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امام جمعه همدان:

فضای تفریحی 
در مصلی ایجاد شود

ضرورت ساخت مجموعه فرهنگی، 
تفریحی جامع در شهر
اعضای جدید هیأت امنای مصلی همدان 
معرفی شدند

مدیرمنطقه سه شهرداری همدان:

تقویت شهر دوستدار کودک
با طراحی مجموعه های بازی

بهره برداری از 5 مجموعه بازی 
با اعتبار پنج میلیارد ریال
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صفحه 2

صفحه 2

وعده صیدایی:
اختصاص منابع مالی مطلوب 

به کاوش های هگمتانه
رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان 
کاوش ها در تپــه هگمتانه را کار بســیار با اهمیتی 
در توسعه و گســترش اکتشــافات دانست و اعالم 
کرد: این امر نیازمند حمایت و پشــتیبانی مستمر 
است که امســال منابع مالی خوبی به این موضوع 

اختصاص خواهیم داد.

صفحه 2 و 3

روحانی: به زودی به شرایط قبل از کرونا برنخواهیم گشت

رزن، تویسرکان، فامنین
 و اسدآباد؛ سفید

بازگشایی مساجد تنها برای اقامه نماز
آزادبخت: اقدام خوب شهرداری در ممنوعیت 

نصب چادر در پارک ها

روزگذشــته در ســتاد اســتانی مقابله با کرونا چهار 
شهرستان رزن، تویســرکان، فامنین و اســدآباد سفید 

اعالم شد. 

برگـــزیده ها

297 هزار روستایی
 فاقد بیمه

فرمانده انتظامی مالیر خبر داد:
دستگیری 18 نفر

از دو طایفه در مالیر
بر سر چراگاه دام

گرانفروشی و کم فروشی 
مهمترین تخلفات در رزن

آزمون مدارس سمپاد
 در تیرماه

قیمت برق پرمصرف ها
 23 درصد افزایش یافت

کشف 5 کیلوگرم هروئین 
در نهاوند

اطالعیه مشترک 
ایران خودرو و سایپا 

برای قرعه کشی فروش
 25 هزار دستگاه خودرو

آغاز فروش سهام عدالت
 در بورس

عکس : پوریا پاکیزه 7

فرماندار همدان در بازدید از جاده میشان:

نکنید بزرگنمایی 
حفاظت از طبیعت الوند وظیفه همگانی 
دستور افشاری برای رسیدگی به قصورهای احتمالی

چه ربطی داره؟!
برخی کلمات، اصطالحات و گزاره هایی هســت 
که در دهه اخیر در محاوره ها و مکالمه های روزمره 
به کار گرفته می شود که در نگاهی حتی نیمه عمیق 
به صراحت باید گفت که بیجا و غیرمنطقی اســت 
بگذریم از اینکه با تمکین نادرســت در به کارگیری 
برخی الفاظ فرهنگ غنی فارســی ایرانی و اسالمی 

را تضعیف می کنیم.

یادداشت روز

عفو 540 زندانی در همدان از بین 3 هزارو 700 زندانی کشور

یک هفتم عفو رهبری نصیب زندانیان همدان
4رئیس کل دادگستری استان همدان: معارفه 13 رئیس دادگستری و دادستان طی 9 ماه اخیر در همدان
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امام جمعه همدان:
فضای تفریحی در مصلی 

ایجاد شود
ضرورت ساخت مجموعه فرهنگی، تفریحی 

جامع در شهر
اعضای جدید هیأت امنای مصلی همدان 

معرفی شدند

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: نماینده ولی 
فقیه در استان همدان با بیان اینکه باید فرهنگ 
شهر در روند ساخت بنای مذهبی مد نظر باشد، 
گفت: احداث فضای تفریحی برای خانواده ها در 

احداث مصلی همدان مورد توجه قرار گیرد.
به گــزارش هگمتانــه، آیــت ا... حبیب هللا 
شــعبانی ظهر دیروز در مراســمی بــا تقدیر از 
اقدامات اعضای ســابق هیأت امنــای مصلی 
همدان، اظهار کرد: در ساخت اماکن مذهبی باید 

به سادگی و بی آالیشی نما و محیط توجه شود.
وی افزود: مردم انتظار تجمل گرایی در اماکن 
مذهبــی را ندارند، امــا گاهی اوقات بــا اماکن 
مذهبی مواجه می شویم که به این موضوع توجه 
ندارند و لذا اعضای هیأت امنای مصلی همدان 
باید در ســاخت این مجموعه به این نکته توجه 

جدی داشته باشند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه باید فرهنگ 
شهر در روند ساخت مد نظر باشــد، عنوان کرد: 
نباید از مسائل اجتماعی و فرهنگ حاکم بر شهر 

در زمینه احداث اماکن مذهبی غافل شویم.
وی این پروژه را جزء صدقــات باقیه عنوان 
کرد و گفت: با اتمام این مجموعه تا سالیان سال 
هرگونه کار فرهنگی که در آن انجام شــود دارای 

ثواب و اجر برای سازندگان است.
وی با تأکید بــر اینکه نیازمنــد طرح جامع 
فرهنگی برای این مجموعه هســتیم، ابراز کرد: 
با ایجاد یک طرح فرهنگی جامع در ساخت این 
مجموعه می تــوان با ایجــاد فضاهای مختلفی 
همچون محیط های فرهنگــی و تفریحی برای 

خانواده ها گام مهمی برداشت.
آیت ا... شعبانی با بیان اینکه نیازمند ساخت 
فضای تفریحی برای استفاده خانواده ها در شهر 
هســتیم، عنوان کرد: یکی از ضرورت  ها ساخت 
مجموعه فرهنگی، تفریحی جامع در شهر است 
که می توان با ایجاد چنین فضایی از بســیاری 
از معضالت اجتماعــی نیز جلوگیــری و آنها را 

مدیریت کرد.
به نقــل از تســنیم، در این جلســه مهدی 
صدیقی، خســرو ســامری، محمد علی دلگرم، 
محمود احدیــان، عباس اســماعیلی، محمود 
صالحی و مهــدی رحیمی فر به عنــوان اعضای 
جدید هیأت امنای مصلی همدان معرفی شدند.

297 هزار روستایی
 فاقد بیمه

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
همدان گفت: 297 هزار روستایی در این استان 
فاقد بیمه پایه هستند که مشــمول طرح بیمه 

اجتماعی روستا و عشایر می شوند.
به گــزارش هگمتانه، مهدی ســماواتی روز 
پنجشــنبه در جمع خبرنگاران افزود: پوشــش 
خانوار فاقد بیمه پایه در استان طی یک برنامه 

پنج ساله هدف گذاری شده است.
وی ادامــه داد: در طول 15 ســال گذشــته 
100 هزار نفــر در همدان زیر پوشــش بیمه این 

صندوق قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه هم اکنــون 48 کارگزار این 
صندوق بیمــه در اســتان فعالیــت دارد گفت: 
اختیاری بــودن، پرداخت 70 درصــد مبلغ حق 
بیمه توسط دولت به عنوان یارانه و ارائه خدمات 
بلند مدت در حوزه بازنشستگی، از کار افتادگی و 

فوت از ویژگی های این صندوق است.
مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعی روســتا و 
عشــایر همدان افزود: هم اکنون حداقل ســن 
بازنشســتگی در این صندوق 65 سال با سابقه 

15 سال پرداخت حق بیمه است.
وی افــزود: با توجــه به حمایــت دولت و 
اختصاص یارانه در حوزه حق بیمه این صندوق 
باید اطالع رســانی و تالش بیشتر برای معرفی 
این صندوق به کشــاورزان، روستاییان، عشایر، 
هنرمندان صنایع دســتی، قالیبافان و رانندگان 
درون و برون شهری در شــهرهای زیر 20 هزار 
نفر جمعیت به عنوان مشــموالن بیمه صندوق 

بیمه اجتماعی داشته باشیم.
ســماواتی اظهار کــرد: در حــال حاضر پنج 
هزار نفر در استان مســتمری بگیر این صندوق 
هستند. به نقل از ایرنا، وی خاطرنشان کرد: بر 
اساس برنامه در ســال جاری باید 11 هزار نفر 

بیمه شده جدید داشته باشیم.

خبــــــــر

چه ربطی داره؟!
حسین صادقیان

برخی کلمات، اصطالحات و گزاره هایی هست 
که در دهــه اخیــر در محاوره هــا و مکالمه های 
روزمــره بــه کار گرفته می شــود کــه در نگاهی 
حتی نیمه عمیق به صراحت بایــد گفت که بیجا 
و غیرمنطقی اســت بگذریم از اینکــه با تمکین 
نادرست در به کارگیری برخی الفاظ فرهنگ غنی 

فارسی ایرانی و اسالمی را تضعیف می کنیم.
یکی از این موارد استفاده از شبه جمله »چه 
ربطی داره« اســت در چند ســال اخیر در مواقع 
زیادی کــه مطالب مرتبــط که تابــع قانون علت 
و معلول اســت و تحقیقــًا با هم مرتبط اســت 
اظهار می کنی بعضی به راحتی و بدون اندیشــه 
می گویند چه ربطی داره؟! البته قبول داریم ربط 
معدود پدیده هایی تابع قوانینی و درســت است 
ولی برای هر کســی به راحتی قابل فهم و قبول 
نیســت که نباید در هــر جایی به آنهــا تکیه کرد 
مانند دخالت گناه و استمرار آن به عنوان بخشی 
از سلســله علل زلزله و ســیل، حق می دهیم در 
نگاه عامیانــه و عمومی به ســهولت مورد فهم و 
قبول قــرار نگیــرد ولــی متأســفانه در مواقعی 
بعید نیســت افرادی بدون اندیشــه در آینده ای 
نه چندان دور حتــی بگویند نمنــاک بودن، چه 
ارتباطی با آب دارد؟! شــهروند عزیز شما که مثاًل 
با دود ســیگار حنجره شــهروندی را تحریک و 
در نهایت آزرده می کنی، چگونــه در زمان انتقاد 
به ایــن معضل بــه راحتی می گویــی چه ربطی 
داره؟! شــما که با صدای ناهنجار ده ها متر معبر 
عمومی را تحــت تأثیر خواســت نامعقول خود 
قرار می دهی، چگونه به عابر می گویی چه ربطی 
دارد، توئی که به طور ترســناک رانندگی می کنی 
چگونه به سهولت به شــهروند می گویی باباجون 
این حرف ها بــه رانندگی من چــه ربطی داره؟! 
آقا با ده هــا تقلب در امتحان مــدرک باال گرفته، 
حال شما که با علم به رفتارش میگی درآمد شما 
با تکیه بــه این مدرک؟؟؟ شــبهه ناکه و احتمااًل 
حرام، می گوید بابا مدرک تحصیلی با حقوق من 
چه ارتباطی داره؟! عاقالنه، مــورد تأیید حکما و 
فالسفه و دین الهی اســت که تمامی مخلوقات 
عالم و جهان به نوعی بهم پیوسته و با هم مرتبط 
هســتند، شــهروند عزیز چگونگی پوشش شما 
در جامعه، عــدم رعایت نوبت در صــف نانوایی، 
مراقبت های بهداشتی اجتماعی و تقلب شما در 
امتحان و ده هــا مورد دیگر حتمًا بــه بقیه مردم 

بی ارتباط نیست.
یکی دیگــر از این مقوله ها اســتفاده از جمله 
اینکه چیزی نیست می باشد وقتی فردی تخلف 
و جرمی در اجتماع انجام می دهــد که به ظاهر 
کوچک اســت وقتی انتقاد می کنی و یا تذکری 
می دهی برخی می گویند این که چیزی نیســت 
برو جلو خالف های بزرگ را بگیره، غافل از اینکه 
در جامعــه به تدریــج »تخم مرغ دزد، شــتردزد 
می شــود« و خالف و جرم به هر حــال بار منفی 
دارد چه کم، چه زیاد و اگر امــروز ما جلو همین 
خالف هــای بــه ظاهر کوچــک منفعل باشــیم 
متخلف گستاخ شــده و مرتکب جرم های کالن 
در عرصه های مختلــف و الیه های متعدد جامعه 
می شــود. امید است به رشدی برســیم که فقط 
در هنگام ضرورت منطقــی از این گونه جمالت و 

کلمات استفاده کنیم. إن شاءا...

یادداشت روز

مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای همدان:
شنا در سدها و بندها ممنوع

هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای همــدان با بیــان اینکه 
تأسیســات آبی همچون دریاچه ســدها محل 
مناسبی برای شنا نیست، گفت: شنا در محدوده 
سدها و بندهای انحرافی استان همدان ممنوع 

است.
به گزارش هگمتانه، منصور ســتوده نسبت 
به مخاطرات شنا در مخازن سدها و بندهای 
انحرافــی هشــدار داد و افــزود: لغزندگــی 
حاشــیه مخازن ســدها و بندهای انحرافی، 
مکش جریان آب و شــرایط رسوبی کف این 
مخازن خطر مرگ را برای شناگران به همراه 

دارد.
وی عنــوان کرد: طبــق قانون هیــچ دیه ای 
به ورثه شــناگرانی که در مناطــق ممنوعه غرق 

می شوند، تعلق نمی گیرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان 
بــا تأکید بر اینکه تأسیســات یاد شــده محل 
مناســبی برای شــنا نیســت، از هــم وطنانی 
که این اماکن را برای تفــرج انتخاب می کنند 
درخواســت کرد به خاطر حفظ ســالمت خود و 
خانواده به عالئم هشدار دهنده و تذکر مأموران 

توجه جدی داشته باشند.

