دست 
بررسی است و بر اساس نتایج گزارشات آنها اقدامات الزم 
توســــط نیروهای مرزبانی در مرزهای مشترک و وزارت امور 

خارجه به عمل خواهد آمد.
به نقل از فارس، »احمدعلی موهبتی« استاندار سیستان و 
بلوچستان صبح روز پنجشنبه در نشست با سران طوایف 
سیســــتان و بلوچســــتان با بیان اینکه، دشمنان درصدد 
به خطر انداختن امنیت سیســــتان و بلوچستان هستند 

و بــــه خاطر این هدف دســــت به هــــر کاری می زنند، گفت: 
دشمنان نظام از این روند به شدت عصبانی هستند و طرح 
و برنامه هــــای مختلفی را برای توقف و جلوگیری از توســــعه 
اســــتان به کار می گیرنــــد. موهبتی با بیان اینکه اگر کســــی 
خطایی بکند قطعا با آن برخورد می شــــود، افزود: در کمال 
تاســــف در حادثه مرزی سراوان سه نفر کشته شدند که دو 
نفر از آنها در پاکستان و یک نفر در ایران بود، اما رسانه های 
بیگانه به گونه ای این موضوع را نشــــان دادند که انگار یک 

قتل عام در سراوان اتفاق افتاده است.
الزم به ذکر اســــت، برخی از منابع و رسانه های پاکستانی از 

کشته شدن بیش از 10 قاچاقچی سوخت  خبر داده اند.
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مدیرعامل پاس:

جدایی پاشازاده از تیم 
غیر حرفه ای بود

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیرعامل باشــــگاه پاس 
گفت: رفتار مهــــدی پاشــــازاده در جدایــــی از پاس و 
، غیراخاقی بود چرا که  پیوستن به ماشین سازی تبریز

وی در قبال تیم تعهد و قرارداد داشت.
امیر عظیمی در جمع اعضای تیم پاس اظهار کرد: 30 
درصد از قرارداد پاشازاده پرداخت شده، در شرایطی که 
این درصد برای سایر اعضای تیم حتی بازیکنان کمتر 

بود و انتظار این رفتار غیرحرفه ای از وی را نداشتیم.
وی بیان کرد: پاشــــازاده برای رفتن دنبال بهانه بود 
و اگر شفاف خواســــته  خود مبنی بر حضور در لیگ 
برتر را مطرح می کرد، رضایــــت می دادیم اما این رفتار 
نادرســــت او در واقــــع خیانــــت به مجموعــــه پاس، 

بازیکنان و هواداران است.
عظیمی خاطرنشان کرد: اکنون نیز هیچ گونه مشکلی 
در تیم پاس وجود نــــدارد و عاوه بر تقویت امکانات 
مورد نیاز تیم، درصد مالی و حتی پاداش های تشویقی 

بابت برد را منظور کرده ایم.
وی گفت: مســــوولیت تیم را نیز به "قاسم سیانکی" 
مربی تیم سپرده ایم و انتظار ما حضور قدرتمند در بازی 

این هفته مقابل اترک بجنورد است.
مدیرعامل پــــاس تأکید کــــرد: هیچ گونــــه نگرانی در 
وضعیت حمایتی تیــــم وجود ندارد و همــــه با قوت، 

متحد و یکدل در کسب نتایج الزم تاش کنند.
مدیــــرکل ورزش و جوانان همدان نیــــز دراین باره 
گفت: حمایــــت همه جانبــــه از تیم پــــاس داریم و 

اعضای تیم نگران نباشند.
"حمید سیفی" افزود: از اعضای تیم انتظار داریم به 
تعهد خود پایبند باشــــند چرا که عکس این مهم 

دور از رفتار جوانمردی است.
پــــاداش ویــــژه برای  از اختصــــاص  وی همچنیــــن 

بردهای پاس خبر داد.
تیــــم پاس همــــدان در لیــــگ دســــته دوم فوتبال 

کشور حضور دارد.
فوتبال  تیــــم  ســــرمربیگری  کــــه  پاشــــازاده  مهدی 
پاس همدان را برعهده داشــــت، هفته گذشته در 
اعتراض به آنچه کمبود امکانات و مشکات مالی 

خواند، از این تیم جدا شد.

فرمانده سپاه ناحیه رزن:

حامی ورزش استان هستیم
هگمتانه، گروه ورزش: فرمانده ســــپاه ناحیه رزن بر 
ضرورت پرورش ورزشکارانی در تراز انقاب اسامی 
در کشــــور تأکید کرد و گفت: حامی ورزش اســــتان 

همدان هستیم.
نخســــتین  در  مهــــدوی  داود  پاســــدار  ســــرهنگ 
نشست فرهنگی بســــیجیان ورزشکار شهرستان 
رزن با بیان اینکه دشمن به دنبال شکاف در جامعه 
با اعمال فشار حداکثری اســــت، گفت: هدف امروز 
دشــــمن ایجاد شکاف هوشــــمند با مقابل هم قرار 
دادن مــــردم در بحث مذاکرات اســــت که باید مورد 

توجه همگان باشد.
وی با بیان اینکه برداشــــتن تحریم تردد دیپلمات ها 
مشــــکلی از مشــــکات حل نمی کند، گفــــت: آنچه 
که موجبات برون رفت از شــــرایط کنونــــی را به دنبال 
خواهد داشت اتحاد و همدلی برای ساختن ایران آباد 
و آزاد است. فرمانده سپاه ناحیه رزن با اشاره به اینکه 
مهم ترین خواسته جمهوری اسامی که در کام رهبر 
فرزانه آمد برداشــــتن تمام تحریم ها در عمل و واقعی 
اســــت، گفت: اگر می خواهیم در کشــــور پیشــــرفتی 
حاصل شود باید با تفکر بســــیجی پیش برویم. وی 
تصریح کرد: امروز ورزش و جوانان ما قابل مقایسه با 

قبل انقاب نیست اما همچنان جای کار داریم.
ســــرهنگ پاســــدار مهدوی با تأکید بر اینکه باید در 
ورزش برای ایران اســــامی عزت و افتخار بیافرینیم و 
موجبات غرور ملی را فراهم کنیم، گفت: شهرستان 
رزن نخبگان ورزشــــی توانمندی دارد کــــه باید زمینه 

حضور ایشان را در میادین ملی و فراملی فراهم کنیم.
وی خاطرنشــــان کــــرد: بایــــد ورزشــــکارانی در تــــراز 
انقاب اســــامی تربیت کنیــــم و همچنــــان که در 
بعد جســــمانی پرورش می یابنــــد در ابعاد مختلف 
معنویت و اخاق پرورش دهیم تا ادامه دهنده راه 

پوریای ولی و تختی ها باشند.
فرمانده ســــپاه ناحیــــه رزن با بیان اینکه ســــالن ها و 
اماکن ورزشــــی ما باید به دانشــــگاهی بــــرای پرورش 
ورزشــــکاران تبدیــــل شــــوند، گفت: الزمــــه کاهش 
آسیب های اجتماعی فراهم ســــازی بستر های مورد 
نیاز است که امیدواریم با تاش مسؤولین استان در 

حوزه های مختلف محقق شود.
وی از آمادگی ســــپاه ناحیه رزن بــــرای تعامل محوری 
بــــا اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان و اداره 
شهرســــتان رزن خبر داد و گفت: طی سال های اخیر 
سالن های ورزشی در روستاها توسط سازمان بسیج 
ساخته شده که در مراحل پایانی ساخت هستند لذا 
انتظار داریم در بحث تجهیز و تکمیل برخی سالن ها 

یاری گر ما باشید.

خبــر
رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

برای تقویت فوتبال همدان 
به دنبال کرسی در فدراسیون 

هستیم
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان 
همدان گفت: برای اینکــــه بتوانیم بیش از پیش فوتبال 
اســــتان را تقویت کنیم در آینده به دنبال کسب کرسی در 

فدراسیون هستیم.
عباس صوفی شــــامگاه چهارشــــنبه در بازدیــــد از کاس 
داور   3 حضــــور  کــــرد:  اظهــــار  همــــدان  فوتســــال  داوری 
بین المللی بیژن و پیام حیدری و بهاره ســــیفی در همدان 
که در کشــــور بی نظیر بوده نشــــان از جایــــگاه برتر داوری 

همدان دارد.
وی افزود: اســــتان همدان پرچمدار داوری در کشور بوده 
و همــــواره در سیاســــت های خود توجه ویــــژه ای به بحث 

داوری در فوتبال و فوتسال داشته ایم.
رئیــــس هیــــأت فوتبال اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه 
رسیدن به سقف داوری در سطح کشور و بین المللی دور 
از دسترس نیســــت، گفت: داوران جوانی که در این دوره 
داوری شرکت کرده اند باید بدانند با تاش به جایگاه برتر 

خواهند رسید.
صوفی خاطرنشــــان کرد: روزگاری بنــــده به پیام حیدری که 
در رده هــــای پایه فوتبال ســــوت می زد گفتــــم با تاش به 

باالترین سطح داوری خواهی رسید پس تمام داوران باید 
تاش خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اقتصاد ضعیف استان بیان کرد: استان ما 
مانند استان های تهران، کرمان، اصفهان و خوزستان پایه 
اقتصادی قوی ندارد که در تیم داری پشتوانه خوبی مانند 

کارخانه های مس، فوالد و ذوب آهن داشته باشد.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان عنــــوان کرد: اما در 
بحث پیشــــرفت داوری نیاز به این گونه مسائل پشتوانه 

مالی قدرتمند نیست و باید داوران ما تاش کنند.
صوفی با بیان اینکه از منافع داوری اســــتان همدان دفاع 
خواهیم کــــرد ادامه داد: می خواهیم از کرســــی هایی که در 

فدراسیون فوتبال وجود دارند در آینده استفاده کنیم.
وی افرود: اســــتان ما این ظرفیت و توانمنــــدی را دارد که 
در فدراسیون فوتبال صاحب کرســــی باشد تا بتوانیم به 

خوبی از منافع خود دفاع کنیم.
معاون ورزش قهرمانــــی اداره کل ورزش و جوانان  �

اســــتان همدان: همــــدان یکی از قطب هــــای داوری 
فوتبال کشور است

معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 

همدان نیز گفت: استان همدان یکی از قطب های اصلی 
داوری فوتبال کشور است.

محرم روزبه شــــامگاه چهارشــــنبه در بازدید کاس داوری 
فوتســــال همدان اظهار کرد: از گذشــــته تاکنون همدان 
با داشــــتن داورانی توانمند در لیگ های مختلف فوتبال 
و فوتســــال در کشــــور به عنوان یکی از قطب های داوری 

شناخته شده است.
وی افزود: وجود 3 داور بین المللی در همدان یک افتخار 

بزرگ بوده که در کشور بی نظیر است.
معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 

همــــدان با تأکید بر اینکــــه باید به دنبال پــــرورش داوران 
بیشــــتر باشــــیم، گفت: نباید به حضور در این مقطع قانع 
باشــــیم و برای ساختن آینده داوری استان از امروز باید به 

دنبال پرورش داوران توانمند باشیم.
روزبه خاطرنشــــان کرد: حضــــور 30 داور جــــوان و آینده دار 
در دو بخش بانوان و آقایــــان در این دوره از کاس باعث 
مباهات بنده شد که همچنان داوری همدان در حال طی 

کردن مسیر پیشرفت است.
وی بــــا اشــــاره بــــه عملکــــرد مناســــب هیــــأت فوتبال 
هیأت  ریاســــت  عملکرد  کــــرد:  بیــــان  همدان  اســــتان 

فوتبــــال اســــتان همدان در 4 ســــال گذشــــته بســــیار 
است. بوده  مناسب 

معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 
عنوان کرد: صوفــــی از مدیران توانمند و ورزش دوســــت 
استان بوده که در مدت حضور خود رویدادهای خوبی در 

فوتبال استان همدان صورت گرفته است.
گفتنــــی اســــت؛ کاس داوری ارتقــــا درجــــه 3 بــــه 2 از روز 
چهارشــــنبه 7 اســــفند ماه با حضور 30 شــــرکت کننده به 
مدرســــی هرمز مشــــفق در مجموعه ورزشی شهید حاجی 

بابایی مریانج آغاز شده است.

رئیس هیأت تیراندازی استان همدان خبر داد:

آغاز دوره مربیگری تیراندازی در همدان
هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت تیراندازی اســــتان همــــدان از آغاز 

دوره مربیگری تیراندازی در همدان خبر داد.
دوره مربیگری درجه 3 تیراندازی به همت هیأت استان از روز سه شنبه 5 

اسفندماه در همدان آغاز شد.
مدرس این دوره مربیگری اســــتاد حسن ذوالفقاری است که به مدت 7 

روز در سالن تیراندازی شهید ضرابی برگزار می شود.
در آییــــن افتتاحیه دوره مربیگــــری درجه 3 تیراندازی که بــــا حضور معاون 
ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان، رئیس هیأت تیراندازی اســــتان 
همــــدان و مدیر روابط عمومــــی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
برگزار شــــد، ناصر محمودی رئیس هیأت تیراندازی استان همدان ضمن 
عرض خوش آمد به افراد حاضر در این دوره اظهارداشــــت: هیأت اســــتان 
همدان یک سال به دنبال برگزاری این کاس بود، اما به دلیل شیوع کرونا 

در برگــــزاری کاس وقفه افتاد.  وی افزود: با تاش های صورت گرفته مجوز 
برگزاری این کاس را با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اخذ کردیم.

رئیس هیــــأت تیرانــــدازی اســــتان همدان تصریــــح کرد: همــــدان از نظر 
زیرســــاخت های تیراندازی در ســــطح باالیی قرار دارد و هیأت همه تاش 
خــــود را می کند تا با پرورش مربیــــان و داوران خبره عاوه بر رفع نیاز خود، 

به سایر استان های کشور نیز مربی اعزام کند.
مدرس ایــــن دوره مربیگری نیز اســــتان همــــدان را یکی از اســــتان های 

مطــــرح تیراندازی کشــــور خواند و گفــــت: برگزاری ایــــن کاس به صورت 
برخط نمی توانســــت مفید واقع شــــود و برای برگزاری این دوره به صورت 
حضوری رایزنی کردیم. حســــن ذوالفقاری از شهید ضرابی به عنوان یک 
قهرمان ارزنده و مطرح در تیراندازی کشــــور یاد کرد و گفت: یکی از دالیل 

حضورم در همدان این شهید بزرگوار بود.
گفتنی است بافاصله پس از برگزاری دوره مربیگری درجه 3، دوره داوری 

درجه 3 نیز در همدان برگزار می شود.

صعود اکباتان همدان به دور دوم لیگ فوتبال 
نوجوانان کشور

هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم اکباتان همــــدان با عبور از 
گیانغرب به دور دوم رقابت های  تیم اســــتعدادکلهر 

لیگ فوتبال نوجوانان کشور صعود کرد.
نماینــــده فوتبال همدان با عبور از تیم اســــتعدادکلهر 
گیانغرب در بازی رفت و برگشــــت، جواز حضور در دور 

دوم این مسابقات را کسب کرد.
این تیم هفته گذشــــته در بازی رفت به تســــاوی 2 بر 2 
دست یافته بود و در بازی برگشت نیز موفق به پیروی 
2 بر صفر شــــد تا در مجموع با شکســــت این تیم راهی 

مرحله دوم شود.
شاگردان حجت اهلل دســــتنبو در تیم اکباتان همدان 
با گلزنی علی ســــیفی پور و امیرحسین صباحی در بازی 

برگشت به برد ارزشمند رسیدند.
گل دوم اکباتــــان همــــدان بــــا خطــــای پنالتــــی بــــر روی 

محمدهادی ساداتی مهاجم این تیم به گل تبدیل شد.
وضعیت  پیرامون  اکباتــــان  فرهنگی باشــــگاه  معاون 
این تیم گفت: با تاش و برنامه ریزی یکساله مدیریت 
و اعضــــای کادر فنی تیم توانســــتیم دور نخســــت را با 

موفقیت سپری کنیم.
هــــادی الیقی افزود: تیــــم نوجوانــــان اکباتان محصول 
که توسط  اســــتعدادهای ناب فوتبال همدان اســــت 
کادر فنی تیم شناســــایی و پــــرورش یافته اند و به طور 
قطع آینده درخشان در ورزش فوتبال خواهند داشت.

وی بیان کرد: تیم اکباتان با قدرت در ادامه مســــابقات 
حاضر می شــــود و انتظار ما حمایت بیشــــتر مسووالن 

اجرایی استان است.
اکباتان جــــزو باشــــگاه های موفق فوتبــــال همدان در 

رده های سنی پایه است.

مدیرکل ورزش و جوانان:

صنعت ورزشی در استان همدان احیاء می شود

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانــــان 
اســــتان همدان با تأکیــــد بر ترویج روحیــــه همدالنه در 
اداره کل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بــــا هدف 
، گفــــت: صنعت ورزشــــی در  بهــــره وری هرچه بیشــــتر

استان همدان احیاء می شود.
حمید سیفی در نشســــت با معاونین و کارکنان اداره 
کل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، اظهار کرد: یکی 
از مهم تریــــن اهداف مــــا ترویج روحیــــه همدالنه بین 
کارکنان اداره کل بــــرای ایجاد محیــــط کاری امن و توام 
با آسایش اســــت که بحمداهلل تا به امروز در این زمینه 

عملکرد خوبی داشته ایم.
وی ادامــــه داد: در بحــــث تکریم قهرمانان پس از ســــه 
ســــال در اولین اقدام همایش تجلیــــل از این عزیزان 
را با حضور مقــــام عالی دولت در اســــتان برگزار کردیم، 
امیدواریــــم بــــا برنامه ریزی هــــای انجام شــــده تجلیل از 
قهرمانان ســــال 99 را نیز در نیمه نخســــت ســــال آتی 

برگزار کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، تصریح کرد: 
امروز برخی به دنبال ترویج نا امیدی در جامعه هستند 
لــــذا وظیفه داریم خود و جامعــــه پیرامون خود را در حد 

توان از این نا امیدی ها مصون بداریم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه در نظــــام اداری برخــــی به دالیل 

مختلف بی انگیزه هســــتند که بایــــد آنها را برای اصاح 
نظــــام و ایجاد انگیزه شناســــایی کنیــــم، گفت: در چند 
ماه اخیر با شناســــایی این عزیزان و اســــتفاده آن ها در 
بخش های ســــازگار با روحیه آنها ســــعی شده انسجام 

بخشی در محیط کار را فراهم کنیم.
ارتقاء دانســــته های فنی و اداری مدیران ادارات  �

شهرستان ها در دستور کار است
ســــیفی با تأکید بر اینکه در دل مشارکت ها و تعهد ها 
دنیایی حــــرف وجــــود دارد، گفت: امــــروز باید فرهنگ 
تشــــکر و قدردانــــی را در جامعه رواج دهیــــم در همین 
راســــتا ســــعی بر آن داریم همچون ماه های گذشته در 
مناســــبت های مختلف فــــردی و عمومی بــــرای ایجاد 
روحیه همدالنه از کارکان تجلیل و رفاهیات آنها را مورد 

توجه قرار دهیم.
وی بــــا بیــــان اینکه ارتقــــاء ارتباطــــات اجتماعــــی دیگر 
اولویــــت دســــتگاه ورزش و جوانــــان اســــتان همدان 
اســــت، گفت: آنچــــه در این مقوله بســــیار مهم هدف 
گــــذاری کــــرده ایم ایجــــاد صنعت ورزشــــی در اســــتان 
همدان به معنای واقعی است تا بتوانیم به وسیله آن 

نسبت به جذب گردشگر ورزشی اقدام کنیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بــــا بیان 
اینکه همگام ســــازی دانســــته ها با شــــرایط روز و ارتقاء 
دانسته های فنی و اداری مدیران ادارات شهرستان ها 
در دستور کار است، گفت: نشست ماهانه با کارکنان 
در تقویــــم اجرایی هر مــــاه برنامه ریزی شــــود تا بتوانیم 

نقاط ضعف را رفع و نقاط قوت را تقویت کنیم.
وی بــــر ضرورت تبعیض زدایی و عدم دخل و تصرف در 
پرداخت اضافه کار کارکنان تأکید کرد و گفت: امروز به 
دنبال این هســــتیم که حق و حقوق هر فرد را به اندازه 
فعالیــــت و تعهــــدی که برای نظــــام کاری قائل اســــت 
پرداخــــت کنیم تا بتوانیم به نقطه هدف گذاری شــــده 

دست پیدا کنیم.

نخستین زورخانه اللجین به بهره برداری رسید
جوانــــان  و  ورزش  اداره  رئیــــس  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان بهار گفت: بهره برداری از نخســــتین زورخانه 
شهر اللجین از توابع این شهرســــتان در استان همدان با 

حضور تنی چند از مسووالن اجرایی آغاز شد.
"علیرضا صفی زاده" اظهار کرد: این زورخانه به وســــعت 200 
متر و با حدود یک میلیارد تومان اعتبار احداث شده است.

وی بیان کرد: منابع مالی موردنیاز برای ساخت این زورخانه 
را برادران گرجی از خیران ورزش دوست شهر اللجین تأمین 

و پرداخت کردند.
صفی زاده خاطرنشــــان کرد: مراســــم افتتاح این زورخانه با 
حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، فرماندار و 
امام جمعه بهار و جمعی از مسووالن و ورزشکاران باستانی 

و زورخانه ای همدان برگزار شد.
وی با اشاره به تقارن بهره برداری از این زورخانه با ایام مبارک 
ماه رجــــب و والدت با ســــعادت علــــی )ع(، گفــــت: در این 
مراسم باستانی کاران همدان به سرپرستی عبداهلل کاظمی 

روشن پیشکسوت و با مرشدی مهدی یداللهی به اجرای 
حرکات باستانی پرداختند.

 خّیران و سرمایه گذاران نعمت هستند �
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان در این مراســــم 
گفت: خیران و سرمایه گذارانی همچون اخوان گرجی و امیر 

عظیمی برای ورزش استان نعمت هستند.
حمید ســــیفی افزود: این رشــــته کــــه همراه بــــا ارزش های 
معنوی اســــت، نقش مهمی در جذب نوجوانان و جوانان 
و پیشــــگیری از آســــیب های اجتماعی و در مقابله با جنگ 
نرم دشــــمنان دارد با توسعه این رشــــته باید فعالیت های 

بیشتری برای جذب جوانان و نوجوانان انجام شود.
وی افــــزود: توســــعه ورزش پهلوانی نیاز بــــه فعالیت های 
فرهنگــــی و اطــــاع رســــانی بیشــــتری برای ترغیــــب حضور 
 جوانان 

ً
قشــــرهای مختلف مــــردم در زورخانه ها، خصوصــــا

در گــــود زورخانــــه دارد که تحقــــق آن حمایت همــــه جانبه 

مسووالن و رسانه های  گروهی استان را می طلبد.
حمید ســــیفی تصریح کرد: حضور جوانان در گود زورخانه و 
فعالیت در ورزش های پهلوانی که با عشق و ارادت به اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( و حضرت علی )ع( همراه است 
آنها را در برابر انواع آســــیب های فرهنگی دشمنان مصون 
نگه می دارد و خوشــــحالیم که یک مکانی که دائم نام موال 

علی)ع( برده می شود امروز در والدت موال افتتاح می شود.
وی ادامه داد: ورزش پهلوانی یادگاری ارزشــــمند از گذشته 
در تاریخ ایران زمین است که همراه با فداکاری، جوانمردی، 
صداقت و صفا، فروتنــــی و پرهیز از خودخواهی و خودبینی 
اســــت و در گذر زمان همچنــــان جایگاه خــــود را در جامعه 

حفظ کرده است.
وی بــــا تقدیر از حضــــور خیرین در عرصه ورزش و ســــاخت 
زورخانه گفت: کار اخوان گرجی بســــیار گرانقــــدر و ماندگار 
اســــت و افرادی همچون اخــــوان گرجی و امیــــر عظیمی در 

پاس برای ورزش استان یک نعمت هستند.