خبــــــــر

رزن، تویسرکان، فامنین و اسدآباد؛ سفید
آغاز پرداخت 804 میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل آسیب دیده

 آزادبخت: اقدام خوب شهرداری در ممنوعیت نصب چادر در پارک ها
بازگشایی مساجد تنها برای اقامه نماز

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: روزگذشــته در 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا چهار شهرستان رزن، 

تویسرکان، فامنین و اسدآباد سفید اعالم شد.
به گزارش هگمتانه، آغاز پرداخت 804 میلیارد 
تومان تســهیالت حمایتی مشــاغل آسیب دیده 
از بیماری کرونا و پرداخت بیمــه بیکاری به زیان 
دیــدگان از ایــن بیماری، بازگشــایی مســاجد و 
اجــازه فعالیت به برخی از رشــته های ورزشــی و 
آموزشــگاه ها خبرهایی بود که روز شــنبه در ستاد 

مقابله با کرونا مطرح شد.
بازگشایی مســاجد تنها برای اقامه نماز، حذف 
محدودیــت فعالیــت مراکز خرید کــه پیش تر تا 
ساعت 18 اجازه فعالیت داشــتند و اجازه فعالیت 
به برخی رشته های ورزشی، فعال سازی آموزشگاه 
ها، مجــوز برگــزاری دوره های آموزشــی پیش از 
ازدواج بــرای زوج ها برخی از تصمیم های ســتاد 
مقابله با کرونا برای تمام نقاط کشــور بود و استان 

همدان نیز از آن بهره مند شد.

معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
همدان در ســتاد مقابله با کرونا از اختصاص 804 
میلیــارد تومان تســهیالت حمایتــی دولت برای 
مشــاغل زیان دیده از کرونا خبر داد و گفت: این 
تسهیالت از طریق 15 بانک دولتی و خصوصی در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
مصطفی آزادبخت گفت: این تســهیالت به 14 
رسته شغلی پرداخت می شود به شرطی که تعدیل 
نیرو نداشته باشند و حائز شــرایط اعالم شده در 

سامانه کارا باشند.
وی اظهار کرد: بر اســاس ساختار تعریف شده 
برای فعاالن اقتصادی مورد تأیید پیامک ارســال 
می شــود و پس از نام نویســی و تأیید دســتگاه 
اجرایــی به یکــی از شــعب بانکی اســتان برای 

دریافت تسهیالت حمایتی معرفی می شوند.
به گفتــه آزادبخــت پرداخــت بیمــه بیکاری 
برای شــاغالن آســیب دیده از کرونا نیز آغاز شده 
و متقاضیانی که در اســفندماه ســال گذشته نام 

نویســی کرده و شماره حســاب اعالم کرده اند در 
اولویت قرار دارند.

طبق آمارهای موجود 9 هزار و 700 نفر در استان 
همدان برای دریافــت بیمه بیکاری نام نویســی 
کرده انــد و در مرحله نخســت حداکثــر 500 نفر 
می توانند از طرح یاد شــده بهره مند شوند و بقیه 

متقاضیان در مراحل بعدی قرار می گیرند.
اعالم وضعیت سفید برای چهار شهرستان رزن، 
تویسرکان، فامنین و اســدآباد خبر خوش دیگری 
بود که ستاد مدیریت مقابله با کرونا به مردم همدان 
داد اما معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
به مردم هشــدار داد که افزایش شهرهای سفید به 
منزله تمام شدن بیماری کرونا نیست و خطر کرونا 

همچنان هم استانی ها را تهدید می کند.
ایــن وضعیت ســفید را وی حاصــل همکاری 
مردم و همت کادر درمانی دانســت و از ســاکنان 
شــهرها و روســتاهای مختلف اســتان خواستار 
ادامه دادن طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 

جدی بهداشت فردی شد و از مدیران نیز خواست 
وضعیــت اســتان و هشــدارهای الزم را از طریق 

رسانه ها به اطالع مردم برسانند.
افزایش مســافران و گردشگران به شهر همدان 
موضوع دیگری بود که در این ســتاد مطرح شد و 
با توجه به ممنوع نبودن مســافرت و چرخش آزاد 
هموطنان در مناطق مختلف کشــور، آزادبخت تنها 
راه جلوگیری از همه گیری و انتقال ویروس کرونا 

را رعایت شیوه نامه های بهداشتی ذکر کرد.
به اعتقاد او حذف کارتن به دستان و جلوگیری 
از تبلیغ خانه مســافرها و ایجــاد ممنوعیت نصب 
چادر در پارک ها از سوی شهرداری اقدامات خوبی 
اســت که در صورت مدیریت صحیــح می تواند به 

کنترل بیماری کمک کند.
به نقل از ایرنا، بازگشــت بهای بلیت مسافران از 
شرکت رجا که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به 
لغو سفرهای خود شده بودند موضوع دیگری بود که 

دستور پیگیری آن صادر شد.

مدیرمنطقه سه شهرداری همدان:

تقویت شهر دوستدار کودک با طراحی مجموعه های بازی
بهره برداری از 5 مجموعه بازی با اعتبار پنج میلیارد ریال

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیر 
منطقه سه شــهرداری همدان با اشاره به 
برنامه های شهر دوستدار کودک از طراحی 
و راه اندازی 5 مجموعه بازی در پنج پارِک 
این منطقه با اعتبــاری بالغ بر 5 میلیارد و 

800 میلیون ریال خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدرضا فیضی 
منش گفت: تا پایان سال جاری بازسای 
و مرمت 18 پارک را در دستور کار داریم و 
اجرای این نــوع از برنامه ها، می تواند در 
راستای تقویت برنامه های شهر دوستدار 

کودک مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر منطقه ســه شــهرداری همدان 
با اشــاره به پارک هــای موجــود در این 
منطقه و مجموعه های بــازی که در آن ها 
در نظر گرفته شده اســت، عنوان کرد: از 
اسفندماه سال گذشــته و با سپری شدن 
سه ماه، شــهرداری منطقه سه، توانست 

5 مجموعه بازی در 5 پــارک از پارک های منطقه 
شامل پارک جعفر طیار، نیلوفر، گلچین، نسترن و 
بوستان شــهید مدنی، با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 

و 800 میلیون ریال خریداری و نصب کند.
فیضی منــش با اشــاره بــه اینکــه در ایجاد 
مجموعه بازی های نصب شده از جنس پلی اتیلن 
همراه با کف پوش هــای اســتاندارد گرانولی بهره 
گرفته شده است، گفت: نصب مجموعه های بازی 
به نوعی احقاق حقوق شــهروندی کودکان است و 

این موضوع می تواند فرصت هایی را برای آن ها به 
همراه داشته باشد.

وی از تحقق مجموعه بــازی در پارک های مورد 
اشاره یاد کرد و گفت: یکی از برنامه های مورد توجه 
در مقوله حق بر شهر، تمرکز بر حق کودکان به عنوان 

شهروند و ارتقای شهر دوستدار کودک است.
وی افزود: از سویی دیگر، تأکید عباس صوفی 
شــهردار همدان بر تقویت شهر دوســتدار کودک 
همواره وجود داشته اســت و با توجه به نقش بی 

بدیل بــازی در زندگی کــودکان و جایگاهی که در 
سالمت و روان آن ها ایفا می کند، پرداختن به این 
مهم از سوی مدیریت شــهری از اقدامات ضروری 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فیضــی منش با اشــاره به طراحــی فضاهای 
بــازی و مجموعه هــای بــازی در پــارک هــا، 
خاطرنشــان کرد: در تعالیم دینی مــا نیز بر بازی 
کودکان تأکید شده اســت، ایجاد فضاهای بازی 
اســتانداردی که بتواند هوش هیجانی کودکان را 

تقویت کند، شهروندانی با دقت در انجام 
امور را تربیت خواهد کرد.

مدیر منطقه ســه شــهرداری همدان 
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه طراحــی 
مجموعه های بازی باید از اســتانداردهای 
الزم برخــوردار باشــد و توانایــی برقراری 
ارتباطی مؤثر را برای کودکان به وجود آورد، 
در این مجموعه های بازی ســعی شــده 
است که به عنصر رنگ و طراحی گرافیکی 
و جلوه های بصری توجه ویژه شود و این 
موضوع می تواند حس شادمانی و مفرحی 

را برای کودکان ایجاد کند.
فیضی منش با اشــاره به احداث اتاق 
مادر و کودک در بوستان شهید مدنی واقع 
در کــوی شــهید مدنی خاطرنشــان کرد: 
پرداختن به شهر دوســتدار کودک نشان 
از توجه منطقه بــه موضوعات فرهنگی در 
کنار اقدامات عمرانی است و در این مسیر 
به صورت جدی و مســتمر در حال خدمت رســانی 
به شهروندان هستیم که در بوســتان شهید مدنی 
با مســاحت 100مترمربع شــامل فضاهای بزرگ و 
کوچک به عنوان اتاق مادر و کــودک، محل بازی و 
سرگرمی و بازی های خالقانه، و سرویس بهداشتی 
کودک اســت که از اواخر دی ماه ســال گذشــته 
عملیات ســاخت آن آغاز شــده و اکنــون به بهره 
برداری رســیده اســت، امیدواریم در آینده نزدیک 

این طرح را در کل پارک های منطقه اجرا کنیم.

وعده صیدایی:

اختصاص منابع مالی مطلوب به کاوش های هگمتانه
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه اســتان همــدان کاوش ها در تپه 
هگمتانــه را کار بســیار بــا اهمیتی در توســعه و 
گسترش اکتشــافات دانســت و اعالم کرد: این 
امر نیازمند حمایت و پشــتیبانی مســتمر اســت 
که امســال منابع مالــی خوبی به ایــن موضوع 

اختصاص خواهیم داد.
به گــزارش هگمتانــه، سیداســکندر صیدایی 
در بازدید از پایگاه هگمتانه و ســایت موزه منطقه 
غرب کشــور، با اشــاره به اینکه پایــگاه هگمتانه 
منابع بیشتری را به خود جذب خواهد کرد، افزود: 
هگمتانه پیشــینه ای از تاریخ و تمدن کشور ایران 
اسالمی است و شناســاندن و معرفی این پایگاه 
به مردم می تواند آنها را با پیشــینه تاریخی تمدنی 

هگمتانه آشناتر سازد.
صیدایی بیان کرد: فعالیت هــا و کاوش ها، کار 
بسیار با اهمیتی در توسعه و گسترش اکتشافات 
بوده و نیاز به حمایت و پشتیبانی مستمر در سال 
جاری را می طلبد که منابع مالی خوبی امســال در 

این زمینه اختصاص خواهیم داد.
وی اضافه کــرد: این بازدید ایجــاب می کرد 
تا با این فعالیت ها بیشــتر آشــنا شــویم تا در 
کمیته هــای برنامه ریزی و شــورای برنامه ریزی 
اســتان بتوانیم حمایت های الزم را از این حوزه 
داشــته باشــیم و حتمًا این حمایت هــا تداوم 
خواهد یافت تا شــاهد گســترش کمی و کیفی 
مناســب و بیشــتری در ایــن مجموعــه برای 
خدمات بیشــتر به بازدیدکنندگان و گردشــگران 

داخلی و خارجی داشــته و شــاهد رونق هرچه 
بیشتر گردشگری استان همدان باشیم.

*مالمیر: مخزن امن ســایت موزه منطقه ای 
غرب کشور امسال افتتاح می شود

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان هم در این بازدید گفت: 
مخزن امن ســایت موزه منطقه ای غرب کشور در 

فهرست پروژه های قابل افتتاح امسال قرار دارد.
علی مالمیر گفت: ثبت جهانی هگمتانه یکی از 
اولویت های میراث فرهنگی و مهمترین پیشــنهاد 
اســتان همدان برای ثبــت جهانی آثــار تاریخی 

همدان است.
علی مالمیــر گفت: مــوزه منطقــه ای غرب از 
مهمترین موزه های منطقه ای کشــور اســت که با 

استانداردهای بین المللی در حال اجرا است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان همدان گفت: اســتقرار این 
موزه در استان همدان نشــان دهنده ظرفیت های 
ارزشمند تاریخی اســتان همدان است که با بیش 
از 23 هزار شیء موزه ای لزوم برخورداری از چنین 

موزه ای را گوشزد می کند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان در ارتباط با فصل بیست 
و دوم کاوش هگمتانه نیز یادآور شــد: ســؤال های 
گوناگونی در رابطه با هگمتانه وجود دارد که پاسخ به 
آنها نیازمند تــداوم کاوش ها در این محوطه تاریخی 
است و استمرار این مهم منوط به تأمین اعتبار برای 

کاوش است.