صندلی ریاست فدراسیون فوتبال به چه کسی می رسد؟

صوفی و عظیمی نمایندگان فوتبال همدان در انتخابات
فدراســــیون  ریاســــت  انتخابات  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
فوتبال روز دهم اســــفندماه برگزار می شود و از بین چهار 
گزینــــه نهایــــی، 89 نفری که حــــق رأی دارند، یــــک نفر را به 

عنوان رئیس برمی گزینند.
روز یکشنبه دهم اســــفندماه، مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال به صورت حضوری برگزار می شود و در این مجمع 
انتخابــــات هیأت رئیســــه برگــــزار خواهد شــــد. مهمترین 
بخش اما که همه نگاه ها به ســــمت آن اســــت، انتخابات 
ریاســــت فدراســــیون فوتبال اســــت. در این روز صاحب 
کرســــی ریاســــت مشــــخص خواهــــد شــــد و از بیــــن علی 
کریمی، مصطفی آجرلو، کیومرث هاشــــمی و شهاب الدین 
عزیزی خادم یک نفر بر مســــند ریاست خواهد نشست و 

جای حیدر بهاروند را می گیرد.
در ایــــن روزها، نامزدهای انتخابات ریاســــت فدراســــیون 
فوتبال، در حال تاش هســــتند تا برنامه های خود را ارائه 
دهنــــد و 89 نفری که می تواننــــد در مجمــــع رأی بدهند را 
مجــــاب کنند تا نام آنها را بر روی برگه رای، بنویســــند. علی 

کریمی قرار است در یک برنامه اینترنتی در صورت کسب 
مجوزهای الزم نظراتش را بیان کند اما ســــه نامزد دیگر در 
" حاضر شــــدند و به مناظره  برنامــــه تلویزیونی "فوتبال برتر

پرداختند و برنامه هایشان را عنوان کردند.
شــــهاب الدین عزیزی خادم، عضو اســــبق هیأت رئیســــه 
فدراســــیون فوتبال اســــت. او ســــابقه حضــــور در هیأت 
مدیره باشــــگاه های پیــــکان و ســــایپا را نیــــز دارد. مدرک 
تحصیلی این مدیر 43 ســــاله، کارشناســــی ارشــــد حقوق 

بین الملل است.
البته که جوان ترین نامزد، علی کریمی است. ستاره اسبق 
تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های بایرن مونیخ، شالکه، 
پرســــپولیس، االهلــــی، اســــتیل آذین، تراکتــــور و... با 127 
بازی ملی و 38 گل زده و مــــدرک تحصیلی دیپلم، به کارزار 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال وارد شــــده است. کریمی به 
عنوان تنها نامزد فوتبالی، با توجه به قوانین جدید موجود 

در اساسنامه، قصد ورود دارد.
ســــومین نفر کیومرث هاشــــمی اســــت. کارشناسی ارشد 

مدیریت ورزشــــی و عضو ســــابق تیم فوتبال خانه جوانان 
مایر با ســــابقه ریاســــت کمیته ملــــی المپیک بــــه مبارزه 
انتخاباتی آمده اســــت. کیومرث هاشــــمی به مــــدت 6 ماه 
سرپرست فدراســــیون فوتبال بود و حاال شــــانس خود را 
برای ریاســــت امتحان می کند. در نهایت به مصطفی آجرلو 
می رسیم. دکترای مدیریت سیستم ها و مدیرعامل سابق 
، استیل آذین تهران،  باشگاه های پاس تهران، تراکتور تبریز
پیام مشهد و فتح تهران. رئیس سابق هیأت مدیره باشگاه 
ابومســــلم مشــــهد و رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه های 
ایران و... که بار دیگر شانس خود را برای ریاست فدراسیون 
فوتبال امتحان می کند. آجرلو با 60 سال، مسن ترین نامزد 

انتخابات پیش رو به حساب می آید.
باید دید در نهایــــت اعضای مجمع از بین این چهار نفر به 

کدام یک اعتماد خواهند کرد.
عبــــاس صوفــــی رئیس هیــــأت فوتبــــال همــــدان و امیر 
پــــاس نماینــــدگان فوتبال  عظیمی مدیرعامل باشــــگاه 

استان در این انتخابات هستند.

راه اندازی رشته اسپوکس در همدان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: سرپرســــت کمیته اســــپوکس 
اســــتان همدان از راه اندازی رشته اســــپوکس در همدان 
خبر داد و گفت: مدارس این رشــــته ورزشی در دو بخش 

آقایان و بانوان شروع به کار خواهد کرد.
میاد وجدانی از راه اندازی رشته اسپوکس در همدان خبر 
داد و اظهار کرد: فروردین ماه سال آینده مراسم افتتاحیه 
اســــپوکس در همدان و شهرهای تابعه برگزار خواهد شد 
و مدارس این رشته ورزشــــی در دو بخش آقایان و بانوان 

شروع به کار خواهد کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه اســــپوکس رشــــته ای کامــــا ایرانی و 
ســــاح های مــــورد اســــتفاده در ایــــن رشــــته، برگرفتــــه از 
ســــاح های ایران باســــتان اســــت، افزود: در حــــال حاضر 
بیــــش از 10 مربــــی در ســــطح اســــتان در حــــال گذراندن 

دوره های آموزشی این رشته هستند.
سرپرســــت کمیته اســــپوکس اســــتان بــــه انتصاب های 
اخیــــر در خصــــوص این رشــــته پرداخــــت و تصریــــح کرد: 
بــــه زودی اولیــــن مرکز تخصصــــی آموزش اســــپوکس در 
همدان افتتاح خواهد شــــد و حتی ورزش بانوان در رشته 
اسپوکس مورد توجه بوده و برنامه های متنوعی برای آنها 

در نظر گرفته ایم.
وی با ابراز امیدواری از روند رو به رشــــد رشــــته اســــپوکس 
در همدان، خاطرنشــــان کرد:  این ورزش نیاز به ســــرعت، 
هوشــــیاری و قدرت باال داشته و حتی سطح این سه مورد 

را در افراد تقویت می کند.
وجدانــــی ادامه داد: ورزشــــکاران این رشــــته بــــا حضور در 

تمرینات ویژه و ارتقای سطح آمادگی جسمانی، استقامت، 
چابکی، سرعت و هشــــیاری قادر به حضور در رقابت های 

قهرمانی و همگانی آن خواهند بود.
وی با بیان اینکه با توجه به طراحی ساده این رشته ورزشی 
محدودیت ســــنی و جنســــی در آن وجود نداشته و قابل 
اســــتفاده عموم در همه مکان هاســــت بیــــان کرد: همه 
می تواننــــد در باشــــگاه ها، ادارات، مــــدارس و پار ک هــــا در 
راســــتای ارتقای اعتماد به نفس، شــــادابی و لذت بردن از 

ایام فراغت به آن بپردازند.
سرپرســــت کمیتــــه اســــپوکس اســــتان همــــدان گفت: 
اســــپوکس به عنوان ورزش "ســــریعترین، باهوش ترین، 
قوی تریــــن" جایگاه خاصی برای ایجاد شــــادی، ســــامت، 
تعامــــل اجتماعــــی، اتحاد و رشــــد جوامع و شــــهروندان از 
طریق ارتقاء و ترویج فرهنگ تربیت بدنی و توسعه ورزش 

برای همه دارد.
وی با اشــــاره به شــــکل گیری این ورزش خاطرنشان کرد: 
این ورزش برای اولین بار توســــط اســــتاد ارشد محمدرضا 
هاشــــم پور در ســــال 1390 پایه گذاری شده و در سال های 
2012 و 2013 چندیــــن اجــــاس رســــمی و غیررســــمی بین 
المللــــی در خصــــوص معرفی این رشــــته رزمی بــــه مجامع 

بین المللی ورزشی برگزار شد.
وجدانــــی ادامــــه داد: پس از بازتــــاب مثبــــت بین المللی، 
رســــمیت دادن بــــه فعالیت هــــای ایــــن ورزش از طــــرف 
مراجــــع ذیصاح ورزش کشــــور در گام بعدی قــــرار گرفت 
کــــه در این راســــتا پس از کارشناســــی و بررســــی های الزم 

از طــــرف معاونــــت توســــعه ورزش قهرمانــــی و معاونت 
توســــعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، از ســــال 
1395 فعالیت ورزش اســــپوکس در کشــــور تأیید شد و 
شــــروع فعالیت رسمی این رشــــته ورزشی تحت پوشش 

فدراسیون انجمن های ورزشی پیشنهاد شد.
وی به مراحل آموزش و ابزارهای ورزشـی اسپــوکس اشاره 
کرد و افزود: دوره های آموزشی ورزش اسپـــــوکس در پنج 

گام ابتدایی و پنج گام پیشرفته طراحی شده است.
سرپرســــت کمیته اسپوکس اســــتان همدان گفت: یک 
اســــپوکس کار در هر مرحله بــــا آموزش فنــــون دفاعی، با 
مهارت های ابزار )ســــاح ســــرد( طراحی شــــده در ســــطح 

مربوطه آشنا می شود.
وی ادامــــه داد: ابزارهــــای ورزشــــی اســــپوکس برگرفتــــه از 
ساح های جنگی و غیرجنگی دوران ایران باستان و عصر 
کیناکه )شمشیر کوتاه دوران هخامنشی(،  جدید از جمله آ
)شمشیر بلند ساسانیان(، ژوپین )نیزه تک سو و  سوسر
دو سو(،گون کن )ابزاری که با آن بوته گون را در می آوردند 

و جهت برافروختن آتش استفاده می کردند( و... است.
وجدانی بیان کرد: پیش نیاز ارتقای از یک مرحله به مرحله 
باالتر در ورزش اســــپوکس عاوه بر کســــب مهارت های 
الزم، اخذ نمــــره قبولی در آزمون ســــطح مربوطه و دریافت 

گواهینامه فنی انجمن اسپوکس است.
وی خاطرنشان کرد: این رشته ورزش ایرانی و نوظهور برای 
معرفی و پیــــدا کردن جایگاه خود در میــــان مردم نیازمند 

توجه و حمایت مسؤوالن است.
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7 پزشکی 
و سالمت

هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــامت - زهــــرا ذوالفقاری: 
امروزه و با توجه به شیوع بیماری کرونا در جامعه، اهمیت 
ســــامت و بهداشــــت محیط به منظور ارتقای ســــامت 
جامعــــه، پیشــــگیری و کنترل بیماری چندین برابر شــــده 
اســــت، بهداشــــت محیط به منزلــــه  کنترل تمــــام عوامل 
محیطی اســــت که به  طور مســــتقیم یا غیر مســــتقیم، به 
شــــکل حاد یا مزمن، ســــامت انســــان را تهدید می کند، 
بنابرایــــن بهداشــــت محیــــط، در ســــامت جامعه نقش 
اساسی دارد و مانند محیط زیست، امری فرا بخشی است 
و ابعاد بسیار گســــترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را 

شامل می شود.
در کشــــور ما یازدهم اسفند، روز ملی بهداشت محیط نام 
گذاری شده است اما در جهان، 26 سپتامبر برابر با چهارم 

مهرماه به این مناسبت اختصاص یافته است.
بهداشــــت محیط کــــه وظایــــف گســــترده ای را در تأمین 
ســــامت محیط و کار جامعه دارد، در همــــه گیری بیماری 
کرونا وظایف بیشــــتری را بر دوش کشــــیده و بــــا توجه به 
بهداشــــت محیط در کنترل و پیشگیری از کرونا اقدامات 

مختلفی انجام شده است.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی ابــــن ســــینا در گفتگو بــــا خبرنــــگار هگمتانه در 
خصــــوص اهمیت و نقش بهداشــــت محیــــط در جامعه 
اظهار کرد: در پاندمی کرونا، کارشناسان بهداشت محیط 
و بازرسان این حوزه با تاش شبانه روزی و با هدف تأمین، 
حفظ و ارتقا ســــامت مردم در عرصه های مختلف زندگی، 

نقش بسیار چشمگیری را ایفا کرده اند.
لیــــدا رفعتی ادامــــه داد: گــــواه ایــــن موضوع، اجــــرای گام 
اول فاصلــــه گذاری اجتماعــــی در اســــفند 1398 بود که با 
مشــــارکت فعال در اجرای بسیج ملی پیشگیری و کنترل 
کووید 19 با تدوین راهنما های پیشــــگیری و کنترل کرونا 
ویروس در صنوف و مشــــاغل مختلف و نظارت بر اجرای 
آن در قالب طرح تشدید بازرسی توسط نیرو های عملیاتی 
دانشــــگاه ها در ایــــام اداری و غیر اداری در گســــتره  عظیم 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و ورزشــــی، 
آرامســــتان ها، مدارس، بیمارســــتان ها، مراکز بهداشــــتی 
درمانی و ســــایر محیط های عمومی کشــــور انجام شــــد و 
گام های بســــیار مؤثری برای کنتــــرل و طغیان این بیماری 

برداشته شد.
وی تصریــــح کــــرد: همچنین بــــه منظور رفــــع چالش های 
اساســــی و تعطیلــــی بنگاه های بزرگ، متوســــط و کوچک 
اقتصادی در اجــــرای گام دوم فاصله گــــذاری اجتماعی در 
ســــال 99 که منجر به تدوین بیش از 100 راهنمای فاصله 
گذاری هوشــــمند با همت واالی همکاران مرکز سامت 
محیط و کار وزارت متبوع انجــــام و متعاقب آن به برقراری 
ســــامانه ثبــــت نام اصنــــاف و صنایــــع جهت بازگشــــایی 
تدریجــــی مراکز تهیه و توزیع مــــواد غذایی، اماکن و صنایع 
شد، که در نوع خود کاری بس عظیم در عرصه ملی و بین 

المللی تلقی می شود.
این مسؤول ادامه داد: در این راســــتا تاش شبانه روزی 
و خستگی ناپذیر بازرسان بهداشــــت محیط برای مقابله 
بــــا موج های بعــــدی بیمــــاری که بــــا تشــــدید نظارت ها و 
اقدامــــات قانونی برای بازگشــــایی تدریجــــی اماکن و مراکز 
تجاری، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، نظارت بر برگزاری 
آزمون هــــای کنکور سراســــری، نظارت بر مراســــم عزاداری 
اباعبــــداهلل الحســــین)ع( نیز همراه شــــده اســــت، کمک 
بســــیار مؤثری را برای کنترل شــــیوع کووید 19 فراهم کرده 
و نه تنها بستر مناســــبی را برای رونق چرخه  اقتصاد کشور 
میســــر کرده بلکه از بــــار جانی و مالی و فشــــار مضاعف بر 

کادر درمان و بیمارستان های استان نیز کاسته است.
وی عنــــوان کــــرد: بــــه این نکتــــه نیز باید اشــــاره کــــرد که 
محافظت از ســــامت کارکنان درمانی شــــامل پزشکان و 
پرســــتاران و جلوگیری از انتشــــار آلودگی ناشی از بستری 

شــــدن بیماران و فوت مبتایان بد حال و کنترل افزایش 
مبتایان با نظارت های محیطــــی نیز از جمله خدمات این 

همکاران با همراهی همکاران بهداشت حرفه ای است.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا در ادامه ســــخنانش گفت: به دنبال 
تشــــدید بازرســــی های صــــورت گرفته توســــط بازرســــان 
بهداشت سامت محیط و کار بیش از 70 درصد مشاغل 

استان، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کردند.
لیدا رفعتی افزود: به دنبال شــــیوع کرونا بازرسی دوره ای از 
مراکز خدماتی، صنایع اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 

مواد غذایی با جدیت و نظارت دقیق صورت گرفت.
وی بیان کرد: بازرســــان با حضور در اماکن یاد شــــده سه 
مؤلفه رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و میزان 

رعایت فاصله گذاری فیزیکی را مورد بررسی قرار دادند.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشکی ابن سینا افزود: میانگین رعایت بهداشت فردی 
75 درصد، اســــتفاده از ماســــک 71 درصد و فاصله گذاری 

فیزیکی 68 درصد بوده است.
رفعتی به رســــالت بهداشت و ســــامت محیط کار اشاره 
، با سیاســــت گذاری و  و بیان کرد: ســــامت محیــــط و کار
ارائه خط مشــــی فنی و تخصصی مربوط به امور پیشگیری، 
کنتــــرل، کاهش و حذف شــــرایط و عوامــــل تهدید کننده 
ســــامت انســــان در محیط زندگی و کار و همچنین حفظ 
و ارتقا ســــامت نیروی کار با ارج نهادن به کرامت انسانی، 
عدالت اجتماعی و توجه به توســــعه پایدار با بهره گیری از 
مشــــارکت  های مردمی و همکاری  های بین بخشــــی و به 
کارگیــــری فناوری مناســــب از طریق به کارگیــــری معیارها، 
ضوابط و نظام کارآمد ارائه خدمات به ایفای نقش در نظام 

سامت می پردازد.
وی به برنامه ریزی های انجام شــــده در بهداشــــت محیط 
اشــــاره کرد و با بیــــان اینکه طــــرح جامع عملیاتی در ســــه 
سطح معاونت بهداشتی، مراکز بهداشت، و مراکز درمانی 
تدوین شده اســــت، عنوان کرد: وظایف بهداشت محیط 
بسیار گسترده اســــت و که پایش و نظارت فعالیت های 
شــــبکه های بهداشــــت و درمان و مراکز بهداشت، مراکز 
بهداشتی درمان، خانه های بهداشت، نظارت بر عملکرد 
تأسیســــات آبرســــانی شــــهری و روســــتایی و تأسیسات 

فاضاب انجام می شود.
وی در ادامه سخنانش بر اهمیت بهداشت محیط تأکید 
و اضافه کرد: آنچه که در این میان مهم اســــت همکاری و 

مشارکت شهروندان در این خصوص است.
رفعتی کنترل و نظارت بر ســــامت آب آشــــامیدنی را جزو 
وظایف بهداشــــت محیط بر شــــمرد و افــــزود: گواهینامه 
اجرای برنامه ایمنی آب به معاونت بهداشتی همدان اعطا 
شده اســــت که این گواهینامه در اجرای برنامه ایمنی آب 
شهر همدان از ســــوی مرکز ســــامت محیط و کار وزارت 

بهداشت اعطا شده است.
رفعتــــی بــــا بیــــان اینکــــه کیفیــــت آب از نظــــر میکروبی، 
شیمیایی، ســــموم و فلزات ســــنگین بررسی شده است 
گفت: اجــــرای برنامه ایمنــــی آب با هدف ارتقــــای کیفیت 
بهداشــــتی آب و شناســــایی مخاطرات موجــــود با حضور 
کارشناســــان  و  مدیــــران  از  متشــــکل  کمیتــــه  اعضــــای 

دستگاه های اجرایی از سال 94 کلید خورد.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشکی ابن ســــینا بازرســــی از کارگاه ها برای پیشگیری از 
کرونا را از دیگر وظایف بهداشت محیط اعام کرد و گفت: 
15 هــــزار و 518 کارگاه از زمان آغــــاز گام دوم فاصله گذاری 
اجتماعی و در راســــتای پیشگیری از شــــیوع کرونا در این 
اســــتان بازرســــی شــــدند که برای چهار هــــزار و 417 واحد 

اخطاریه بهداشتی صادر شد.
رفعتــــی اضافــــه کرد: عــــاوه بر ایــــن در راســــتای کنترل و 
پیشــــگیری بیماری کرونــــا آموزش شــــاغان و غربالگری 

روزانه آنها از نظر وجود عائم تنفسی مربوط ویروس کرونا 
صورت گرفت.

رفعتــــی گفــــت: از آغــــاز گام دوم فاصله گــــذاری اجتماعی 
تاکنون 15 هزار و 518 کارگاه با 54 هزار و 360 نفر شــــاغل 
بازرسی شدند که برای چهار هزار و 417 واحد از کارگاه های 

بازرسی شده اخطاریه بهداشتی صادر شد.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشکی ابن سینا بیان کرد: مدیران 17 کارگاه نیز به علت 
رعایت نکردن شــــیوه نامه های اباغی بــــه مراجع قضایی 
معرفی شــــدند و بــــرای هفت کارگاه دســــتور پلمب صادر 

شده است.
رفعتی اظهار کرد: تعداد شــــاغان شناســــایی شده از نظر 
ابتای قطعی به کرونا 71 نفر بودند که از این تعداد 25 نفر 
بهبود یافتنــــد و تاکنون موردی از فوت بر اثر ابتا به کرونا 

در این شاغان گزارش نشده است.
به طــــور حتم شناســــایی راه هــــای انتقال بیمــــاری نقش 
مهمی در کنتــــرل آن دارد هــــر چند راه هــــای انتقال کرونا 
هنوز به طور دقیق مشخص نشــــده است ولی به عنوان 
یک اصل کلی ویروس های تنفسی به طور عمده از طریق 
ریز قطرات یا از طریق سرفه، عطسه یا لمس اشیای آلوده 

منتقل می شود.
با توجه به آخرین اطاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان 
به انسان از طریق ســــرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و 
دهان در محیط صورت می گیــــرد و این ویروس می تواند 
در فاصله یک تا 2 متری از طریق ســــرفه یا عطســــه منتقل 

شود.
راه دیگر انتقال این ویروس، تماس دســــت ها با محیط و 
سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درها، 
میز و صندلی، شــــیرآالت، نــــرده پله ها، پریــــز و کلیدهای 
برق و همه وســــایلی اســــت که به طور عمومی و مشترک 
اســــتفاده می شــــود که بخشــــی از آن شــــامل اسکناس، 
اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن می شود، 

از همین رو رعایت بهداشت محیط بسیار مهم است.
بنابراین باید پس از تماس با هر فرد یا اشــــیای مشکوک 
دســــت و صورت را با آب و صابون شســــت در این میان 
پیشگیری و کنترل عفونت برای صنوف مختلف به ویژه 
شــــاغان آرایشــــگاه های مردانه و زنانه و مشــــتریان برای 

مقابله با بیماری کرونا از اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیر ســــامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن ســــینا در این خصوص اظهار کرد: یکی 
از راه های کاهــــش مواجهه و قطع زنجیــــره تماس رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی است.
رفعتی افزود: بســــیاری از شــــاغان در واحدهای خدماتی 
آرایشــــگاه ها در معــــرض بیمــــاری کرونــــا بــــوده و  نظیــــر 
محل هــــای کســــب و کار یکــــی از اماکن تجمــــع و انتقال 

بیماری محسوب می شــــود بنابراین رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی برای حفظ ســــامت نیــــروی کار اهمیت زیادی 

دارد.
وی ادامه داد: به منظور رعایت فاصله فیزیکی با مشتریان 
در آرایشــــگاه ها بایــــد نحوه نوبــــت دهی به مشــــتریان به 
گونــــه ای مدیریت شــــود که افــــراد کمی در ســــالن انتظار 
آرایشــــگاه ها حضور داشــــته باشــــند به طوریکــــه فاصله 

حداقل یک متر بین افراد رعایت شود.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشکی ابن سینا نوبت دهی به صورت تلفنی یا اینترنتی 
را توصیه کرد و افزود: استفاده از شیلد و عینک حفاظتی، 

ماسک و روپوش برای آرایشگر ضروری است.
رفعتــــی اظهار کــــرد: هنگام صحبــــت کردن با مشــــتری یا 
همراهــــان او باید فاصلــــه حداقل یک متر رعایت شــــود 
همچنین وســــایل غیر ضروری در سالن انتظار مشتریان 
و سایر قسمت هایی که مشتریان در رفت و آمد هستند 

به حداقل برسد.
وی گفت: شستشوی ســــر و صورت مشتریان، با رعایت 
بهداشــــتی و داشتن دستکش مناسب برای هر مشتری 
و شــــیلد صورت برای آرایشــــگر قبل و پــــس از آرایش و یا 

رنگ کردن مو انجام شود.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا تأکیــــد کــــرد: آرایشــــگرها از پذیرش 
مشــــتریان با عایم تب، ســــرفه، گلودرد و تنگی تنفســــی 
خودداری کنند و توجه داشته باشند که مشتریان هنگام 
ورود به این محل دســــت کم از ماســــک ســــاده پشــــت 

گوشی استفاده کرده باشند.