آزمون مدارس سمپاد در تیرماه
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
استعدادهای درخشان اســتان همدان گفت: برای 
ســال تحصیلی پیش رو مدارس سمپاد استان در 
پایه های هفتم و دهم دانش آموزان واجد شرایط را 

پذیرش می کنند.
به گزارش هگمتانــه، رضا هاشــمی ادامه داد: 
پذیرش در پایه دهم در قالب تکمیل ظرفیت و در 
رشته های ریاضی، تجربی، انســانی و در فرزانگان 

دو در رشته شبکه و نرم افزار است.
وی درباره نحوه پذیرش اعــالم کرد: داوطلبان 
ورود به این مراکز باید در آزمون ورودی سمپاد که 
در تیرماه برگزار می شود، شــرکت کنند، برای پایه 
هفتم این آزمون به صورت آزمون هوش اســت و 
از مطالب و مفاد درسی آنها سؤالی طرح نمی شود 
اما برای آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم 50 درصد 
سؤال هوش و 50 درصد ســؤال از مطالب درسی 

طرح می شود.
هاشــمی در رابطه با منابع درسی آزمون تکمیل 
ظرفیت پایه دهم بیان کرد: دروس ریاضی، علوم، 
ادبیات، مطالعات اجتماعی، دینــی و قرآن منابع 
آزمون هستند که در پایه نهم فقط از 50 درصد اول 
کتاب و از 100درصد محتوای دروس پایه هشــتم 

سؤال طرح می شود.
وی خاطرنشــان کرد: دانش آمــوزان پایه نهم 
مراکز سمپاد اگر شــرایط ادامه تحصیل در مراکز 
استعدادهای درخشــان را از دست نداده و حداقل 
معدل در پایه نهــم یعنی نمره 17 را کســب کرده 
باشــند، می توانند بــدون آزمون در پایــه دهم به 

تحصیل خود ادامه دهند.
رئیس سازمان اســتعداد های درخشان استان 
همدان درباره شهریه دانش آموزان در سال تحصیلی 
98-99 گفت: اگر پولی بابت کالس های فوق برنامه، 

کالس های کنکــور و المپیــاد از دانش آموزان گرفته 
شــده باید به آنها برگردانده شــود اما حق ثبت نام 

توســط دانش آموزان باید به صورت کامل پرداخت 
شود.
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انعکاس گسترش شورش های خیابانی مردم آمریکا در پی رفتار غیرانسانی پلیس
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

به زودی به شرایط قبل از کرونا برنخواهیم گشت
بخشی از زندگی باید به فضای مجازی برود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور با بیان 
این که مردم باید باور کنند که به زودی به شرایط قبل از 
کرونا نمی توانیم برگردیم، گفت: بخشی از زندگی ما باید 

به فضای مجازی برود.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی صبح 
دیروز در جلســه ســتاد مقابله با کرونا با گرامیداشت 
یاد امام خمینــی )ره( اظهــار کرد: امــام راحل برای 
نجات کشور از استبداد و اســتعمار، انقالب اسالمی را 
به پیروزی رساند. برای نجات کشــور دفاع مقدس را 
به پیروزی رســاند و با رای و نظر مردم همه نهادهای 
نظام را استقرار بخشــید. امروز 31 سال از رحلت امام 
خمینی )ره( می گذرد و مردم با همان عشق به ایشان 
و پیروی از راهشان و همچنین پیروی از خلف صالح 
امام خمینی)ره(، همان پرچم را بــا همان صالبت بر 
دوش نگه داشــته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی 

کرده و به پیروزی رسیدند.
روحانی با بیان اینکه کرونا همچنان به عنوان مسئله 
اصلی و مهم در کشــور ما ظهور و بروز دارد، خاطرنشان 
کرد: این ویــروس موجب تحوالت بســیار زیادی در 
مسائل سیاسی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی شد. 
پیش از ایــن مرزها کم رنگ شــده بودنــد، اما کرونا 
موضوع مرزها را پر رنگ کرد. مهاجرت و سفر را تغییر 

داد و امروز ما با شرایط جدید مواجه ایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این شــرایط زندگی 
مــا محدودتر شــده و بخشــی از آن مجازی شــده 
اســت، تصریح کرد: مردم باید باور کنند که به زودی 
ما نمی توانیم به شــرایط قبل از کرونــا برگردیم برای 
مدت طوالنی باید ســبک زندگــی را تغییــر داده و 
محدودیت ها را بپذیریم و بخشی از زندگی ما باید به 

فضای مجازی برود.
روحانی اظهار کرد: مثل گذشــته که می توانستیم 
جمع های 10 تا 20 نفره کنار هم داشته باشیم باید برای 
مدتی از آن صرف نظر کنیم و این رفتــار را ترک کنیم، 
اجتماعات باید کوچک باشد و با فاصله اجتماعی همراه 
باشد. اکنون شرایط ســخت تری از اسفند و فروردین 

داریم چون در آن ماه ها با کســانی رو بــه رو بودیم که 
عالیم این بیماری را به وضوح داشتند و اصال خودشان 
می دانســتند که مبتال شــده اند اما االن شکل مساله 
عوض شده است و ممکن اســت عالیم ظاهری کرونا 
را نداشته باشــند از این رو باید حتما تست بگیریم و 
وقتی هم تست می گیریم افراد باورشان نمی شود که 

مبتال هستند؛ بنابراین االن کار سخت تر شده است.
وی ضمن قدردانی از قهرمانــان کادر درمانی اظهار 
کرد: هیچ وقت در جامعه نبوده که چند ماه دبســتان، 
دبیرستان، دانشــگاه ها تعطیل باشند و طبیعی است 
که خانواده ها نگران باشــند، اما ناچاریم که بخشی از 
آموزش را به طور مجازی و بخشــی را حضوری برگزار 

کنیم؛ چرا که شرایط کامال متفاوت شده است.
رئیس جمهور در عین حال تأکید کرد که القای ترس 
و اضطراب و عدم قطعیت نسبت به آینده مفید نیست 
و افزود: باید تصمیم را بر ایــن بگیریم که با ویروس 
کرونا بناســت ماه ها زندگی کنیم اما زندگــی توام با 
احتیاط کامل. در حال حاضر واکسنی برای درمان این 
ویروس نیست و ویروس هم از این شهر به آن شهر در 

حال چرخش است.
روحانی گفت: ســامان دادن به زندگــی و اقتصاد 
مردم در این شرایط مهم است. در حال حاضر در بخش 
تولید دچار تفــاوت فاحش در فعالیــت بخش های 
مختلف نیســتیم، اما در بخش خدمات نســبت به 
شرایط قبلی فاصله داریم. در طی مواجه با این ویروس 
شرایط عید نوروز، ماه رمضان و اکنون تابستان را داریم 
تجربــه می کنیم که هر کدام شــرایط خــاص خود را 

داشته و دارند.
بر اساس این گزارش،  رئیس جمهور با بیان این که 
با شروع تابستان سفرها هم شروع شده و این شرایط 
را برای ما ســخت می کند، اظهار کرد: من نمی خواهم 
بگویم سفر ممنوع شــود بلکه باید با کرونا زندگی کرد، 
ولی با احتیاط کامل و مراقبت هــا و همچنین رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی.
روحانی خاطر نشــان کرد: ما روزانه در حال پایش 

شرایط هستیم تعداد مبتالیان نباید برای مردم نگران 
کننده باشد؛ زیرا تعداد مبتالیان جدید بر مبنای تستی 
است که انجام می شــود و ممکن اســت طرف هیچ 
عالیمی نداشته باشد ولی برای این که دیگران را مبتال 
نکند در قرنطینه خانگی قرار بگیرد؛ بنابراین مردم نگران 
نباشند. معیار دیگر ما R ZERO که مخصوص شدت 
اپیدمی اســت در این معیار اگر عدد باالی یک باشد 
جای نگرانی است که البته این عدد در کشور ما زیر یک 
است اما برخی استان ها باالی یک رفته بودند. اشغال 
تعداد تخت بیمارستان و درصد آنتی بادی جمعیت نیز 
از دیگر معیارهاست. اگر 40 درصد جمعیت دارای آنتی 
بادی باشــند، کمی خیال ما راحت می شود اما هنوز به 

این نقطه نرسیده ایم.
رئیس جمهور با تشــکر از تالش های کادر درمانی 
کشــور گفت: طبیعتا کادر درمانی باید تاکنون خسته 
شده باشــند اما روحیه آنها باال است و ما هم مشکلی 
از بابت خستگی کادر درمان و کمبود تجهیزات پزشکی 
نداریم؛ تقاضــای ما از مردم مراقبت بیشــتر و رعایت 

دستور العمل های پزشکی است.
رئیس جمهور همچنیــن گفت: در جلســه امروز 
تصمیم گرفتیم که مســاجد در سراســر کشــور برای 
نمازهای روزانه با رعایت دستور العمل های پزشکی باز 
شود. محدودیت فعالیت پاســاژها که تا ساعت 6 بود 
برداشتیم البته این بازگشــایی ها به این معنا نیست 
که خطرات کاهش یافته اســت بلکه به این معناست 
که باید با احتیــاط کارهــای روزمره انجام شــود. در 
جلســه امروز همچنین مطرح شــد کــه صحن های 
مطهر که صبح ها باز هستند، شــب ها هم باز باشند که 
بنا شد بررسی ها انجام شود تا در جلسه بعد درباره آن 
تصمیم گیری شود درباره سالن های اجتماعات باید با 

دقت و سرعت کمتر به سمت گشایش برویم.
روحانی در پایان خطاب به مردم گفت: مردم اگر به 
سفر می روند دستورات پزشکی را رعایت کنند تا با موج 
جدیدی از بیماری مواجه نشده و مجبور نشویم مقررات 

سختی در برخی شهرها در نظر بگیریم.

سخنگوی شورای نگهبان:

الیحه حذف 4 صفر دارای ابهاماتی است
 که به مجلس اعالم شد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی شورای 
نگهبان گفت: در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی 
پیرامون الیحه حــذف چهار صفر داشــتیم، ابهامات 
نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشد 

و این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم.
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان 
پیش از ظهر دیروز در نشســت با خبرنــگاران ابراز 
کرد: 9 مصوبه بــا توجه به رفت و برگشــت هایی که 
با مجلس دهم داشتیم، مورد بررســی قرار گرفته و 

پاسخ های آن به مجلس اعالم شده است.
وی افزود: طرح استفســاریه مــاده  103 مربوط 
به مــدرک کارشناســی بــرای جاهایی کــه ارزش 
استخدامی دارد است، که مدرک معادل کارشناسی را 
مجلس استفسار کرده که عدم مغایرت آن با شرع و 

قانون اساسی به مجلس اعالم شد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: الیحه 
حمایت قضایی از مأموران حفاظت محیط زیست و 
جنگلبانی مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن 

با شرع و قانون اساسی به مجلس اعالم شد.
کدخدایی اظهار کرد: ضوابطــی را در طرح اصالح 
بخشــی از قانون احزاب در قالــب آیین نامه در نظر 
گرفته بودند کــه امری قانونی تلقی شــود که مغایر 
اصل 85 تشخیص داده شــد و علی رغم اصالحی که 
به عمل آوردند، اما شــورای نگهبان اعالم کرد که ابهام 
اصل 85 همچنان به قوت خود باقی است و مجلس 

باید برای آن قانونی تصویب کند.
کدخدایی اضافه کرد: الیحه حــذف چهار صفر از 
پول ملی در جلســات شــورای نگهبان بررسی شد و 
در تبصره یک ایــن طرح تعهداتــی در برابر صندوق 
بین المللی پول ایجاد شــده بود که شــورای نگهبان 
اعالم کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای 

ابهام است.
ســخنگوی شــورای نگهبــان تصریح کــرد: در 
جلســاتی که با آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی 
پیرامون الحیــه حذف چهار صفر داشــتیم، ابهامات 
نســبت به تعهدات به صنــدوق بین المللی پول رفع 

نشد و این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره هجمه های واردشده 
به شــورای نگهبــان پس از قتــل نوجوان 13ســاله 
تالشی توســط پدرش، گفت: ما هم انزجار خود را از 
این جنایت اعالم می کنیم، این گونه مســائل فقط با 
یک قانون حل نمی شــود، الیحه حمایــت از کودکان 
و نوجوانان ارتباطی به این موضوع ندارد، از ســال 97 
تا اآلن مجلس می توانســت این الیحه را اصالح کند، 
هیچ قصوری از ســوی شــورای نگهبان در بررسی و 

اعالم نظر درباره این الیحه صورت نگرفته است.
کدخدایی تأکید کرد: گرچه معتقدم که فاجعه قتل 

نوجوان 13ساله تالشی ارتباطی با این الیحه ندارد.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سؤالی 
درباره اصالح قانون انتخابات و ازســرگیری بررسی 
این موضــوع با نماینــدگان مجلــس یازدهم گفت: 
فعالیت ما در ایــن رابطه با مجلس دهــم از ابتدای 

سال اول این مجلس آغاز شــد و تا پایان سال این 
مجلس هم نتیجه آن دیده شد.

کدخدایــی گفت: مــا مذاکراتی در ایــن رابطه با 
مجلس یازدهم داشتیم و پیش نویس هایی در این 
رابطه تهیه شده است و کارشناسان ما در پژوهشکده 
این آمادگی را داشته اند و این مسئله هم اعالم شده 

است.
وی اظهار کرد: ان شــاءهللا این فعالیت مشترک 
صــورت گیــرد و امیدواریم بــا اســتفاده از تجارب 
مجلس دهم، نمایندگان مجلس یازدهم همت کنند 

تا قانون انتخابات سروسامان یابد.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره عــدم حضور 
آیت ا... جنتی دبیر این شــورا در مراســم افتتاحیه 
یازدهمیــن دوره مجلس، گفت: مجلــس برای این 
مراســم از بنده و آقای جنتی دعوت کــرده بود، اما 
آیت ا... جنتــی به دلیل اینکه در ســفر بودند، امکان 
حضور در این مراســم نداشــتند و فقط بنده در این 

مراسم شرکت کردم.
کدخدایی درباره برخی مصوبات بررســی شــده 
در شــورای نگهبان، گفــت: طرح کاهــش مجازات 
حبس تعزیری ایراداتی داشــت که مجلس ایرادات 
را برطرف کــرد و عدم مغایــرت آن نیز اعالم شــد، 
این طرح در شــرایط کرونایی این روزهــا می تواند 

کمک کننده باشد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اینکــه پیش از 
انتخابات مجلــس و پــس از آن، افرادی شــورای 
نگهبان را به نقض قانون متهــم کردند؟ گفت: از این 
آسیب ها زیاد دیدیم و دوســتانی که رای نمی اورند 
آن را مطرح می کنند و ما توجهی به آن نداریم. آنچه 
مهم اســت اجرای قانون اســت. ما بحث شکایتی 
را نداریم البتــه اگر توهین باشــد حــق را محفوظ 

می دانیم که اقدام قانونی را انجام دهیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سوالی 
درباره اعــزام نفتکش های ایرانی بــه ونزوئال گفت: 
تدابیر مقــام معظم رهبــری و مقاومت مــردم در 
مقابل تحریم ها، باعث کســب پیــروزی بوده و رمز 

موفقیت ها، مقاومت است.
وی خطاب به نمایندگان مجلــس یازدهم گفت: 
امیدوارم در مجلس جدید، گذشــته چراغ راه آینده 
باشــد و در این فرصت اندک حل مشــکالت مردم 
به خصوص مشــکالت اقتصادی حل شود و شورای 
نگهبان از هر کمکی کــه بتواند به مجلس جدید کند، 
دریغ نخواهد کرد، همانطور کــه ارتباط تنگاتنگی هم 