اقدام پیشگیرانه پیش از ورود به محل کار �
رفعتــــی بیان کرد: غربالگری شــــاغان در همه گیری کرونا 
الزم است و بر اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی، پیش 
از ورود بــــه محــــل کار همه شــــاغان مکلف هســــتند در 
صورت وجود عایم تنفسی مرتبط با کرونا یا وجود تماس 
نزدیک با بیمار در بــــدو ورود به محل کار فرم خود اظهاری 

را تکمیل کنند.
وی افزود: بررســــی روزانه عائم شــــاغان باید در دســــتور 
، شاغان را به صورت  کار باشــــد و نماینده کارفرما یا مدیر
تصادفی و روزانه، تا پایان همه گیری، از حیث عائم تنگی 
نفس و ســــایر عائم تنفســــی مورد ارزیابی قرار دهند و در 
صــــورت نیاز به قرنطینــــه خانگی، از ورود فــــرد به محل کار 

جلوگیری شود.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی همدان اضافه کرد: بهداشــــت و حفاظت فردی 
شامل پوشــــاندن دهان و بینی هنگام ســــرفه و عطسه، 
 ، انداختن دســــتمال استفاده شده در ســــطل زباله در دار

اســــتفاده از قســــمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه در 
صورت نبود دســــتمال و شستشوی ســــریع دست ها و 
صورت با آب و صابون پس از عطسه و سرفه الزامی است.
رفعتی ادامه داد: باید دســــت ها بــــه روش صحیح با آب و 
صابون شسته شــــود یا از محلول ها یا ژل های ضدعفونی 
استفاده شود همچنین مدت زمان الزم برای شستشوی 

صحیح دست ها حداقل 20 ثانیه است.
وی گفــــت: در صــــورت مشــــاهده عائم ســــرماخوردگی 
اســــتراحت کرده و به روش صحیح از ماســــک اســــتفاده 
شــــود همچنین اطمینان حاصل کنید که همه مشتریان 
بینی و دهان خود را با یک دســــتمال در هنگام ســــرفه یا 

عطسه می پوشانند.
مدیر ســــامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن ســــینا با بیان اینکه آرایشــــگران باید از 
دستکش و لباس تمیز دارای آستین بلند استفاده کنند 
اظهار کــــرد: دریافت وجه نقد ممنوع اســــت و پرداخت ها 
بایــــد به صورت برخــــط و با اســــتفاده از کارت خــــوان تنها 

توسط مشتری صورت گیرد.
رفعتــــی توجه به بهداشــــت دســــت قبــــل از انجــــام امور 
آرایشــــی و پیرایشــــی، قبل از انجام هرگونــــه اقدامات پاک 
ســــازی یا گندزدایــــی و پس از تماس با صورت و پوســــت 
مراجعه کننــــده را ضروری دانســــت و خواســــتار تعویض 
و شستشــــوی لباس هــــا هنــــگام مراجعــــه بــــه منــــزل و 

شستشوی دست ها با آب و صابون شد.
وی بهداشت دست را شامل شستشوی دست با آب و 
صابون یا محلول های ضدعفونــــی بر پایه الکل 70 درصد 
دانست و گفت: باید از لمس چشم، بینی یا دهان خود با 

دست های آلوده یا دستکش خودداری کرد.
مدیر ســــامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا تأکید کرد: از خــــوردن غذاهای 
آماده و فســــت فود تا حد امکان در محیط آرایشگاه باید 
اجتناب کرده و آبخوری و آب سرد کن موجود در آرایشگاه 

را به طور موقت حذف کرد.
رفعتــــی گفت: باید در قســــمت مشــــخصی از آرایشــــگاه 
شستشــــوی  امکانات  دســــت،  عفونی  ضد  محلول های 
دست با آب و صابون قرار داده شود به طوری که شاغان 

و مراجعه کنندگان به آن دسترسی داشته باشند.
وی اضافه کرد: تمیز کردن کامل سطوح و تجهیزات مورد 
نیاز در آرایشگاه ها با آب و مواد شوینده سپس استفاده 
از مواد گندزدای مناسب الکلی بعد از هر اصاح و آرایش 

نیز تأکید می شود.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی همدان ادامــــه داد: دســــتگیره در ورودی، کلید 
و پریزها، راه پله و ســــایر ســــطوحی کــــه در معرض تماس 

مشترک هستند باید مستمر گندزدایی شود.

راه های پیشگیری و درمان سنگ کلیه
و  پزشــــکی  گــــروه  هگمتانــــه، 
ســــنگ  اصلی  عامت  ســــامت: 
آزار  کلیــــه، درد شــــدید، ناگهانی و 
اســــت.  پهلو  ناحیه  در  دهنده ای 
ادراری،  ســــنگ  درد  مهــــم  ویژگی 
آن اســــت؛ یعنــــی درد پیوســــته و پایدار  منقطــــع بودن 
نیســــت بلکه حماتی از درد بــــه فاصله چنــــد دقیقه یا 
چند ســــاعت وجود دارد. ممکن اســــت بیمار همراه با 
درد مقداری خون هم در ادرار خود دفع کند که نشــــان 
دهنــــده آســــیب و زخم شــــدن مجرا اســــت. محل درد 
ممکن اســــت متفاوت باشــــد. درد ســــنگ کلیه بسته 
به محل ســــنگ می تواند در شکم احســــاس شود و یا 

اینکه به بیضه یا ناحیه تناســــلی فرد تیر بکشد.
به نوشــــته مجله پزشکی سامتی ســــیب، چه عائمی در 
ســــنگ کلیه می تواند هشــــدار دهنده باشــــد؟ تب و لرز 
عامت هشــــدار دهنده ای اســــت که در هنــــگام وجود 
ســــنگ کلیه باید بدان توجه کرد. تب و لرز نشان دهنده 
عفونت کلیه یا “پیلونفریت” اســــت که اگر درمان نشود 
به طــــور خطرناکی می توانــــد زندگی فرد را بــــه خطر اندازد. 
اتفاقی که در پیلونفریــــت می افتد عفونت بافت کلیه به 

دلیل انسداد و تجمع ادرار در پشت سنگ است.

چه عواملی در سنگ کلیه نقش دارند؟ �
عوامل متعددی در پس پرده تشــــکیل ســــنگ ادراری 
وجــــود دارد ولــــی همه آنهــــا در نهایت به یــــک موضوع 
آن مــــاده معدنی در  منتهی می شــــوند: افزایش غلظت 

ادرار و رسوب آن.

روش های درمان سنگ های دستگاه ادراری �
امروزه درمان ســــنگ کلیه پیشرفت چشــــمگیری پیدا 
بــــر تجویــــز دارو های مســــکن درد  کرده اســــت. عاوه 
آن  برای بیمار پزشــــکان بســــته به نوع ســــنگ و اندازه 
می توانند ســــنگ را از بین ببرند. یکــــی از پر کاربرد ترین 
 ESWL روش ها ســــنگ شــــکن به کمک امواج صوتی یا
با بی حســــی  می باشــــد. این روش به صورت ســــرپایی 

موضعی در طی یک تا ســــه جلســــه قابــــل انجام بوده و 
1.5 ســــانتی متر مناسب  از  کوچک تر  برای ســــنگ های 
، افــــرادی که عفونــــت ادراری دارند و  اســــت. زنان باردار
افرادی که مشــــکات انعقادی خــــون و خونریزی دارند 

کنند. استفاده   ESWL از  نباید 
PCNL نامیده می شــــود، با  در روش دیگر که به اختصار 
اســــتفاده از سوراخی کوچک در پوست ابزاری به شکل 
خودکار را وارد کلیه کرده و ســــنگ را خرد می کنند. این 
 2 معادل  اندازه ای  اســــت  ســــنگ هایی  مناسب  روش 
ســــانتی متر یا بیشتر داشــــته و معموال در لگنچه کلیه، 
حالــــب و قســــمت های پایین تــــر سیســــتم ادراری قرار 
گرفته  اند. جراحی الپاروســــکوپی نیز ممکن است برای 
ســــنگ حالب به ویژه اگر اندازه بزرگی داشــــته باشد در 

شود. گرفته  نظر 
پیشگیری از تشــــکیل سنگ کلیه با چند راهکار ساده. 

، به چند توصیه ســــاده جهت پیشگیری از سنگ  در زیر
فرمایید: توجه  کلیه 

1- همیشــــه و به میزان کافی آب بنوشید.
2- بر خــــاف تصور بســــیاری از مــــردم، کلســــیم پایین 
مواد  بنابرایــــن  می شــــود.  کلیــــه  ســــنگ  بــــروز  موجب 
غذایی سرشــــار از کلســــیم، نــــه تنها برای پیشــــگیری از 
کلیه  سنگ  از  بلکه  می شــــود،  توصیه  اســــتخوان  پوکی 

می کند. جلوگیری  نیز 
کنید. مصرف  کمتری  نمک   -3

4- مصرف مواد غذایی حــــاوی اگزاالت را محدود کنید. 
موادی مانند: اســــفناج، شکات، سیب زمینی شیرین، 

سویا فراورده های  و  قهوه 
5- از مکمل ویتامین ث تا حد امکان اســــتفاده نکنید.
6- مصرف پروتئین هــــای حیوانی را در رژیم غذایی خود 

کنید. محدود 

هگمتانه گزارش می دهد

نقش اساسی بهداشت محیط
در سالمت جامعه و کنترل کرونا

بهداشت محیط در نانوایی
هگمتانه، گروه پزشکی و سامت: نکات بهداشتی 
در نانوایی ها به منظور کنترل ابتا و شــــیوع بیماری 

کووید 19 را در ادامه می خوانید:
با توجه به شــــیوع بیماری کرونــــا و ضرورت اقدامات 
مرتبط به منظور کنترل این بیماری، در مراکز تهیه و 
توزیع موادغذایی از جمله نانوایی ها که مورد مراجعه 

عموم مردم است، نکات زیر الزامی می باشد:
گاهی  به نوشته شبکه بهداشــــت و درمان قدس، آ
کارکنان نانوایی از عائم شــــایع ویروس کرونا )تب، 

سرفه خشک، و تنگی نفس( بسیار ضروری است.
-افراد شــــاغل در نانوایی در صورت داشــــتن عائم 

ابتا هرگز نباید به محل کار خود مراجعه کنند.
-از ورود افــــراد متفرقه به داخــــل کارگاه نانوایی باید 

خودداری شود.
-در نانوایی ها یک فروشــــنده صرفا بــــرای اخذ وجه 
باید به کار گرفته شود و این فرد به هیچ عنوان نباید 

با تهیه و توزیع نان در تماس باشد.
-حتــــی المقــــدراز دریافتوجه دســــتی از مشــــتریان 
کارتخوان  از دســــتگاه  خودداری نمــــوده وترجیحــــا 

استفاده گردد
بند  پیش  دســــتکش،  ماســــک،کاه،  از  -استفاده 
کاربصورت  باشد(درحین  یکبارمصرف  است  )بهتر 

روزانه الزامی است.
-حتی المقدور نان مستقیم فرد تحویل دهنده نان 
به داخل کیسه یا ســــبد نان مشتری گذاشته شود 
واز گذاشتن نان برروی میزکار یا میزتحویل مشتری 

خودداری شود.
-تمامی تجهیــــزات نانوایی وســــطوحی که نان روی 
آن قرار می گیرد به صورت روزانه وقبل از شــــروع کار 

ضدعفونی وگندزدایی شود.
-کلیــــه کارکنان نانوایی باید هــــرروز به حمام بروندو 

حداقل یکبار در روز لباس خود را تعویض کنند.
نکاتــــی که درهنگام تهییه نان می بایســــت توســــط 

مشتریان رعایت گردد
-درصورت حضور افراد در صف نانوایی نســــبت به 
رعایت فاصله مناســــب از یکدیگر و تجمع در محل 

نانوایی جدا خودداری نمایید.
-از بریــــدن و خوردکــــردن نان توســــط چاقو و برس 
وجود  نانوایی  در  معمــــوال  کــــه  های)فرچه(عمومی 

دارد خودداری نمایید.
-از ســــرد کردن نان برروی میزهای قرارداده شده در 

داخل نانوایی ویا بیرون آن خودداری شود.
-اگر از رعایت اصول بهداشتی مطمعئن نیستید از 

نان های بسته بندی صنعتی استفاده کنید.
-اگــــر درخود عائم بیمــــاری را حــــس می کنید هرگز 

برای خرید نان به نانوایی نروید.
-جهت جمع اوری نان یک دستکش یکبارمصرف 
اســــتفاده تمیز به همراه داشــــته و یک کیسه پارچه 
مخصوص نان و پاکیزه با خود به نانوایی ببرید و نان 

را درون آن بپیچید
-تنها راه اطمینــــان از آلوده نبودن نان حرارت دادن 

مجدد آن درمنزل قبل از مصرف است.
-اســــتفاده از توســــترهای برقی و گازی و اســــتفاده 
از ماکرویــــو در صورت عدم دسترســــی، اســــتفاده از 
قابلمه یا ماهیتابه جهــــت حرارت دادن و گرم کردن 

نان توصیه می شود.