میان شورا و مجلس قبلی وجود داشت.
وی افــزود: به غیــر از منتخب آشــتیان گزارش 
رســمی دیگری درباره مدرک تحصیلــی نمایندگان 
نداشتیم و نباید به شــایعات در این خصوص توجه 
کرد و اگر گزارشــی مستند باشــد باید به کمیسیون 

تخصصی اعتبارنامه  های مجلس ارجاع شود.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سوال 
دیگری درباره قتل رومینا اشرفی و ضرورت تصویب 
قانون برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، گفت: 

ما آمادگی خود را از هــر گونه قانون جدیدی که برای 
تشــدید مجازات این افراد باشــد، اعالم و ســعی 
می کنیم در کوتاه ترین فرصت اعالم نظر کنیم و اگر 
مشکل با قانون حل می شــود، در این زمینه آمادگی 

داریم تا همکاری کنیم.
کدخدایی در پاسخ به این ســوال که شما گفتید 
16 مصوبه در روزهــای اخر مجلس دهم و هفته های 
اخیر به شورای نگهبان ارسال شده و در حال بررسی 
است، مهمترین مصوبه کدام بوده است و چرا پاسخ 
شورا به مصوبات ارسالی زمان بر است؟ گفت: اینکه 
چرا زمان بر است ایراداتی داریم و مجلس یا درست 
آن را انجام نمی دهد و یــا اصالح نمی کند که بر عهده 
ما نیست، مصوبات را خاطرم نیست ولی یکی الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده بود که مصوبه متولی است، 
دیگری طرح اصالح ایین نامه داخلی مجلس است 

که بتدریج اعالم نظر کردیم.
وی ادامــه داد: شــورای نگهبان بایــد بحث های 
کارشناســی کند، هم پژوهشــگاه ما در تهران و هم 
مجمع قم، بررســی فقهی و کارشناســی می کنند و 
از متخصصان و نمایندگان مجلــس و دولت دعوت 
می شــود، مثال حــذف 4 صفــر از پول ملــی وقت 
زیادی از ما در شــورای نگهبان گرفت، لذا بحث های 
کارشناســی وقت زیادی می برد، اما فرصت ما برای 

اعالم نظر 20 روز است.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سوالی 
درباره ادعــای جعلی بــودن مدرک دکتــرای یکی 
از نمایندگان مجلــس واینکه امروز هم ســه نفر از 
نماینــدگان ادعایی درباره ویژه خــواری این نماینده 
مطرح کردند، گفت: نظرات شورا درباره نمایندگان به 
پایان رســیده و اگر نمایندگان مطلب جدیدی دارند، 

می توانند در موضوع بررسی اعتبارنامه، مطرح کنند.
کدخدایــی همچنیــن در واکنــش بــه اظهارات 
ســخنگوی مجلس دهم دربــاره شــبهه در مدارک 
تحصیلی هشــت تن از منتخبان مجلــس یازدهم، 
گفت: آنچه برای ما به صورت گزارش رســمی رسید، 
تنها منتخب تفــرش بود و درباره مــدرک تحصیلی 
دیگر منتخبان مجلــس یازدهم مدارک رســمی به 
دست ما نرسیده اســت. یکی از نمایندگان مجلس 
دهم ادعا های را نســبت به رقیبش مطــرح کرد، اما 
مشکلی وجود نداشت. او مدعی بود که ممکن است 
این فرد در دوران تحصیل خود خوب درس نخوانده 
باشد. این مسایل ناراحت کننده اســت که او دوباره 
این ادعا را درباره 8 نفــر از نمایندگان مجلس مطرح 
کرده اند و تعابیری را به کار بردند که دور از شــأن بود 
و بنده گفتم که بررسی های الزم صورت گیرد و حتی 

اگر الزم باشد شکایت انجام دهیم.
وی با بیان اینکه شــورای نگهبان برای در اختیار 
قرار دادن توان پژوهشــی خود به مجلس در جهت 
ارتقــای قانون گــذاری آمادگــی دارد، اظهــار کرد: 
امیدواریم نمایندگان در حل مشــکالت مردم کوشا 
باشند و فرصت چهارســاله را غنیمت بدانند، چرا که 

این زمان طوالنی نیست.

250 طرح بزرگ وزارت نیرو 
به بهره برداری می رسد

وزیر نیرو از بهره بــرداری از 250 طرح عمده و 
بزرگ تا پایان امسال در کشور خبر داد و گفت: تا 
پایان دولت بیش از 330هزار هکتار شبکه آبیاری 

و زهکشی مدرن در کشور افتتاح خواهد شد.

اعتراض 3 نماینده مجلس 
یازدهم به اعتبارنامه 

تاجگردون
»کریمــی« نماینده مــردم اراک در مجلس 
یازدهم گفت: بنــده و آقایان نجابــت و زاکانی 
به اعتبارنامــه تاجگردون اعتــراض کردیم. این 
اعتراض ما در راستای عمل به وصیت نامه امام 
خمینی)ره( است که ایشان در این وصیت نامه 
تصریــح کردند که اگــر افرادی بــه مجلس راه 
پیدا کردند کــه صالحیت های الزم را نداشــتند 
نماینــدگان بایــد از تصویــب اعتبارنامــه وی 
جلوگیری کنند و با اســتفاده از ابزارهای قانونی 
اعتبارنامه آن شخص را رد کنند. اگر یک نفر هم 
به اعتبارنامه یک منتخب اعتــراض کند فرایند 
قانونی آن طی خواهد شــد و نیازی به افزایش 
تعــداد امضاها و درخواســت اعتــراض به یک 

اعتبارنامه نیست.

قیمت برق پرمصرف ها
 23 درصد افزایش یافت

ســخنگوی صنعت بــرق گفت: بــرای ایجاد 
بازدارندگــی در مصرف بیش از حد بــرق، از این 
پس مشــترکانی که بیش از الگوی تعیین شده 
مصرف دارند، متحمل افزایش قیمت 16 درصدی 
هزینه عالوه بر افزایش قیمــت 7 درصدی برای 
عموم مشترکین خواهند بود. سال گذشته تنها 15 
درصد از مشترکین بیش از الگوی مصرف و 85 
درصد مابقی نیز مطابق الگوی مصرف یا کمتر از 

آن، برق مصرف کرده اند.

حقوق سربازان 
چقدر افزایش یافت؟

ستاد کل نیروهای مســلح اعالم کرد: حقوق 
سربازان طبق قانون بودجه باید 20 درصد اضافه 
می شــد که این میزان در فروردین اعمال شد. 
ستاد کل نیروهای مسلح از اول خرداد عالوه بر 
20 درصــد، مبلغ 80 هزار تومان بــه حقوق تمام 
ســربازان اضافه کرد. بــا این افزایــش حقوق 
حداقل حقــوق ســربازان 340 هــزار تومان و 

حداکثر بیش از یک میلیون تومان شده است.

احتمال بازگشایی دانشگاه ها 
زودتر از مهر

وزیر علوم گفت: دانشجویان ورودی جدید بر 
روی این موضوع که ترم تحصیلی آینده  از بهمن 
ماه آغاز می شود حساب باز نکنند. ممکن است 
حتی کالس های دانشــجویان زودتر از مهر نیز 

آغاز شود.

آغاز فروش سهام عدالت
 در بورس

فرآیند آغاز کسب و کار 3 روزه شد
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفــت: از روز 
گذشــته این امکان فراهم شد تا ســهامداران 
عدالــت در بورس نســبت به فروش یــا انجام 
معامله با سهامشــان اقدام کنند. در کشــور ما 
شروع کســب و کار به طور متوسط 75 روز زمان 
می برد که در کشــور های دیگر این زمان نیم روز 
اســت و ما امــروز 75 روز را بــه 3 روز کاهش 
دادیم. هر فردی که کارش بیــش از 3 روز طول 
کشــید شــکایت خود را اعالم کنــد و ما حتما 
پیگیری می کنیم و افراد می توانند شکایت خود 

را از طریق شماره 1866 اعالم کنند.

شناسایی 2282 بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشور
 خوزستان همچنان در وضعیت قرمز

سخنگوی وزارت بهداشــت جدیدترین آمار 
ابتالی قطعی به کووید 19 و فوت ناشــی از این 
بیماری را اعالم کرد.کیانوش جهانپور اظهار کرد: 
تا ظهر دیــروز و بر اســاس معیارهــای قطعی 
تشــخیصی، دو هزار و ٢٨٢ بیمــار جدید مبتال 
به کووید19 در کشور شناســایی شد. وی افزود: 
از بین مبتالیــان جدید، 4٣5 مورد بســتری و 
١٨4٧ بیمار به صورت ســرپایی خدمات رسانی 
شدند. وی با بیان اینکه مجموع بیماران کووید19 
در کشــور به ١4٨ هزار و ٩5٠ نفر رســید، گفت: 
متأسفانه در طول این مدت، 5٧ بیمار کووید19 

جان خود را از دست دادند.
وی گفــت: وضعیــت اســتان خوزســتان، 
همچنان قرمز است و در حال حاضر، استان های 
آذربایجان شرقی و غربی، لرســتان، کردستان، 
کرمانشــاه، اصفهــان و هرمــزگان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

اخبــار کوتاه

تمدید بخشودگی سود و جرایم تسهیالت 
زیر 100 میلیون تومان

هگمتانه، گروه ایران و جهان: بخشودگی سود 
و جرایم تســهیالت زیر 100 میلیون تومان صرفا تا 

پایان خرداد از سوی بانک مرکزی تمدید شد.
براســاس بخشــنامه منتشره از ســوی بانک 

مرکزی، بخشــودگی ســود و جرایم تســهیالت 

زیــر 100 میلیون تومــان صرفا تا پایــان خرداد 

تمدید شــد. بر اســاس نامه اخیر این بانک، با 

توجه به شــرایط کرونــا، مانده ســهمیه مصرف 

نشــده برای اجرای بنــد )ل( تبصــره 16 بودجه 

100 میلیــون تومان  98 بــرای تســهیالت زیــر 

اشخاص حقیقی و شــرکت های تعاونی صرفا تا 

پایان خــرداد قابل اســتفاده بوده و مشــمولین 

می توانند برای آخرین بار از ایــن مزیت قانونی 

کنند. استفاده 

بانک های عامل این مصوبه بانک های ملی، سپه، 

توســعه تعاون، صنعت و معدن، توســعه صادرات و 

کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، صــادرات و تجارت 

هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیالت کمتر از 100 

میلیون تومان، از پرداخت سود و جرایم آن تا سقف 

100 میلیون تومان معاف می شوند.

الزم به ذکر اســت در بودجه سال 1399 و پس از 

چهار سال، بخشودگی ســود و جرایم تسهیالت زیر 

100 میلیون تومان حذف شده و امسال بودجه ای به 

این امر اختصاص نمی یابد.

اطالعیه مشترک ایران خودرو و سایپا 
برای قرعه کشی فروش 25 هزار دستگاه خودرو

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دو خودروســاز 
بزرگ کشــور با صدور یک اطالعیه مشترک، نکاتی 
را پیرامون فرآیند قرعه کشــی طرح فروش فوق 

العاده خودرو تشریح کردند.
در ایــن اطالعیــه عالوه بر اشــاره بــه حضور 
نمایندگانــی از نهادهــای نظارتی و رســانه های 
همگانی در زمان قرعه کشی، اعالم شده است که 
متقاضیانی که نام آنها در این قرعه کشی برگزیده 
می شود، باید در 48ســاعت پس از اعالم نتایج، 

وجه خودرو مورد نظر خود را واریز کنند.
مشــروح اطالعیه مشــترک خودروسازان به 

شرح زیر است:
پیرو جلسه مورخ 99.3.9 کمیته خودرو که با 
حضور اعضای کمیته اعم از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، دادستانی کل کشــور، سازمان بازرسی 
کل کشور و دو شــرکت خودروساز )گروه صنعتی 
ایران خودرو و گروه خودروســازی سایپا( برگزار 
شده، بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان حضور 
در فرآیند فروش فوق العاده ویژه ایام عید سعید 

فطر می رساند:
»- جهت اطمینان بخشــی به افــکار عمومی 
در صحــت و دقت قرعه کشــی، نهادهای نظارتی 
و رســانه ها در تمامی مراحل قرعه کشی، حضور 

خواهند داشت.
- بالفاصله پس از اتمام فرآیند قرعه کشــی، 
اطالع رسانی الزم در وبگاه هر یک از خودروسازان 

به تفکیک خودرو انجام خواهد شد.
- متقاضیان مکلفند ظرف 48 ساعت پس از 
اعالم منتخبان از ســوی خودروسازان، نسبت به 
تکمیل وجه اقدام نمایند؛ ضمن اینکه در صورت 
عدم واریز وجه، اسامی نفرات جایگزین از محل 
رزرو، توســط خودروســاز و با تائید دستگاه های 

نظارتی اعالم می گردد.
- صرفــًا ســند فــروش خــودرو از ســوی 
خودروســاز، با درج عبــارت »ترهین یکســاله 
در فروش فوق العــاده«، به خریــداران تحویل و 
شناســنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( از سوی 
پلیس راهور تحویل خودروســاز گردیده که پس 
از اتمام دوران ترهین، از ســوی خودروســازان، 

تحویل خریدار خواهد شد.
- با توجــه به مفاد قــرارداد فــروش؛ امکان 
فروش وکالتــی خودروهای ثبت نامی از ســوی 
متقاضیان در دوران ترهین وجود نخواهد داشت.