دانستنی ها

سشوار به اندازه دکل برق 
خطر دارد!

امــــواج  ســــامت:  و  پزشــــکی  گــــروه  هگمتانــــه، 
سشــــوار ها  ضعیف ترین  از  که  الکترومغناطیســــی 
هم ســــاطع می شــــود، 300 برابر امواجی اســــت که از 

گوشی های تلفن همراه ارسال می شود؛
پس سشــــوار غیر از مو، برای مغز هم می تواند مضر 

باشد.
همچنیــــن طوری که تحــــت تابش آنها قــــرار گرفتن 
ممکن اســــت خطر ابتا به ســــرطان خون، سرطان 

مغز و تیروئید را در جنین و کودکان باالببرد.
مصرف کاهو برای کم خوابی �

 به اشــــخاصی که دچــــار کم خوابی هســــتند توصیه 
می شــــود نیم ســــاعت قبل از خــــواب کاهو مصرف 

کنند؛
زیرا کاهو دارای ماده آرام بخش »الکتوکاریوم« است 

که به خواب راحت کمک می کند./ شبکه سامت
کارهای خطرناکی که پس و پیش از صرف دارو نباید 

انجام داد:
دوش گرفتن با آب گرم

باز کردن پوشش کپسول
مصرف دارو همراه با آب میوه

مصرف هم زمان داروها
هرگز از مایع ظرفشــــویی برای میکروب کشی  �

سبزی ها استفاده نکنید!
بــــه دلیل در دســــترس بــــودن مایع ظرفشــــویی در 
منازل متأسفانه استفاده از این شوینده شیمیایی 
و غیرخوراکــــی بــــاب شــــده کــــه هرگز مــــورد توصیه 

متخصصان نیست
اما جوش  شیرین و ســــرکه به دلیل ایجاد تغییراتی 
در پ هاش می توانند در نابودی میکروب ها بسیار 

مؤثر باشند.
 نمک نیــــز می تواند روی میکروب ها اثر کشــــندگی و 
بازدارندگی رشد داشته باشــــد که اگر به همراه سرکه 
اســــتفاده شــــود، اثرات این دو با هم تشدید خواهد 

شد.
@health_news_room :منبع

بدانیم

تازه های 
پزشکی و 

سالمت

6 درسی که ژاپنی ها برای سالمت بیشتر 
به مردم جهان می دهند

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: انتظار می رود 
دختــــران و پســــران ژاپنی، بــــدون ابتا بــــه هیچ نوع 
بیمــــاری یــــا معلولیــــت، تا 73 ســــال عمــــر کنند. بر 
اســــاس مطالعات اخیر مجله النســــت، نرخ امید به 
زندگی در این کشــــور به طور کلی 82 سال، تخمین 

زده شده است.
به نوشــــته ایرنــــا، در اینجا 6 اصل بزرگــــی که ژاپنی ها 
به کودکانشــــان یاد می دهند تا طول عمر بیشــــتر و 

سالم تری را تجربه کنند، بیشتر معرفی شده است:
تغذیه بر پایه ماهی، سویا، سبزیجات و میوه  �

ها
تقریبــــا 10 درصد از ســــرانه مصرف ماهی هــــا و آبزیان 
جهان متعلق به ژاپنی هاســــت. در حالیکه ژاپنی ها 
تنها 2 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. 
ژاپنی هــــا ماهــــی را کباب شــــده یا با روغــــن کانوال در 
زمان بســــیار کوتاه و به مقدار انــــدک طبخ می کنند. 
تحقیقات نشــــان می دهد ژاپنی ها، 5 بار بیشــــتر از 
آمریکایی ها ســــبزیجات چلیپایی )کلم بروکلی، کلم 
پیچ، گل کلم و جوانه ســــبزیجات( مصرف می کنند. 
، سویا مصرف  مردم این کشــــور حدود 50 گرم در روز

می کنند.
انتخاب مواد غذایی با کالری کمتر �

ظــــروف ســــاده و پیاله های کوچک، بــــا غذاهای کم 
کالری و تزئین هنرمندانــــه. ژاپنی ها معتقدند: وقتی 
به این تزئین نقاشی گونه نگاه می کنید، مغز بخشی 
از دریافت هــــای دیداری را به حســــاب دریافت های 
گوارشی محاســــبه خواهد کرد. ضمن این که به طور 
مرتب کودکانشــــان را تشــــویق می کننــــد وقتی 80 
درصد احساس ســــیری می کنند، دست از خوردن 

بکشند.
تمرین خویشتن داری �

منظور از خویشــــتن داری، محدودیت های غذایی 
شــــدید در میــــان ژاپنی ها نیســــت بلکــــه کودکان 
تشــــویق می شــــوند تنقات و غذاها را بــــه میزان و 
اســــت  جالب  کنند.  دریافــــت  مناســــب  فرکانس 

بدانیــــد تنهــــا 3 درصد مــــردم ژاپن چاق هســــتند. 
تحقیقــــات نشــــان می دهــــد بــــا پرهیــــز از چیس، 
و  مختلــــف  کلوچه هــــای  و  شــــکات  اســــنک، 
جایگزینی با میوه ها و سبزیجات می توان به راحتی 
تا 800 کالری در روز کمتر دریافت کرد، بدون اینکه 
بــــه لذت غذا خــــوردن وارد شــــود. کالری  لطمه ای 
دریافتــــی روزانــــه ژاپنی هــــا 25 درصد کمتر از ســــایر 

ملل است.
مصرف برنج قهوه ای �

ژاپنی ها 6 برابر بیشــــتر از ســــایر ملل برنج می خورند 
البته نه برنج سفید. برنج سبوس دار در رژیم غذایی 
ژاپنی، یک اصل مهم اســــت در حالی که نان جایگاه 
خاصی ندارد. برنج را کم نمک و بدون روغن می پزند. 
اینگونــــه مصرف برنج آنهــــا را از چربی هــــای ترانس، 
کلســــترول و فشــــار خون محافظت می کند. ضمن 
اینکه ســــبوس برنج منبع سرشاری از ویتامین های 

گروه ب محسوب می شود.
پیاده روی و تحرک کافی �

در  منظــــم  فیزیکــــی  فعالیت هــــای  شــــروع  ســــن 
98 درصد از  ژاپن بســــیار پایین اســــت. بیــــش از 
کودکان ژاپنی با توجه به آمارهای ســــازمان جهانی 
بهداشت، از همان ســــنین مهد کودک یا مدرسه 
آغــــاز می کنند.  پیاده روی و یا دوچرخه ســــواری را 
در واقع بیشــــتر کودکان در این کشــــور روزانه 60 
دقیقه فعالیت بدنی متوســــط تا شدید فقط برای 
رفتن به مدرســــه دارند. یک اصــــل مهم دیگر این 
کــــودکان دســــتگاه های الکترونیکی  کــــه  اســــت 
خود را دو ســــاعت پیش از خواب شبانه خاموش 

. می کنند
مصرف کم دسرها �

اســــتفاده کردن از مــــواد قندی و دســــرهای فرآوری 
شده امر عادی در این کشور نیست. به  جای کیک، 
شــــیرینی  ها، فرنی و… آن  ها پرس  های کوچک میوه 
تازه ســــرو می  کنند. گاهی نیز دســــرهای دیگر سرو 

می  شود اما پرس  های کوچک.



آگهی مزایده عمومی

حسین بابایی -  شهردار مالیر

گهی مزایده  ک خود واقع در سطح شهر را از طریق نشر آ شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 1129/ش/5/م مورخه 99/09/25 فروش تعدادی از امال
گــذار نماید. لذا متقاضیان می توانند پیشــنهادات خود را   از طریــق ســامانه تدارکات دولت به اشــخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت عمومی وا

ً
عمومــی و صرفــا

کل برآورد به صورت نقد )واریز به حساب 0105598672002 بانک ملی مالیر( یا اسناد  خ 99/12/19 به  همراه 5% مبلغ  کثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مور حدا
کپی اساسنامه  کارت ملی و اشخاص حقوقی  کپی تمام صفحات شناسنامه و  خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی 
کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم  به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی از طریق سامانه ارسال نمایند. همچنین جهت 
32226061-081  داخلــی 179 تمــاس حاصــل نمایــد و صرفا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شــرکت در مزایده را از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 

setadiran.ir دریافت دارند. 

قطعه شماره  2 به مساحت 276.36 متر مربع واقع در  بلوار ولیعصر )عج(، خیابان 16متری  به ارزش 11.500.000.000 ریال1

قطعه شماره 4 به مساحت 276.78 متر مربع واقع در  بلوار ولیعصر )عج(، خیابان 16متری  به ارزش 11.500.000.000 ریال2

قطعه شماره 5 به مساحت 291.90 متر مربع واقع در  بلوار ولیعصر )عج(، خیابان 16متری  به ارزش 13.400.000.000 ریال3

قطعه شماره 7 به مساحت 276.42 متر مربع واقع در  بلوار ولیعصر )عج(، خیابان 16متری  به ارزش 9.500.000.000 ریال4

قطعه شماره 4 به مساحت 240 متر مربع واقع در  میدان قائم بلوک e-p-44 به ارزش 11.000.000.000 ریال5

قطعه شماره 5 به مساحت 240 متر مربع واقع در  میدان قائم بلوک e-p-44 به ارزش 11.000.000.000 ریال6

ک به عهده برنده می باشد. کدام از امال گهی مزایده هر   هزینه نشر آ
گذار می شود   چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم وا

و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.

 به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت  نامه ترتیب اثر داده نمی شود.
کار شهردارمی باشد. خ چهار شنبه 99/12/20 راس ساعت 8 صبح در دفتر  کتهای واصله در مور  تاریخ بازگشایی پا

 مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.
 مهلــت تحویــل و اخــذ اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه 99/12/19 )ســاعت 14:30( بــه شــهرداری می باشــد و شــهرداری در رد یا قبــول هریک از 

پیشنهادات مختار است.
کلیه هزینه های پذیره اوقافی  صرفٌا جهت انتقال اول به عهده شهرداری می باشد.  پرداخت 

کلیه هزینه های نقل و انتقال و دارایی و شهرداری و محضر به عهده برنده می باشد.  پرداخت 
کیفیت  گاز و تلفــن ( و متراژ و  گذار می شــود و شــهرداری تعهدی در قبــال امتیازات )آب و برق و  که به رویت داوطلب رســیده اســت وا ک با وضع موجود  کلیــه امــال  

مصالح و غیره ندارد.
کتهــای واصله به جهت اطــالع از نفرات برنده به دبیرخانه شــهرداری مراجعــه نماید در غیر  کثــر ظــرف مدت 3 روز از تاریخ بازگشــائی پا   متقاضــی مــی بایســت حدا

کتبی محسوب می شود. اینصورت به منزله ابالغ 
 مدت اعتبار تضمین 3 ماه  می باشد.