- متقاضیانــی کــه ظــرف 36 مــاه گذشــته از 

خودروســازان، خودرو خریداری کرده یــا پالک فعال 

داشته باشند، از فهرست قرعه کشی حذف خواهند شد«.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرداخت وام طرح ملی مسکن 
اولویت بندی می شود

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: در حالی معاون 
وزیــر راه از حذف 265 هــزار متقاضــی طرح ملی 
مســکن خبر داده که مقام مســؤول بانک مسکن 
گفت: دارندگان حســاب صنــدوق پس انداز یکم در 

اولویت پرداخت وام طرح ملی مسکن قرار دارند.
محمدحســن علمداری با بیــان این که افرادی 
که در حســاب صندوق پــس انداز مســکن یکم 
سپرده گذاری کرده و موعد دریافت وام و تسهیالت 
آنها فرارسیده، در اولویت ارایه تسهیالت برای طرح 
ملی مسکن قرار دارند، اظهار کرد:  افرادی می توانند 
از تســهیالت متصل به حســاب صندوق پس انداز 
مســکن یکم در اقدام ملی مسکن اســتفاده کنند 
 که در ســامانه طرح اقدام ملی مســکن به نشانی

 tem.mrud.ir ثبت نام کرده باشند.
مدیر امــور اعتباری بانک مســکن تصریح کرد: 
در شرایط مســاوی برای واجدان شرایط طرح ملی 
مسکن، اولویت ارایه تســهیالت با افرادی است که 
در حســاب صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام 

کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرســازی نیــز روز جمعه با 
یادآوری این که در مرحلــه دوم ثبت نام طرح ملی 
مســکن یک میلیون و 360 هزار متقاضی ثبت نام 
کردند، گفته بود: از این تعداد 530 هزار نفر از طریق 
ســامانه طرح ملی مســکن و 860 هزار نفر هم از 

طریق پیامک ثبت نام خود را انجام دادند.
محمود محمودزاده با اعالم این که پاالیش 530 
هزار نفر که از طریق ســامانه ثبت نام کــرده  بودند 
انجام شــده اســت، افزود: حدود 50 درصد )265 
هزار( متقاضیان طرح ملی مســکن در مرحله دوم 

ثبت نام حذف شده اند.
وی با بیــان این کــه اواخر هفته جــاری نتایج 
پاالیش اعالم خواهد شــد، گفت: بــرای 860 هزار 
نفری که از طریــق پیامک ثبت نام کــرده بودند از 
هفته آینده به آنها اعالم می شــود به سامانه طرح 
ملی مســکن مراجعه و اطالعات خــود را بارگذاری 
کنند تا امکان پاالیش برای این دسته از متقاضیان 

نیز فراهم شود.
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طی 2ماه گذشته:
کشف کاالی قاچاق به ارزش 

55 میلیارد ریال در بهار

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
شهرســتان بهار از کشــف انــواع کاالی قاچاق به 
ارزش 55 میلیارد ریال در دو ماهه گذشته در این 

شهرستان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، ســرهنگ بــزرگ علی 
نوری گفت: بــا اجرای طــرح سراســری مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و ســر لوحه قرار دادن شــعار 
ســال و برنامه های مدون در این راستا، انتظامی 
شهرستان بهار با استفاده از تمام توان و مشارکت 
و همدلی خوب مســؤوالن و مردم توانست طی 
دو ماهه گذشته محموله های قابل توجهی از انواع 
کاالی قاچاق را به ارزش 55 میلیارد ریال کشــف 

کند.
ســرهنگ نوری ادامه داد: در رابطه با کشــف 
کاالی قاچاق 85 نفر دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع صالحه قضائی معرفی شده اند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار تصریح کرد: 
شهرســتان بهار به لحــاظ موقعیــت جغرافیایی 
دروازه اســتان بــه ســمت اســتان های غربی 
محسوب می شود که به تبع آن تردد کاالی قاچاق 
در این حــوزه انتظامی جز جرایم شــاخص بوده 
که بــا تدویــن برنامه های مشــخص و عملیاتی 
در این رابطه، 77 درصد کشــفیات کاالی قاچاق 
در مقایسه با مدت مشــابه در سال قبل افزایش 

داشته است.
بــا  مقابلــه  ضربتــی  طــرح  *اجــرای 

موتورسیکلت سواران متخلف در تویسرکان
فرمانده انتظامی شهرســتان تویسرکان نیز از 
طرح برخورد با موتور ســواران متخلف و توقیف 
35 دســتگاه موتورســیکلت متخلــف در ایــن 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد معصومی گفت: در راســتای 
روان ســازی ترافیــک و برخــورد بــا راکبــان 
موتورســیکلت های متخلف و مزاحــم، مأموران 
انتظامی شهرســتان با همکاری مأموران پلیس 
راهور، طی دو روز گذشته، طرح برخورد با وسایل 
نقلیــه متخلــف را با هــدف افزایش احســاس 
آسایش و امنیت شــهروندان و همچنین کاهش 

تلفات جانی و مالی اجرا کردند.
سرهنگ معصومی افزود: مأموران پس از اخذ 
مجوزهای قانونی با اســتقرار در نقاط حادثه خیز 
شهر، با تذکر شــفاهی به تعدادی از موتور سواران 
تعــداد 35 دســتگاه موتورســیکلت فاقد پالک 
و مــدارک و کاله ایمنی را توقیــف و اعمال قانون 

کردند.
به نقل از مهــر، فرمانده انتظامی شهرســتان 
تویســرکان بــا بیــان اینکــه طــرح برخــورد با 
موتورســواران متخلــف همچنان در دســتور کار 
جدی پلیس است، عنوان کرد: مرکز فوریت های 
پلیسی 110 به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی 

به نیازهای پلیسی هموطنان است.

کشف 5 کیلوگرم هروئین 
در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
شهرستان نهاوند گفت: با پیگیری و تالش مأموران 
کالنتری شــماره 12 نهاوند یک باند تهیه و توزیع 
مواد مخدر دستگیر و پنج کیلوگرم هروئین کشف 

شد.
به گزارش هگمتانه، احمد ســاکی اظهار کرد: 
با پیگیری و تالش مأموران کالنتری شــماره 12 
نهاوند یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر 

و پنج کیلوگرم هروئین از آنان کشف شد.
وی با بیان اینکــه در پی اطالعات واصله مبنی 
بر فعالیــت یک باند مــواد مخدر در شهرســتان 
نهاوند مراتب در دســتور کار پلیس قــرار گرفت 
افزود: مأموران کالنتری پــس از انجام اقدامات 
فنی و تخصصی وبکارگیری شــگردهای پلیسی 
موفق به شناســایی این باند تهیــه و توزیع مواد 

مخدر در شهرستان شدند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان نهاوند تصریح 
کرد: در نهایــت مأموران کالنتری 12 شهرســتان 
پس از شناسایی محل با هماهنگی مقام قضایی 
نســبت به بازرســی از آنجا اقدام که مقدار چهار 
کیلو و 950 گرم هروئین کشــف و سه نفر اعضای 
این باند شــامل یک زن و دو مرد توســط عوامل 

انتظامی دستگیر شدند.
به نقل از فارس، وی بیان کرد: در این راســتا 
پرونده قضایی تشکیل و ســه نفر متهم دستگیر 
شــده به همراه مواد مکشــوفه برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

خبــــــــر

پیشرفت 94 درصدی 
سد نعمت آباد

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد از 
بهره برداری ســد نعمت آباد در تابستان پیش رو 
خبر داد و گفت: اعتبار مــورد نیاز این طرح ملی 
تأمین شده و هم اینک به پیشرفت 94 درصدی 

رسیده  است.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی اظهار 
کرد: تکمیل سد نعمت آباد به 30میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داشــت که از این میــزان، اعتباری 
افزون بر 27 میلیارد تومان تأمین شــد و این 

طرح در مراحل نهایی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: آب این ســد برای مصارف 
کشــاورزی و تغذیه ســفره های آب زیرزمینی 
مصرف می شود و در رونق و آبادانی این منطقه 

تأثیر به سزایی دارد.
فرماندار اســدآباد گفـــت: بهره برداری سد 
نعمت آباد به صورت مســتقیم بــرای 150 نفر 
و غیرمســتقیم بــرای 400 نفــر از جوانان این 

شهرستان شغل ایجاد می کند.
ســد نعمت آبــاد در وســعت 90 هکتار در 
جوار روســتایی به همین نام در 12 کیلومتری 

اسدآباد قرار دارد.
به نقل از ایرنــا، عملیات احداث این ســد 

خاکی از سال 82 آغاز شد.

دستگیری 23 نفر
در اجرای طرح ارتقای

امنیت اجتماعی اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
شهرستان اسدآباد از اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی پلیس طی روزهای گذشته در اسدآباد 
خبرداد و گفت: 23 نفر با اجــرای این طرح در 

اسدآباد دستگیر شدند.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ افشین یاری 
اظهار کرد: در پی اســتمرار اجرای طــرح ارتقا 
امنیت اجتماعی پلیس به ویژه طرح منطقه ای 
که بــا هدف ناامــن کردن محالت جــرم خیز، 
پاکســازی نقاط آلوده و ارتقا احساس امنیت 
در بین شــهروندان انجام می شــود، یگان های 
انتظامی شهرســتان اســدآباد با بهره گیری از 
توان و امکانــات موجود به اجــرای طرح های 

مربوطه پرداختند.
سرهنگ یاری افزود: در راستای اجرای این 
گونه طرح هــا، پلیس به توفیقات و کشــفیات 
چشــمگیری از جملــه جمــع آوری تجهیزات 
و اقــالم ضــد فرهنگی، کشــف مــواد مخدر، 
دســتگیری 10 نفر از معتادان متجاهر و خرده 
فروش، 4 نفر ســارق و 8 نفر جلبی و یک نفر 
نیز به دلیل ارتکاب به سایر جرایم دست یافت.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد 11 دســتگاه 
وســائط نقلیه مزاحم و متخلف نیــز توقیف و 

روانه پارکینگ شدند.
به نقل از مهر، فرمانده انتظامی شهرســتان 
اســدآباد با قدردانی از همکاری خوب مردم با 
پلیس در اجرای طرح های انتظامی، خواســتار 

اعالم موارد مشکوک از طریق پلیس 110 شد.

پیش بینی برداشت 91 هزار 
تن گندم و جو در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: سرپرست جهاد 
کشــاورزی شهرســتان نهاوند گفت: پیش بینی 
می شــود 91 هزار تن گندم و جو از مزارع دیم و 

آبی نهاوند برداشت شود.
به گــزارش هگمتانه، حســین فضلی اظهار 
کرد: با توجه به بارش های خوب ســال زراعی 
جاری پیش بینی می شــود 91 هزار تن گندم و 

جو از مزارع دیم و آبی نهاوند برداشت شود.
وی گفــت: امســال در مجمــوع بیــش از 
44 هــزار و 500 هکتار از مزارع کشــاورزی این 
شهرستان زیر کشــت محصول گندم و جو قرار 
گرفت کــه از این میــزان 9 هزار هکتــار آن به 
محصول گندم آبی و 6 هــزار و 500 هکتار نیز به 

گندم دیم اختصاص یافته است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند 
افزود: بــا توجه به بارش های مطلوب امســال 
پیش بینی ما این است که امسال بیش از 45 
هزار هکتار گندم برداشت شود که در مقایسه با 
41 هزار تن محصول برداشــتی سال گذشته از 

افزایش برخوردار است.
وی از پیش بینــی برداشــت 46 هــزار تن 
محصول جو در این شهرستان خبر داد و افزود: 
در ســال زراعی جاری بیش از 19 هزار هکتار از 
اراضی این شهرستان شامل 11 هزار و 50 هکتار 
زمین دیم و هشت هزار و 300 هکتار زمین آبی 

به کشت جو اختصاص یافت.
فضلی گفت: برای تســهیل خرید تضمینی 
گندم از کشــاورزان ســه مرکز خرید گندم که 
شــامل شــرکت کوثر خزل، گندمــکاران زرین 
کارخانه آرد و تعاون روســتایی می باشد در نظر 

گرفته شده است.
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فرمانده انتظامی مالیر خبر داد:

دستگیری 18 نفر از دو طایفه در مالیر بر سر چراگاه دام

هگمتانه، گــروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
شهرستان مالیر از دستگیری 18 نفر و زخمی شدن دو 
نفر از عشــایر بر اثر درگیری دو طایفه بر سر چراگاه دام 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ محمدباقر سلگی 
اظهار کرد: برابر اعالم مرکز فوریت های پلیسی مبنی 
بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری دســته جمعی بین 
عشایر در ارتفاعات مربوط به منابع طبیعی در یکی از 
روستاهای محور مالیر به اراک بالفاصله با هماهنگی 
مقام قضایی، مأموران پاسگاه محل و یگان امداد به 

مکان اعالم درگیری اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پاســگاه محل و یگان امداد 
پس از حدود یک ساعت و نیم طی طریق از منطقه 
صعب العبور به این محل رســیدند و مشاهده کردند 
دو طایفه از عشــایر بر ســر مراتع چرای دام در این 
محل با اســتفاده از چوب دســتی، قالب ســنگ و 
اسلحه با یکدیگر درگیر شده و اقدام به قشون کشی 

از اطراف و اکناف کرده اند.
ســلگی ادامه داد: با توجه به حجم باالی نفرات 
حاضر در این نزاع، نیروهــای کمکی به محل اعزام و 
با تذکر و هشــدار پلیس، دعوت به آرامش شدند اما 
به هیچ وجه طرفین درگیر توجهی نکردند و در ادامه 
این نزاع، دو طایفه حاضر با هجوم به یکدیگر، دو نفر 

از خودشان را زخمی کردند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس و با عنایت به 
تمرد طرف های درگیر از مأموران با استفاده قانون به 
کارگیری سالح و شــلیک تیرهای هوایی، تعداد 13 

نفر در مراحل اولیه دســتگیر و تعداد هفت دستگاه 
خودروی وانت نیسان توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان مالیــر اظهار کرد: با 
بررســی و تحقیقات به عمل آمــده در رابطه با علت 
وقوع درگیری، مشــخص شــد که دو نفــر از اهالی 
روســتای همجوار این درگیری، به صورت غیرقانونی 
اقدام به اجــاره دادن این مراتع به یکــی از طوایف 
درگیر با اختصاص دو فقره چک به مبلغ 100 میلیون 
ریال کرده و به همین ســبب زمینه درگیری بین دو 
طایفه ایجاد شــده که بالفاصله هر دو متهم موردنظر 
در روســتای مذکــور توســط مأموران شناســایی و 

دستگیر شدند.
وی افزود: با همــکاری مرکز اورژانس 115 دو نفر 
فرد مصدوم این نزاع به بیمارستان منتقل شدند اما 
متأسفانه با توجه به شدت آســیب دیدگی، یکی از 
افراد صدمه دیده در بیمارســتان فوت کرد و در این 
رابطه با تشکیل پرونده و شناســایی افراد درگیر در 

مجمــوع، تعداد 18 نفــر دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند.

به نقل از ایسنا، سلگی با اشــاره به اینکه اعتقاد 
پلیس این است که احترام به قانون همواره امنیت 
آفرین اســت، گفت: برخــی نــکات و توصیه های 
پیشــگیرانه پلیس به منظور جلوگیــری از بروز هر 
گونه درگیری مشابه که همراه با خسارت های مالی 
و جانی به افراد بود شــامل همکاری مســؤوالنه و 
میدانی مؤثر ســازمان های ذیربط در امور عشایر در 
راســتای هدایت و نظارت هر چه بیشــتر بر ورود و 
خروج طوایف گله دار به این شهرســتان، خودداری 
از هر گونه کرایه دادن غیرقانونــی زمین های منابع 
طبیعی توسط برخی افراد ســودجو و فرصت طلب 
در روستاهای مســیر حرکت عشایر و دعوت از همه 
افراد جامعه و به ویژه عشــایر در حل اختالفات این 
چنینی بــا پیگیری و رســیدگی از طریــق مجرای 

قانونی است.

گرانفروشی و کم فروشی؛ مهمترین تخلفات در رزن
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان رزن و درگزین گفت: طی 
سال جاری 1889 مورد بازرسی از واحدهای صنفی 

شهرستان های رزن و درگزین انجام شده است.
به گزارش هگمتانه، محمد سهیلی به مهمترین 
عناوین تخلفات طــی این بازدیدها اشــاره کرد و 
افزود: گرانفروشــی، قاچاق کاال، عرضــه خارج از 
شــبکه، عدم درج قیمت، کم فروشــی و تقلب از 

جمله تخلفات است.
وی بیان کــرد: تعــداد بازرســی از واحدهای 
تولیــدی صنعتــی، تولیــدی صنفــی، توزیعی و 
خدماتــی 1889 مورد بــا ثبت تخلــف 71 مورد 
و تعــداد 80 مورد تخلفات مکشــوفه کــه تمامی 
پرونده ها به شعبه تعزیرات حکومتی برای صدور 
رأی قطعــی ارســال و منجر به صدور رأی شــده 

است.

ســهیلی با بیان اینکه تعداد گزارش و شکایات 
واصله و تلفنی و یا ثبت شــکایت در سامانه 124 
تعداد 39 مورد بوده که تمامی شــکایات رسیدگی 
شــده اســت، ادامه داد: میزان صدور رأی قطعی 
پرونده های ارسالی به شــعبه تعزیرات حکومتی 
برای متخلفان صنفی طی دو ماهه گذشته بیش از 

590 میلیون ریال بوده است.
وی با اشــاره به اینکــه تعداد بازرســی ویژه 
در طرح مبــارزه بــا کروناویــروس 203 مورد از 
واحدهای صنعتی، صنفی و خدماتی بوده اســت، 
تأکیدکرد: تعطیلی واحدهای صنفی شهرســتان 
رزن و درگزین براساس دســتور ستاد با همکاری 
خوب کســبه و بازاریان به خوبی انجــام گرفت و 
گندزدایی واحدهای صنعتــی، صنفی و خدماتی 
توسط خود واحدها و سایر دســتگاه ها طی چند 
مرحله و در برخی واحدهــا به صورت روزانه انجام 

می گیرد.
وی بــه اولویت های ســرمایه گذاری ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان در ســال جهش 
تولید اشــاره کرد و گفت: تجهیزات پزشکی، انواع 
کمپرسورها)بیمارســتانی و یخچالــی(، مبلمان با 
فناوری مدرن تولید، پوشــاک و کفــش و صنایع 
وابســته به فرش و چــرم، کولــر گازی خانگی و 
خودرو، آهن اســفنجی)تکمیل زنجیــره فوالد(، 
انواع آجر و ســرامیک نســوز، الیاف نسوز، فویل 
آلومینیوم رنگی و ســاده و قوطی هــای فلزی در 

صنایع غذایی از اولویت ها است.
سهیلی به دو طرح توسعه دستگاه بیت کوین و 
موتور برق و 46 محلول دیگر شرکت شوکت اشاره 
کرد و گفت: خرس سفید شمال تولید فوالد، احیاء 
مجدد و با ظرفیت تولید کامل شــرکت رزن صاف 
که در حــال حاضر با 25 نیــرو و 10 درصد ظرفیت 

واحد فعالیت دارد، از این طرح ها هستند.
وی افزود: طرح توســعه رایان نیک، شــرکت 
تعاونی تولیدی محافظ سازان آرش، طرح خوشه 
موزائیک سازان روستای ورقســتان و طرح تولید 
قطعات بتنــی از دیگر طرح های شهرســتان رزن 

هستند.
سهیلی در گفتگو با ایسنا، به اقالم تنظیم بازار 
در شهرســتان اشــاره کرد و گفت: جذب و توزیع 
برنج تنظیــم بازار 128 تن، قند و شــکر 82 تن و 

گوشت منجمد 2500 کیلوگرم بوده است.

عفو 540 زندانی در همدان از بین 3 هزارو 700 زندانی کشور

یک هفتم عفو رهبری نصیب زندانیان همدان
رئیس کل دادگستری استان همدان: معارفه 13 رئیس دادگستری و دادستان طی 9 ماه اخیر در همدان

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس کل دادگستری 
اســتان همدان با تقدیر از تدبیر رهبر انقالب در عفو 
سه هزار و 700 زندانی به مناســبت عید سعید فطر و 
سالروز آزادسازی خرمشــهر، عنوان کرد: 540 نفر از 
این زندانیان از اســتان همدان هستند و این مطلب 
نشان از کار کارشناسی و پیگیری استان برای کاهش 

زندانیان دارد.
به گــزارش هگمتانه، »محمدرضــا عدالتخواه« 
در مراســم تکریم و معارفه ریاســت دادگســتری 
شهرســتان فامنین،  با بیــان اینکــه معارفه های 
رؤســای جدید دادگســتری ها و دادســتان های 
اســتان همدان بر اســاس منویات رهبر انقالب و 
با رویکرد کادرســازی و بهره گیری از نیروی جوان 
در این دســتگاه بوده، گفت: تشــکیل ستاد تألیف 
قلــوب و کمیتــه مصلحیــن، برنامه محــور کردن 
قضات، حبــس زدایی و برخورد قاطــع با مجرمان 
در فضای مجازی از دیگر اولویت های دادگســتری 

استان در چند ماه اخیر بوده است.
وی گفــت: در 9 ماهــه گذشــته تاکنــون در 
مراسم  متعددی از 9 شهرستان اســتان، 7 رئیس 
دادگستری و 6 دادستان تغییر وضعیت پیدا کردند 

و معارفه شدند.
وی اظهار کرد: تغییرات در دســتگاه قضایی کار 
دشوار و ســنگینی اســت اما تاکنون 90 نفر در این 

استان در حوزه های مختلف تغییر سمت داشته اند.
*بهره مندی از نیروهای جوان با رویکرد بیانیه گام 

دوم انقالب در دستور کار دستگاه قضا
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان با بیان 
اینکه تغییرات انجام شده بر مبنای منویات رهبری 
در بیانیه گام دوم انقالب بوده اســت، افزود: بر این 
اساس بهره گیری از جوانان مؤمن، متعهد و انقالبی 
با رویکرد کادرسازی و تربیت نیروی های انقالبی در 
دســتگاه قضا در دســتور کار ما قرار گرفته تا جایی 
که میانگین ســن افراد معرفی شده جدید پایین تر 

آمده است.
عدالتخواه تصریح کرد: کادرسازی نیروی ارزشی 
و انقالبــی برای تمــام بخش های کشــور بــه ویژه 

در دســتگاه قضا یک ضرورت اســت و ما مؤظف به 
معرفی نیروهــای جوان به عنوان پشــتوانه نظام در 
سمت های مختلف هســتیم تا در آینده شاهد رشد 

تفکر انقالبیگری در بین مسؤوالن نظام باشیم.
وی عنوان کــرد: عالوه بر شــروط ذکر شــده باال، 
به منظــور تعیین یک شــخص بــرای جایگاه های 
مسؤولیتی همچون دادســتان و ریاست دادگستری 
یک شهرستان، استقرار آن فرد در محل خدمت خود 
نیز جزء اولویت های اصلی ما بوده تا آن مســؤول با 
حضور مســتمر در آنجا در ایجاد وحدت بین دستگاه 

قضا و سایر نهادها اثربخش تر عمل کند.
*دیدارهــای چهره بــه چهره مردم با رؤســای 

دادگستری ها در روزهای کرونایی ادامه دارد
رئیس کل دادگستری اســتان همدان به دیدار 
مردمــی و چهره بــه چهره خــود و دیگر رؤســای 
دادگستری سراسر استان با مردم اشاره کرد و گفت: 
با وجود ویروس کرونا ایــن دیدارها همچنان انجام 
می شــود و حتی کیفیت کار در این حوزه بهتر شده 

است.
عدالتخواه در ادامه عدالت را رکن اصلی و اساسی 
دستگاه قضا و قاضی دانســت و اظهار کرد: در مبانی 
دینی و اعتقادی اعتقاد ما بر این اســت که قضاوت 
شــأن خداوند متعال اســت که به ائمــه اطهار)ع( 

تفویض فرمودند و از ائمه)ع( با شرایط به فقیه جامع 
شرایط رسیده است.

*برقراری عدالت از سوی دستگاه قضا برای مردم 
امیدبخش است

وی تصریح کرد: بدین ترتیب عدالت به دستگاه 
قضا تفویض شده است و این نهاد به جایگاه و پناهی 
برای گرفتن حق مظلوم از ظالم تبدیل شده و افرادی 
که به این دستگاه مراجعه می کنند خواستار برقراری 
عدالت و رفــع مظلومیت خود هســتند و برای آنان 

برقراری عدالت امید بخش است.
*نیروهای جدید برنامه محور هستند

رئیس کل دادگستری اســتان همدان ادامه داد: 
نیرو های جدیدی که آمده اند برنامه محور هستند و 
ما هم از آنان خواســتیم تا برنامه کیفی و کمی یک 

ساله خود را تدوین کنند.
عدالتخواه همچنین به مســئله اساسی »حبس 
زدایی« به عنوان یکی از اولویت های اصلی ریاســت 
قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: همین مورد به جد در 
دستور کار ما نیز قرار دارد، چرا که ما معتقدیم زندان 
باید جایی بــرای قاتلین، افراد شــرور و مفســدان 

اقتصادی باشد.
* تشکیل ستاد تألیف قلوب و کمیته مصلحین 

برای کاهش مراجعات مردمی به دادگاه ها

وی با بیان اینکه بیــش از 90 درصد مراجعات به 
دادگســتری ها جزئی و قبل از رسیدن به دادگاه حل 
شدنی است، افزود: بدین ترتیب برنامه های جامعی 
در ستاد تألیف قلوب و کمیته مصلحین که به تازگی 
تشــکیل شــده در نظر گرفته ایم تا با آموزش های 
متعدد در آگاهی بخشــی جامعه برای مصالحه بین 

طرفین دعوی حرکت جدیدی انجام دهیم.
*عفو 540 زندانی همدانی از ســوی رهبر انقالب 

در عید سعید فطر
رئیس کل دادگستری اســتان همدان با تقدیر 
از تدبیر رهبر انقالب در عفو سه هزار و 700 زندانی 
به مناســبت عید سعید فطر و ســالروز آزادسازی 
خرمشــهر، عنوان کرد: 540 نفر از ایــن زندانیان 
از اســتان همدان هســتند و این مطلب نشان از 
کار کارشناســی و پیگیری اســتان بــرای کاهش 

زندانیان دارد.
*جرم تخلف در فضای مجازی سنگین تر از فضای 

حقیقی است
عدالتخــواه در ادامــه با اشــاره بــه اینکه یکی 
چالش های پیش روی دســتگاه قضا، وقوع جرائم 
متعــدد در فضــای مجازی اســت که حتــی منجر 
به شهادت طلبه همدانی شــد، گفت: از نظر ما جرم 
افرادی کــه در فضای مجازی مرتکــب اعمال خالف 
قانون می شــوند، ســنگین تر از افرادی است که در 
فضــای حقیقی اقــدام به جــرم می کننــد، چرا که 
مجرمان بــا جوالن در فضــای مجازی تعــداد افراد 

بیشتری را به سمت جرم و جنایت می کشانند.
وی تصریح کرد: دســتگاه قضا بــرای مجرمان 
و اوباش در فضــای مجازی برنامه های بســیار دارد 
و برخــورد قاطعانه با این مجرمــان انجام می دهد و 
در این زمینه هیچ گونه ضعــف اطالعاتی، امنیتی و 

قضایی وجود ندارد.
به نقل از روابــط عمومی اداره کل دادگســتری 
استان همدان، در این مراســم از خدمات مسعود 
صمدی تقدیــر و »امیر مهدی عزیــزی« به عنوان 
رئیــس جدیــد دادگســتری شهرســتان فامنین 

معرفی شد.