کارت ملی و امضا اثر انگشــت معتبر و قرارداد و شــرایط عمومی جهت  کپی تمام صفحات شناســنامه و  کت الف( اســناد و مدارک )شــامل   مدارک شــامل تضمین )پا
که می بایست  کت ج(  کت ب( و پیشنهاد قیمت )پا اشخاص حقیقی و همچنین در صورت حقوقی بودن ، اساسنامه ، آخرین تغییرات، قرارداد و شرایط عمومی )پا

کت الف را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.  کت ب و ج را به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ارسال و اصل پا کنندگان پا شرکت 
که به محض آماده شدن به نام برنده انتقال می شود. ک مذکور در حال حاضر فاقد سند بوده و اسناد در حال پیگیری می باشد   برخی از امال

 برنــده مزایــده مــی توانــد بــه جهــت دریافت پروانه ســاختمانی جهــت هر یک از قطعــات زمین اقــدام و هزینه آماده ســازی از ایشــان در هنگام دریافــت پروانه اخذ 
می شود.

کنار  کنندگان به صرف و صالح این دســتگاه نباشد نسبت به  ک شــهرداری می تواند چنانچه قیمت های پیشــنهادی شــرکت   با توجه به روند افزایشــی قیمت امال
گذاشتن قیمت متقاضی اقدام نماید.
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حدیث

عکس روز
ع الخروج شد. عکس:هگمتانه غ از همدان ممنو مر

امام علی )ع( همواره بازاریان را به رعایت 
حق مردم ترغیب می کردند

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: ای کســــانی که ایمان 
آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید.

پیامبــــر مکرم اســــام فرموده اند: کســــی کــــه از ادای حقــــی از حقوق مردم 
خودداری کند، خداوند او را از برکــــت رزق محروم می گرداند مگر اینکه توبه 

کند.
حکایت:

 امام محمد باقر علیه الســــام نقل می کنند وقتی که حضرت امام علی)ع( 
در کوفه بودند هر روز صبح به بازار رفته و بازارها را می گشت و هر روز خطاب 
بــــه آنان می گفتند » ای تجار از خدا بترســــید و از دروغ گفتن، ظلم کردن و ربا 
خــــواری اجتناب کنیــــد، پیمانه و وزن را بــــه طور کامل بدون کم و کاســــت 

بدهید، چیزی از حق مردم کم نگذارید و حتی بیشتر هم بدهید.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن 
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

گــــر زحمــــت مردمــــان ایــــن کوی از ماســــت
آن روی از ماســــت یــــا جــــرم تــــرش بــــودن 
شــــیر چــــو  روی  آن  شــــود  متغیــــر  فــــردا 
مــــا نیز برون شــــویم چــــون موی از ماســــت
سعدی

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله:

رجب ماه ریزان خداست؛ خداوند در این ماه 
رحمت ]خود[ را بر بندگانش فرو می ریزد.

عیون أخبار الّرِضا: 331/71/۲.

 مسیـــر

او بانوی برجسته تاریخ است
کبری  زینب  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
یــــک نمونه  برجســــته ی تاریخ اســــت 
کــــه عظمت حضور یــــک زن را در یکی 
از مهمتریــــن مســــائل تاریخ نشــــان 
می دهــــد. اینکــــه گفتــــه می شــــود در 
عاشــــورا، در حادثــــه ی کربــــا، خون بر 
 پیروز 

ً
شمشیر پیروز شــــد - که واقعا

شــــد - عامل ایــــن پیــــروزی، حضرت 
 خون در کربــــا تمام 

ّ
زینــــب بــــود؛ واال

شکســــت  با  نظامی  حادثــــه ی  شــــد. 
ظاهــــری نیروهــــای حــــق در عرصه ی 
عاشــــورا به پایان رســــید؛ اما آن چیزی 
که موجب شــــد این شکست نظامِی 

ظاهری، تبدیل به یک پیروزی قطعِی دائمی شود، عبارت 
بــــود از منش زینــــب کبری؛ نقشــــی که حضــــرت زینب بر 
عهــــده گرفت؛ این خیلــــی چیز مهمی اســــت. این حادثه 
نشــــان داد که زن در حاشــــیه ی تاریخ نیست؛ زن در متن 
حوادث مهم تاریخی قرار دارد. قرآن هم در موارد متعددی 
به این نکته ناطق است؛ لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک 
اســــت، مربوط به امم گذشته نیست؛ یک حادثه ی زنده و 
ملموس است که انسان زینب کبری را مشاهده می کند 
که با یک عظمــــت خیره کننده و درخشــــنده ای در عرصه 
ظاهر می شــــود؛ کاری می کند که دشــــمنی که به حســــب 
ظاهر در کارزار نظامی پیروز شده است و مخالفین خود را 
قلع و قمع کرده اســــت و بر تخت پیروزی تکیه زده است، 
در مقر قدرت خود، در کاخ ریاســــت خــــود، تحقیر و ذلیل 
شــــود؛ داغ ننگ ابدی را به پیشــــانی او می زند و پیروزی او 
را تبدیــــل می کند به یک شکســــت؛ ایــــن کارِ زینب کبری 
اســــت. زینب )ســــام اهلل علیها( نشــــان داد که می توان 
حجــــب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عــــزت مجاهدانه، به 

یک جهاد بزرگ.
آنچــــه که از بیانــــات زینب کبری باقی مانده اســــت و امروز 
در دســــترس ماســــت، عظمــــت حرکــــت زینب کبــــری را 
نشــــان میدهد. خطبــــه ی فراموش نشــــدنی زینب کبری 
در بازار کوفه یــــک حرف زدن معمولی نیســــت، اظهارنظر 
معمولــــی یک شــــخصیت بــــزرگ نیســــت؛ یــــک تحلیل 
عظیم از وضع جامعه ی اســــامی در آن دوره اســــت که با 
زیباترین کلمات و با عمیق تریــــن و غنی ترین مفاهیم در 
آن شرائط بیان شــــده است. قّوت شــــخصیت را ببینید؛ 
چقــــدر این شــــخصیت قوی اســــت. دو روز قبــــل در یک 
بیابــــان، برادر او را، امام او را، رهبــــر او را با این همه عزیزان و 
جوانان و فرزندان و اینها از بین برده اند، این جمع چند ده 
نفره ی زنان و کودکان را اسیر کرده اند، آورده اند در مقابل 
چشــــم مردم، روی شتر اسارت، مردم آمده اند دارند تماشا 
می کنند، بعضی هلهله می کنند، بعضی هم گریه می کنند؛ 
در یک چنین شرائط بحرانی، ناگهان این خورشید عظمت 
طلــــوع می کند؛ همــــان لحنی را بــــه کار می بــــرد که پدرش 
امیرالمؤمنین بر روی منبر خافت در مقابل امت خود به 
کار می برد؛ همان جور حرف می زند؛ با همان جور کلمات، 
با همــــان فصاحت و باغت، با همــــان بلندی مضمون و 

معنا: »یا اهل الکوفه، یــــا اهل الغدر و 
الختل«؛  ای خدعه گرها، ای کســــانی که 

تظاهر کردید!
شــــاید خودتــــان بــــاور هــــم کردید که 
دنباله رو اســــام و اهل بیت هســــتید؛ 
امــــا در امتحــــان اینجــــور کــــم آوردید، 
دادید.  نشــــان  کوری  اینجــــور  فتنه  در 
 الّصلــــف و العجــــب 

ّ
»هــــل فیکــــم اال

و الّشــــنف و الکــــذب و ملــــق االماء و 
غمز االعداء«؛ شــــما رفتارتــــان، زبانتان 
بــــا دلتان یکســــان نبود. بــــه خودتان 
مغــــرور شــــدید، خیــــال کردیــــد ایمان 
انقابی  همچنان  کردیــــد  خیال  دارید، 
امیرالمؤمنین  پیــــرو  همچنــــان  کردیــــد  خیال  هســــتید، 
هســــتید؛ در حالی که واقع قضیه این نبود. نتوانســــتید از 
عهده ی مقابله ی با فتنه بربیائید، نتوانســــتید خودتان را 
تی نقضت غزلها من بعد 

ّ
نجات دهید. »مثلکم کمثــــل ال

قّوة انکاثا«؛ مثل آن کســــی ُشــــدید که پشــــم را میریسد، 
تبدیل به نخ می کند، بعد نخها را دوباره باز می کند، تبدیل 
می کند به همان پشم یا پنبه ی نریسیده. با بی بصیرتی، با 
نشناختن فضا، با تشخیص ندادن حق و باطل، کرده های 
، ظاهر  خودتان را، گذشــــته ی خودتان را باطل کردید. ظاهر
ایمان، دهــــان پر از ادعــــای انقابی گری؛ امــــا باطن، باطن 
پوک، باطن بی مقاومت در مقابــــل بادهای مخالف. این، 

آسیب شناسی است.
با این بیان قوی، با این کلمات رســــا، آن هم در آن شرائط 
، اینگونه صحبت می کرد. اینجور نبود که یک عده  دشوار
مســــتمع جلوی حضرت زینب نشســــته باشــــند، گوش 
فرا داده باشــــند، او هم مثل یک خطیبی برای اینها خطبه 
بخواند؛ نــــه، یک عده دشــــمن، نیزه داران دشــــمن دور و 
برشــــان را گرفته انــــد؛ یک عــــده هم مــــردم مختلف الحال 
حضور داشــــتند؛ همانهائی که مسلم را به دست ابن زیاد 
دادنــــد، همانهائــــی که بــــه امام حســــین نامه نوشــــتند و 
تخلــــف کردند، همانهائی کــــه آن روزی که بایــــد با ابن زیاد 
در می افتادند، توی خانه هایشــــان مخفی شــــدند - اینها 
بودند تــــوی بازار کوفــــه - یک عده هم کســــانی بودند که 
ضعف نفس نشــــان دادند، حاال هم نگاه می کنند، دختر 
امیرالمؤمنیــــن را می بینند، گریــــه می کنند. حضرت زینب 
کبــــری با این عده ی ناهمگون و غیــــر قابل اعتماد مواجه 

است، اما اینجور محکم حرف می زند.
او زن تاریخ است؛ این زن، دیگر ضعیفه نیست. نمی شود 
زن را ضعیفه دانســــت. این جوهر زنانــــه ی مؤمن، اینجور 
خودش را در شــــرائط دشوار نشان می دهد. این زن است 
که الگوســــت؛ الگو برای همه ی مردان بــــزرگ عالم و زنان 
بزرگ عالم. انقاب نبوی و انقاب علوی را آسیب شناسی 
می کنــــد؛ می گویــــد شــــماها نتوانســــتید در فتنــــه، حق را 
کنید؛  تشخیص بدهید؛ نتوانســــتید به وظیفه تان عمل 
نتیجه این شــــد که جگرگوشــــه ی پیغمبر سرش بر روی 

نیزه رفت. عظمت زینب را اینجا می شود فهمید.
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مصلحت نهان داشتن خسارت
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: بازرگانی را هزار دینار خســــارت افتاد. پســــر را 
گفت: باید که این ســــخن با هیچ کــــس در میان ننهــــی. گفت:  ای پدر 
فرمان تو راســــت، نگویم ولیکن خواهم مرا بــــر فایده این مطلع گردانی 
که مصلحت در نهان داشــــتن چیســــت؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: 

یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.
مگوی انُده خویش با دشمنان
که »الَحول« گویند شادی کنان

برگرفته از گلستان سعدی

حکایت

بی سخن
آن که بی سخن ادراک کند

با وی چه حاجت سخن است؟
، آسمان ها و زمین آخر

همه سخن است
پیش آن کس که ادراک می کند

برگرفته از فیه ما فیهو زاییده از سخن است.

نیایش

ای صاحب عرش عظیم

ای کسی که گره های سختی ها

به وسیله تو گشوده می شود،

و ای کسی که تندی و سورت شدائد

به تو می شکند،

و ای کسی که بیرون شدن از تنگی

به راحتی فرج از تو طلبیده می شود.