بانک ها تنها تولیدکننده محصوالت ارتوپدی اسدآباد را دریابند
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیرعامل شــرکت 
تن ســان طب هگمتانه اســدآباد از تولید 70 قلم 
محصوالت ارتوپدی توسط این شــرکت خبر داد و 
گفت: سخت گیری ها در رابطه با ضمانت های بانکی 
یکی از مشکالت در رابطه با طرح توسعه این شرکت 
به عنــوان تنهــا تولیدکننده در زمینــه محصوالت 

ارتوپدی شهرستان اسدآباد است.
به گــزارش هگمتانــه، محمد زارع اظهــار کرد: 
شــرکت تن ســان طب تنها تولیدکننده در زمینه 
محصوالت ارتوپدی شهرســتان اســدآباد بوده که 
محصوالت بســیاری را طبق اســتانداردهای الزم 
تولید و به سراسر کشــور از جمله بیمارستان ها با 

بازاریابی های الزم ارسال می کند.

وی با اشاره به تأسیس این شرکت در سال 92 
و بهره برداری کامل آن در سال 95 افزود: در حال 
حاضر این شرکت برای 20 نفر به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد کرده که با توجه به شعار سال مبنی 
بر »جهش تولیــد« در تالش هســتیم در صورت 
دریافت تسهیالت و تأمین اعتبارات الزم نسبت به 

اجرای طرح توسعه شرکت اقدام کنیم.
زارع با بیــان اینکه محصوالت این شــرکت با 
نشان تجاری »تنکو« به بازار عرضه می شوند که از 
جمله این محصوالت می توان به شــکم بند، گردن 
بند، گان و لباس بیمارســتانی اشــاره کرد، یادآور 
شــد: برای طرح توســعه طرح فوق بــه اعتباری 
افزون بر 500 میلیون تومان نیاز بوده که در صورت 

اخذ این تسهیالت برای 30 تا 40 نفر دیگر اشتغال 
مســتقیم ایجاد خواهد شــد و اقــالم محصوالت 
تولیدی این شرکت نیز در زمینه محصوالتی چون 

تولید واکر و لوازم توانبخشی افزایش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه مشتری مداری، اشتغال 
آفرینــی و انعطاف پذیــری در انجــام فعالیت ها 
از ارزش هــای ایــن شــرکت به شــمار مــی رود، 
خاطرنشــان کــرد: ســخت گیری هــا در رابطه با 
ضمانت های بانکــی یکی از مشــکالت در رابطه با 
طرح توسعه این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده 
در زمینه محصوالت ارتوپدی شهرســتان اسدآباد 
بوده که در این راســتا کمک و همکاری بانک ها از 
نقش مؤثری در طرح توسعه شرکت فوق برخوردار 

خواهد بود.
زارع در گفتگو با ایســنا، با بیان اینکه با طرح 
توســعه شــرکت فوق نســبت به عرضه تولیدات 
در خارج از کشــور نیــز اقدام می شــود، گفت: به 
روزرســانی بســته بندی محصــوالت در رابطه با 
بازاریابی داخــل و خارج کشــور از نقش مؤثری 
برخوردار اســت که در همین رابطه در حال حاضر 
به 300 تا 400 میلیــون اعتبار نیــاز خواهد بود و 
در همین راســتا نیز کمک و مســاعدت بانک ها 
در عدم ســخت گیری ضمانت های بانکی موجب 
مرتفع شدن مشــکالت می شود ضمن اینکه برای 
رقابت با بــازار توجه به نــوع و کیفیت محصوالت 

تولیدی از طرف شرکت نیز باید توجه ویژه شود.

شهرستان



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

 م.الف 46
برابر رأی شــماره 139860326007001471 مــورخ 1398/12/17 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
مســجد امام علی النقی)ع( به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بهار به 
شناســه ملی 14003506917 در اعیانی ششــدانگ یک باب مسجد به مساحت 
193/06 مترمربع پاک 11007 فرعی از 3922  فرعی از 139 اصلی واقع در بهار 
بخش چهار همدان خریداری به استناد تبصره ماده 3 قانون اوقاف  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
و در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
نوبت چاپ اول: 1399/02/27     نوبت چاپ دوم: 1399/03/11

هادی یونسی عطوف  - رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

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

 م.الف 42
برابر رأی شــماره 139860326007001469 مــورخ 1398/12/17 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
مسجد باب الحوائج)ع( به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهار به شناسه 
ملی 14003506917 در اعیانی ششــدانگ یک باب مسجد به مساحت 247/02 
مترمربع پاک 11011 فرعــی از 1625  فرعی از 139 اصلی واقع در بهار بخش 
چهار همدان خریداری به اســتناد تبصره ماده 3 قانون اوقاف  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
نوبت چاپ اول: 1399/02/27           نوبت چاپ دوم: 1399/03/11

هادی یونسی عطوف - رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

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

 م.الف 31
برابر رأی شماره 99/78 مورخ 99/02/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای کیانوش حنیفه وفادار 
فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 4093 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 68209/82 مترمربع در قسمتی از پاک 67 
اصلی خاکریز واقع در اسدآباد، اراضی روستای خاکریز معروف به پشت حصار بزرگ 
خریداری از مالکان رســمی آقایان فرهاد زیــوری زیرک و علی آقا خان زاده محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود و 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
نوبت چاپ اول: 1399/02/27       نوبت چاپ دوم: 1399/03/11

کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی حصر وراثت
م.الف 45

آقای محمدمهدی یعقوبی دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کاسه 
111/9900161ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اصغر یعقوبی به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 99/02/05 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر 
اســت به: 1- محمدمهدی یعقوبی به شــماره شناسنامه 39 پسر متوفی 2- راضیه 
یعقوبی به شماره شناسنامه 40 دختر متوفی 3- فاطمه یعقوبی به شماره شناسنامه 
12000 دختر متوفی 4- گیســو یعقوبی به شماره شناسنامه 8013 دختر متوفی 
5- روح انگیز یعقوبی به شــماره شناســنامه 9 دختر متوفــی 6- فرنگیس یعقوبی 
به شــماره شناســنامه 186 دختر متوفی 7- قدمخیر بهرامی به شماره شناسنامه 
4031875819 همسر دائمی متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آگهی فقدان سند مالکیت
م.الف 68

نظر به اینکه آقای محمدباقر بیرنگی، با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق دفتر 
اســناد رسمی 3 اسدآباد مدعی هستند که یک جلد سند مالکیت شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت یکصدوسیزده مترمربع و نودوهشت صدم مترمربع پاک 
1361 فرعی مجزی شده از 66 اصلی واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان 
که به شــماره چاپی 802433 به نام آقای محمدباقر بیرنگی صادر و تســلیم شده، 
در هنگام جابه جایی مفقود شــده اســت، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز به 
اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید، در صورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند 

مالکیت المثنی به نام مالک )محمدباقر بیرنگی( صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد- کامران متقی

آگهی فقدان سند مالکیت
م.الف 69

نظر به اینکه آقای مهدی مرادی سیراوند، با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
دفتر اسناد رسمی 102 اسدآباد مدعی هستند که یک جلد سند مالکیت شش دانگ 
یک باب مغازه به مســاحت شانزده مترمربع و چهل وشش صدم مترمربع پاک 32 
فرعی مجزی شــده از 13 فرعی از 1611 اصلی واقع در شهرســتان اسدآباد بخش 
شش همدان که ذیل ثبت 34855 صفحه 69 دفتر 237 به شماره چاپی 402766 
به نام آقای مهدی مرادی سیراوند صادر و تسلیم شده، و اصل ملکی مرقوم به موجب 
نامه شــماره 180/44555 مورخ 1395/10/27 اداره تأمین اجتماعی شهرســتان 
اســدآباد در قبال مبلغ یک میلیاردوچهل میلیون ریال در بازداشــت می باشد، در 
هنگام جابه جایی مفقود شــده اســت، لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز به 
اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید، در صورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند 

مالکیت المثنی به نام مالک )مهدی مرادی سیراوند( صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد- کامران متقی

آگهی تغییرات شرکت مجریان طرح خشت فیروزه ای 

رهام شرکت با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 13926 و شناسه ملی 14008811548

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طــور فوق العاده مورخ 
1399/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقایان حجت اله درویشــی زاده با کد 
ملی 3873825827 و امیر امیری پارسا با کد ملی 3871357820 )خارج 
از شــرکا( و خانم ها شکوه درویشی زاده با کد ملی 3871149063 و مهسا 

صالح با کد ملی 3962557911 )خارج از شرکا(

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی تغییرات 

شرکت مجریان طرح خشت فیروزه ای رهام 

شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13926

 و شناسه ملی 14008811548
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/29 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 
1- ســمت اعضای هیــأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم شــکوه 
درویشی زاده با کد ملی 3871149063 به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره آقای حجت اله درویشــی زاده با کد ملی 3873825827 به ســمت 
نایب رئیس هیأت مدیره. آقای امیر امیری پارسا با کد ملی 3871357820 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره )خارج از شرکا(. خانم مهسا صالح با کد 
ملی 3962557911 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره )خارج از شرکا(- 
2- حق امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای 
خانم شکوه درویشــی زاده )مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره( »به تنهایی« 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی تغییرات شرکت مجریان طرح خشت فیروزه ای رهام 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13926 

و شناسه ملی 14008811548
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1399/02/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به چهار نفر 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی ابالغ اجراییه مهریه پرونده اجرایی 
139904026781000085/1

م.الف 70
بدینوســیله به آقای حامد بادفیروزه فرزند شــمس اهلل ش ش 6618 شــماره ملی 
0075576015 اباغ می شود که خانم مهشیدالسادات قاسمی )زوجه( جهت وصول 
مبلــغ 8/139/600/000 ریال )مبلغ ریالی تعداد 114 عدد ســکه طای تمام بهار 
آزادی موضوع الزم االجرا( به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6897-

1393/10/12 دفتر رسمی ازدواج شماره 11 مایر علیه شماره اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کاســه 9900095 در این اجرا تشــکیل شده و طبق گزارش 
مأمور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند و اعامی شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

تاریخ انتشار: 99/03/11ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
پری الوندی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آمین الماس ایرانیان درتاریخ  1398/10/17 
به شماره ثبت 13983 به شناسه ملی 14008902496

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات بازرگانی و تجارت و تولید و تهیه و توزیع و پخش وارادت 
و صادرات کاالهای مجاز وگشــایش اعتبارات وال ســی و اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کاال ازگمرکات 
داخلی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی - بازاریابی)غیرهرمی وغیرشبکه ای وغیراینترنتی( و ارائه خدمات برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین 
المللی و شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی - خرید و فروش و پیش 
فروش و خودروهای داخلی و خارجی - اجاره و اجاره بشرط تملیک خودرو بصورت بلند مدت و کوتاه مدت - واردات وفروش و پیش فروش قطعات نو و استوک وثبت سفارش انواع خودرو . 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله 
سعیدیه شمالی ، کوچه آزادگان ، خیابان سعیدیه شمالی ، پاک 0 ، مجتمع تجاری سعیدیه ، طبقه نهم ، واحد 1011 کدپستی 6516789659 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امین رحیمی به شماره ملی 3860454226 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای محمدباقر رحیمی به شماره ملی 
3871282898 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین رحیمی به شماره ملی 3860454226و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای محمدباقر رحیمی به شماره ملی 3871282898و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء مجاز درکلیه موارد اعم از چکها 
و سفته ها و بروات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود بعهده آقای امین رحیمی )نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ( بتنهایی که همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار هگمتانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
862496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
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برگزاری مراسم 
حج و اربعین؛ نامعلوم

هگمتانه، گروه خبر همــدان: رئیس جمعیت 
هالل احمر گفت: در حال حاضــر نمی توان درباره 
احتمال برگزاری مراســم اربعین حســینی و حج 
تمتع اعالم نظر کرد و باید منتظر تغییر شــرایط در 

کشورهای میزبان بود.
بــه گــزارش هگمتانــه، کریم همتــی درباره 
آخرین وضعیت برگزاری مراســم حج و اربعین 
و حضور جمعیت هالل احمــر در این دو رویداد 
گفت: متأسفانه با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و برقراری شــرایط قرنطینه در کشورها، موانعی 
بــرای برگزاری این دو مراســم وجود داشــته و 
برگزاری آنها بســتگی به اعالم موضع کشورهای 

میزبان دارد.
رئیــس جمعیت هــالل احمر تصریــح کرد: 
آمارهای اعالم شــده از ســوی عراق و عربستان 
صحیح و دقیق نیست و شــمار مبتالیان در این 
کشــورها نیز روندی صعودی دارد لــذا برگزاری 
مراســم حج یا اربعین منوط به بازگشایی این دو 

کشور خواهد بود.
همتی تأکید کــرد: در حال حاضــر نمی توان 
درباره احتمال برگزاری مراســم اربعین حسینی 
و حج تمتع اعــالم نظر کرد و بایــد منتظر تغییر 

شرایط بود.
وی با بیان اینکه در صــورت برقراری این دو 
مراســم جمعیت هالل احمر ایران آمادگی کامل 
برای پوشش آنها را خواهد داشت، عنوان کرد: ما 
در پوشش دهی و انجام وظایف درمانی خود در 
جریان حج و اربعین هیچ مشکل و محدودیتی 
نداریــم و حتــی همیــن حــاال نیــز در صورت 
بازگشــایی آمادگی کامــل برای ارائــه خدمات 
را داریــم اما بایــد منتظر اعالم نظر کشــورهای 

میزبان باشیم.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشــان کرد: 
در حــال حاضر معاینات پزشــکی شــمار زیادی 
از متقاضیان زیر 60 ســال برای حج تمتع انجام 
شده و آمادگی کامل برای واکسیناسیون حجاج، 
معاینات مربوط بــه کرونا و انجــام آموزش های 

الزم را داریم.