دشواری ها به قدرت تو هموار شده

و سلسله اسباب به لطف تو برقرار گشته،

و قضا به قدرت تو جریان یافته

و اشیاء بر وفق اراده تو روان شده اند،

پس همه چیز به مجّرد خواست تو

بی گفتنت فرمان پذیرند،

و به محض اراده تو بدون نهی کردنت،

بازداشته شده اند.

تویی خوانده شده برای حل مشکات

و تویی پناه در بلّیات.

جز بایی که تواش دفع کنی

بایی دفع نمی شود،

و غیر از آنچه تواش برطرف سازی برطرف نمی گردد

هم اکنون، ای پروردگار من

بایی بر من فرود آمده

که سنگینی اش مرا به زانو درافکنده

و گرفتاری ایی به من رو آورده

که تحملش مرا از پا درآورده،

و آن را تو به قدرت خود وارد آورده ای

و به اقتدار خود بر من متوّجه ساخته ای،

پس برای آنچه تو وارد کرده ای برگرداننده ای...

ای پروردگار به علت آنچه برسرم آمده

بی تاب و توان شده ام

و قلبم از تحمل آنچه بر من رخ داده

لبریز از غم شده است

و تو بر رفع گرفتاری من

و دفع آنچه در آن افتاده ام قادری.

، پس قدرتت را درباره من به کار بر

اگر چه از جانب تو سزاوار آن نباشم.

ای صاحب عرش عظیم.

برگرفته از صحیفه سجادیه

راز و نیاز

ده نمکی مشکل شماست نه سریال "داِدستان"!
درون مایــــه  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نگــــرش  و  محتوایــــی  چالــــش  و  "داِدســــتان" 
خود ســــریال و اباغ های این »منبر سیاســــی / 
است،  حساســــیت برانگیز  ده نمکی  فرهنگی« 

یا خود ده نمکی؟
اعتقــــاد  ســــینما  منتقــــد  میراحســــان  احمــــد 
دارد ســــریال "داِدســــتان" بــــرای دوســــتداران 
اثر جذابی باشد. او  اکشن های هالیوودی باید 

در این یادداشت آورده است:
سریال "داِدســــتان" از چند زاویه دید، می تواند 
تماشــــا شــــود. بدیهی اســــت برای نقد یک اثر 
بایــــد به تمامی، نخســــت دیدش. اما همیشــــه 
آغاز  پرســــش هایی هســــت که حتی پیــــش از 
نمایش ســــریال مثــــل "داِدســــتان" ده نمکی ، 
آیــــد، کنش ها و واکنش هایی  می تواند به زبان 
 ، کار که جدا از نقد زیبایی شناسانه و دراماتیک 

قابلیت پرسش و اندیشیدن دارد مثًا:
1 ـ چــــرا حتــــی قبــــل از شــــروع پخش ســــریال، 
کافه  جملــــه  از  مختلــــف  رســــانه ای  نهادهــــای 
ســــینما علیه »داِدستان« شمشیر از رو بست، 

ولو به بهانه پخش تیزر و یا عنوان بندی؟!!
ضــــد  اتمســــفر  ایجــــاد  در  شــــتاب زدگی  ـ   2
تصمیمــــات  جنــــس  از  "داِدســــتان"، 
و  ســــینمایی  تخصصــــی،  و  زیبایی شــــناختی 

تلویزیونی در نقد است یا پس زمینه ای دارد؟
3 ـ پس زمینــــه مربوط به مناســــبات سیاســــی 
و  بوروکراتیــــک  فرهنگــــی،  ویدیوموزیــــک،  و 
رســــانه ای مرتبــــط بــــا اثــــر ده نمکی اســــت یا از 
جنس اراده های پشــــت پرده سیاسی، امنیتی، 
اقتصــــادی و جنــــگ طبقاتی، جریــــان و جناحی 
است و یا مفاسد باندهای مافیایی که ابزارهای 
رســــانه ای خــــود را دارنــــد و دادوســــتد مالــــی، 
به خدمت گرفتن نقد و نظــــر و خریدوفروش و 
تبلیغ و یا چیزی توأمان همسویی ایدئولوژیک 
بــــا مراکــــز قدرت هــــای مطبوعــــات از نگــــرش 
ده نمکــــی و انگیزه های مالی و پــــول کثیف در 

میان است؟
چالــــش  و  "داِدســــتان"  درون مایــــه  آیــــا  ـ   4
محتوایــــی و نگرش خــــود ســــریال و اباغ های 
ایــــن »منبــــر سیاســــی / فرهنگــــی« ده نمکــــی 
ده نمکی  خــــود  یا  اســــت،  حساســــیت برانگیز 

مشکل اینان است یا هر دو؟

5 ـ اصــــًا »داِدســــتان« در ایــــن نیمــــه ای کــــه از 
آن گذشــــته و ده نمکــــی یا هر دو چه مشــــکلی 
می توانــــد ایجــــاد کنــــد؟ می خواهد چــــه بگوید 
که یــــک پویش نهــــان روش که آثارش آشــــکار 
می شود و سابقه پیش بینی دارد، آتش تهیه آن 
را شکل می دهد و هیاهو ایجاد می کند که مانع 
از دیدن فیلم شــــود؟ وقتی ســــریال در ساعات 
ناجور نمایش داده می شود؟ )نمایش مطلوب 
و پس از رفع خستگی از کار در فضای کرونایی و 

شام، همان ساعت 10 است(.
6 ـ آیــــا تنها یــــک جریــــان اپوزیســــیون ـ داخلی 
گوشــــه دار  آثــــار  و  ده نمکــــی  بــــا  ـ  خارجــــی  و 
جریــــان  حــــاال  یــــا  مخالفنــــد  لهجــــه دارش  و 
 مدافــــع انقاب اســــامی، بوروکراســــی 

ً
ظاهــــرا

صــــف  بــــه  هــــم  قــــدرت،  در  تکنوکراســــی  و 
پیوسته اند؟ تخریب کنندگان 

 باورکردنــــی اســــت در ایــــن فضــــای 
ً
7 ـ واقعــــا

آدم هــــای  بــــا  دری وری  و  مبتــــذل  به شــــدت 
چــــرک و چرنــــد و دری وری، "داِدســــتان" )بگو از 
اخراجی های1 و فقر و فحشــــا تا داِدســــتان( آثار 
خزعباتی  انبــــوه  از  پیش پاافتاده تر  ده نمکــــی 
اســــت که الم تا کام به آنها اعتراض نمی کنند؟ 
یا مســــئله یــــا محل نــــزاع جای دیگری اســــت 
و نســــبت ابتــــذال بــــه ســــریال دروغــــی بیش 

نیست؟
ـ ده نمکی ایده رادیکالی درباره »داِدســــتان«   8
دارد، حق با اوست از نظر تکنیک یک اثر اکشن 

 
ً
و سیاسی / امنیتی اســــت و »داِدستان« اتفاقا
برای دوســــتداران اکشــــن های هالیوودی باید 
از یاوه گویی های  اثر جذابی باشد ســــاختار رها 
نیازی  که   ، حوصله سربر و  کشــــدار  فیلمنامه ای 
کسالت آور  و  باهت بار  خرده داســــتان های  به 
»مثًا عاشــــقانه« نــــدارد تا پول حــــرام به جیب 
زده شــــود، داســــتانی ســــرد اســــت و استریت 
کــــه پیرنگش را به درســــتی پس می گیــــرد ما با 
کشــــاکش و عمل و ماجراهای پی درپی و درک 
مکث های  فاقد  متعادل  تمپویی  ریتم  و  زمانی 
زایــــد روبه روییم و البته در وقــــت نقد و واکاوی 
ضعف هــــای فیلم نامــــه ای می توانــــد بــــا دقت 
بررســــی شــــود، اما حاال چیزی که عیان اســــت 
تمایز "داِدســــتان" با انبوه آثار »آب بندی شده« 
و کند ولی ماجرا و حّراف و خســــته کننده است 
و نمی توان ایــــن وجه را دلیــــل گردهمایی یک 
جبهه عصبانی از "داِدســــتان" پنداشت، چنان 

که خود ده نمکی گفته است:
کرده انــــد«،  بــــاز  را  سگ هایشــــان  »مهــــار  ـ   9
یعنــــی او معتقــــد اســــت ریشــــه مخالفــــت در 
تصمیم گیری نهاد قدرت و کســــانی اســــت که 
مصادره  را  اســــامی  انقاب  مفاهیم،  تحریف  با 
کرده اند به ســــود خود، قشــــر ممتازی تشکیل 
داده اند کــــه از 40 ســــال انقــــاب و صبر ملت 
ایران مصائب تا ســــرحد جان باختن عاشــــقانه 
مطهــــری تــــا مــــردم عــــادی و بردبــــاری و فقر و 
گرســــنگی که بی دارویی و فقدان بهداشــــت و 

درمــــان و ناتوانــــی از پرداخت مخــــارج تحصیل 
فرزندان و تبعیض آموزشــــی و بحران مسکن و 
تورم و گرانی و همه رنج های مردم، همین قشــــر 
ممتــــاز چپاولگــــر می برد که در قــــوای مملکت 
کســــب اقتدار کرده اســــت و امور را به دلخواه 
خود یعنی رانت خــــواران و قدرتمندان حرام کار 
می چرخانــــد به قیمــــت نابودی آرمــــان عدالت 
و پیشــــرفت و اســــتقال و آزادی ملــــت از قید 
بردگــــی ســــلطه خواهان و چشــــم بــــه فرعــــون 
دوخته اند؛  بــــزرگ  شــــیطان  و  جهانی  ســــرمایه 
هیاهــــوی  ریشــــه های  می گویــــد  ده نمکــــی 
آن  روشــــنفکران غرب گرا و مقاالت و رسانه ای 
به ویــــژه در فضــــای مجازی و در عرصه ســــینما، 
همیــــن خدمتگزاری در اشــــغال نیروهای قهار 
اقتصــــادی و سیاســــی ضدانقــــاب و نولیبرال 
آورده اند نســــل  اســــت که حاال پــــا به میــــدان 
بعدی و جوانان خود، درصدد و تداوم تبعیض 
سفیرزاده ها  و  »آقازاده ها  تا  انقابند  استحاله  و 
بگیرند  قرار  مدیریت  کرسی  در  بازاری زاده ها«  و 
و حرام خواری در ســــبک قدرت و در مقام طلبی 
سیاســــی که کلیــــد غــــارت اقتصــــادی ملت و 
ویرانــــی اقتصاد مســــتقل و ممانعت در اجرای 
معنویات امام)ره( و مقام معظم رهبری است.

10 ـ این هــــا پرســــش هایی اســــت کــــه می توان 
بنــــا به زاویــــه ای از زوایــــای مختلــــف و نقد و در 
ده نمکی  ســــریال  بــــه  "داِدســــتان"،  تماشــــای 
نگریســــت زاویــــه کنجــــکاوی دربــــاره معنــــای 
تخریــــب ده نمکی و ســــریال "داِدســــتان" حتی 
قبل از شــــروع نمایش هرکس می تواند به این 
پرسش ها بیندیشــــد و فارغ از منافع گروه های 
کشف حقیقت برآید و مهار  نهان روش، در پی 
عقلــــش را به دســــت مســــتخدمین پول های 
کثیــــف و جناح بازی های بی ربــــط به حقایق یک 
اثر بدهد، حال این نیروها چه در داخل باشــــند 
و مخالــــف انقاب اســــامی و آرمان اســــتقال 
و آزادی نیروهــــای رباتیــــک کــــه در مســــیر گاو 
شــــیرده کردن مجدد ایران به ارباب و شــــیطان 
بزرگ خدمــــت می کننــــد و چه در خــــارج خادم 
 رســــانه های خود 

ً
آن ها باشــــند و چه مستقیما

آتش زدن و ســــرکوب  شــــیاطین و فراعنه بــــه 
سریال "داِدستان" دامن زدند که معلوم است 

از پاسخگویی ده نمکی می سوزند.  
ً
واقعا

سی نما