خبــــــــر

نبود عالئم بازدارنده سرعت 
در بلوار ارم

پیاده راه بلــوار ارم روز پنجشــنبه 8 خرداد 
جــاری در ســاعت 8 صبح شــاهد ســانحه 
تصادف یک دســتگاه خودرو ســواری با یک 
خانم دوچرخه ســوار بود که منجر به مصدوم 
شــدن خانم راکب دوچرخه و انتقــال وی به 

بیمارستان شد.
خودرو ها و موتورســیکلت ها با ســرعت و 
بدون رعایت مقــررات راهنمایــی و رانندگی و 
توجه به شــهروندان و عابران و ورزشکارانی که 
در حال تردد در طول مســیر پیاده راه هستند 
هر طور که دوســت دارند رانندگــی می کنند و 
متأســفانه فقط تابلوی محدودیت ســرعت و 
تعبیه دوربین ثبت ســرعت و تخلفات رانندگی 
نصب شــده و هیچگونــه عالئــم بازدارنده در 
سرتاســر پیاده راه وجود نــدارد؛ این در حالی 
اســت که تعریف پیاده راه با تــردد خودرو آن 
هم بدون محدودیت ســرعت اصاًل همخوانی 

ندارد.
 مســؤوالن پلیــس راهــور و شــهرداری 
همدان لطفًا پاســخ گو باشند تا کی باید شاهد 
تصادفات و حوادث ناگــوار در این به اصطالح 
پیاده راه باشیم؟! یک ماه از تصادف ناگوار در 
همین پیاده راه که به کشــته شدن و از دست 
دادن یک شــهروند و زخمی شــدن چند تن 
دیگر منجر شــد می گذرد ولیکن هیچ اقدامی 
در خصــوص نصب دوربین و عالئــم بازدارنده 
لحاظ نشــده لذا خواهشمند اســت در اولین 
فرصت در این خصوص تدبیرات الزم را اتخاذ 

فرمایید.
ملکی

نامه وارده

خبـــر همدان

مرحله سوم رزمایش »کمک مؤمنانه«
هم زمان با سالروز رحلت امام)ره(

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول بســیج 
سازندگی سپاه انصارالحســین)ع( استان همدان 
از انجام مرحله ســوم رزمایش »کمک مؤمنانه« 
در همــدان هم زمــان با ســالروز رحلــت امام 

خمینی)ره( خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی قره باغی گفت: تاکنون 
تقریبًا 70 هزار بســته معیشــتی بین نیازمندان 
توزیع شده اســت. وی با بیان اینکه سال گذشته 
طبق قولی که داده بودیم 500 مــورد جهیزیه بین 
نوعروسان نیازمند در استان توزیع شد اظهار کرد: 
امســال نیز به دنبال توزیع تعدادی جهیزیه بین 

دیگر نوعروسان نیازمند استان هستیم.
*400 جهیزیه بین نوعروسان نیازمند همدان 

توزیع می شود
وی با اشــاره به رایزنــی با تهران بــرای تحقق 
این مهم تأکیــد کرد: پیش بینی ما این اســت که 
400 جهیزیه نیز امســال بین نوعروســان نیازمند 
استان توزیع شود. مسؤول بسیج سازندگی سپاه 
انصارالحسین)ع( اســتان با اشــاره به اینکه طی 
دو مرحله رزمایش مؤمنانه برگزار شــد و به دنبال 

این هســتیم که مرحله ســوم روز 14 خردادماه به 
مناسبت سالروز رحلت امام)ره( انجام شود گفت: 
در حال حاضر دنبال مقدمات اجــرای این طرح با 
تهیه کاالهای مورد نیاز هســتیم. وی با بیان اینکه 
پیش بینی ما توزیع بیش از 10 هزار بسته معیشتی 
است خاطرنشان کرد: قبل از شروع رزمایش کمک 
مؤمنانه 25 هزار و 800 بســته حمایتی توزیع کرده 
بودیم که با دستور مقام معظم رهبری نیز در قالب 

رزمایش مؤمنانه طی دو مرحله اقالمی توزیع شد.
قره باغی با اشاره به اینکه در مرحله اول رزمایش 
کمک مؤمنانه یک هزار و 500 بســته  توســط سپاه 
انصارالحســین)ع( و 26 هزار و 800 بســته توسط 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( توزیع شــد افزود: 
در مرحله دوم نیز 22 هزار بســته توســط ســپاه 
انصارالحسین)ع( استان توزیع شد که در مجموع 
70 هزار بسته تاکنون بین نیازمندان توزیع کرده ایم.

وی با تقدیــر از همراهی خیــران و نیکوکاران 
برای کمک به مــردم نیازمنــد در رزمایش کمک 
مؤمنانه عنوان کــرد: به طور میانگیــن قیمت هر 

بسته 300 هزار تومان بوده است.

از سوی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اعالم شد

معادل فارسی برخی اصطالحات پزشکی
خبــر  هگمتانــه، گــروه 
همدان: معادل فارسی برخی 
لغات و اصطالحات پزشــکی 
فرهنگستان  ازســوی  بیگانه 
زبان و ادبیات فارســی اعالم 

شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، 
فرهنگســتان زبان و ادبیات 
بعضــی  بــرای  فارســی 
اصطالحات پزشــکی معادل 

فارسی تعیین کرده است.
بی شــک اعــالم معادل 
فارســی اصطالحــات بیگانه 
و  رســانه ای  بــرای کاربــرد 
برنامه هــای گفتگــو محــور 

است.
این معادل ســازی را در 

جدول مشاهده می کنید.

تبعات مالی خانه نشینی کرونایی اهالی تئاتر
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیــس انجمن 
هنرهای نمایشی همدان از تبعات مالی خانه نشینی 

کرونایی اهالی تئاتر سخن گفت.
به گزارش هگمتانه، کیانوش بهروزپور روز شــنبه 
اظهار کرد: تمام لذت نمایش به زنده بودن آن اســت 
و امکان اجرا و پخش در فضای مجــازی مانند بقیه 

رشته های هنری وجود ندارد.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان گفت: برای 
اجرای تئاتر باید هنرپیشه ها گرد هم آمده و ساعت ها 
در کنار یکدیگــر تمرین کنند که این موضوع با شــیوه 
نامه های بهداشــتی همخوانی ندارد و هنرپیشه ها از 

اواخر سال گذشته تاکنون خانه نشین هستند.
بهروز پور خاطرنشــان کرد: این خانه نشــینی 
تبعات بــدی در زمینــه مالی برای اهالــی تئاتر 
رقــم زده به طــوری کــه زندگــی این قشــر با 
مشــکالت عدیــده ای روبــه رو شــده اســت که 

است. رسیدگی  نیازمند 
وی افزود: دســت کم 40 درصد از فعــاالن تئاتر 
استان به غیر از این حرفه درآمدی ندارند و به صورت 

مستقیم از این طریق امرار معاش می کنند و با اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی تئاتر به شدت 

آسیب دیده اند.
این کارگردان تئاتر از مســؤوالن خواستار کمک به 
هنرمندان این عرصه شــد و تأکید کرد: مرکز هنرهای 
نمایشی کشــور تاکنون اقدامی در این باره نداشته و 
مدیران استانی باید دست به کار شوند تا بیش از این 

تئاتر همدان لطمه نبیند.
بهروز پور پیشنهاد کرد: استاندار همدان بودجه ای را 
در اختیار فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا انجمن هنرهای 
نمایشی قرار بدهد تا از این طریق بخشی از گرفتارها و 

مسائل اهالی تئاتر مرتفع شود.
وی گفت: حتی می توانیم تولیدات استان را پیش 
خرید کنیم یعنی هزینــه ای به گروه های نمایشــی 
پرداخت شــود تا بعد از بهبود اوضاع تئاترهای تولید 

شده روی صحنه برود.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی با اشاره به اینکه 
بیماری کرونا بســیاری از جشــنواره ها و رویدادهای 
هنــری و فرهنگی را تحت الشــعاع قرار داده اســت 

افزود: به احتمال زیاد جشــنواره بیــن المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در همدان برگزار نشــود زیرا تاکنون 
دبیر این رویداد مشخص نشده دبیرخانه فعال نیست 

و فراخوانی هم منتشر نشده است.
این فعال عرصــه نمایش تأکید کــرد: نمایش ها 
برای حضور در جشــنواره باید از قبــل اجرای عمومی 
داشته باشند و این موضوع مستلزم تمرین گروه های 
نمایشــی و تولید آثار فاخــر و با کیفیــت و در خور 
جشنواره است که تاکنون فرصتی برای این امر وجود 

نداشته است.
بهروز پور یادآوری کرد: بخشــنامه جشــنواره های 
استانی هم صادر شــده اما ابالغ نشده و احتمال لغو 

این برنامه ها نیز وجود دارد.
وی از تولیــد 180 نمایش صحنــه ای، خیابانی و 
جشــنواره ای در ســال گذشــته خبر داد و گفت: این 
موضوع نشــان از پویایی تئاتر همدان دارد که امسال 
کرونا موجب رکود ســنگین بر تولیدات استان شد به 
طوری که امسال حتی یک نمایش هم به روی صحنه 

نرفته است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشــی همدان با بیان 
اینکه 21 گروه نمایشــی ثبت شــده و شناسنامه دار 
در اســتان فعالیت دارند گفت: 75 کارگردان هدایت 
تئاتر استان را به عهده دارند که در این بحران نیازمند 

رسیدگی هستند.
وی تأکیــد کرد: تاکنــون حمایت و پشــتیبانی 
جــدی از جامعــه تئاتــر اســتان صــورت نگرفته، 
قول هــای شــفاهی داده شــده اما چــرخ زندگی 
هنرمندان بــرای حرکــت نیازمند همــت و جدیت 

بیشتر مسؤوالن است.
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بدینوســیله به اطاع می رســاند در آگهی مورخ 99/03/08 تحت عنوان آگهی مزایده واگذاری حق 
بهره برداری از کانکس های گل فروشی به شرح ذیل اصاح می گردد.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری 
اجاره و بهره برداری از ســه دســتگاه کانکس گلفروشی در سطح شهر همدان را به مدت یکســال از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص حقیقی/ حقوقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید.

اصالحیه

مبلغ پایه بهره برداری موقعیتعنوان مزایده
ماهیانه

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده

واگذاری بهره برداری از کانکس های 
گلفروشی بصورت اجاره یکساله

50/000/000 ریال25/000/000ریالمقابل بیمارستان فرشچیان

50/000/000 ریال22/000/000ریالپارک کودک

50/000/000 ریال20/000/000ریالبلوار شهید مطهری

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان 

آگهی مناقصه  پروژه  عمرانی شهرداري منطقه يك همدان

شهرداري منطقه یک همدان در نظر دارد اجراي پروژه  عمرانی ذیل را به پیمانکاران ذیصاح واگذار نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید از 
تاریخ )99/3/10تا تاریخ  99/3/20(، جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مناقصه، به آدرس همدان،میدان امامزاده عبداهلل،ابتدای بلوار کاشانی،شهرداری 

منطقه یک مراجعه نمایند. 
خالصه شرایط شرکت در مناقصه:

 1- حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه یک از تاریخ99/3/10 لغایت 99/3/20(
 2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید تضمین شــرکت در مناقصه ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
 3-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حساب 2-3331333-11-7407 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه مهدیه 

در وجه شهرداری منطقه یک یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
 4- متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه 

نماید. بدیهی است در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.
 5- کلیه هزینه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 6- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
 7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار است. 

 8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
 9- تضمین شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته  از اباغ صورتجلسه کمیسیون معامات مسترد 

خواهد شد.
 10- بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شــده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
 11- ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پیشــنهاد دهنده بعهده کمیســیون میباشــد و در صورت تایید توسط کمیسیون پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی 

خواهد شد.
 12- به این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد. 

 13- به این پیمان ها تعدیل تعلق می گیرد. 
 14- زمان بازگشایی پاکت ها مورخ 99/3/21 ساعت18در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بامانع می باشد.

w  15- براي کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائید. 
w
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شهرداري منطقه یك همدان

ف
مبلغ برآورد اولیه     نام پروژه ردی

)ریال(
مدت 
پیمان

مبلغ تضمین  شرکت 
مبلغ تضمین انجام رتبه پیمانکاردر مناقصه )ریال(

تعدات
محل تامین 

اعتبار

حداقل پایه پنج 6260/000/000ماه5/069/237/515پیاده روسازی خیابان بین النهرین1
حقوقی ابنیه

پنج درصد کل 
مبلغ پیمان

درآمدهاي عمومي 
شهرداري

حداقل پایه پنج 6260/000/000ماه5/171/189/950پیاده روسازی و جدول گذاری خیابان کمال  آباد2
حقوقی ابنیه

پنج درصد کل 
مبلغ پیمان

درآمدهاي عمومي 
شهرداري

پیاده روسازی و جدول گذاری کوچه های 3
حداقل پایه پنج 8700/000/000ماه13/441/730/145ششصد دستگاه

حقوقی ابنیه
پنج درصد کل 

مبلغ پیمان
درآمدهاي عمومي 

شهرداري
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مدافع چپ شهرداری همدان:

برای کسب بهترین جایگاه تا پایان فصل
 خواهیم جنگید

هگمتانــه، گــروه ورزش: مدافــع چپ تیم 
فوتبال شــهرداری همدان گفت: همچنان روی 
کاغذ بــرای صعود شــانس داریم و تــا پایان 
مسابقات برای کســب بهترین جایگاه خواهیم 

جنگید.
پیمان حشــمتی گفت: بنده از ســال 90 در 
رده های پایه تیم فوتبال شهرداری حضور دارم 
و از لیگ اســتان نیز در تیم بزرگساالن حضور 
داشــتم و ســال اول هم به لیگ ســه صعود 
کردیم سه سال لیگ ســه بودیم همراه با تیم 
شــهرداری و نهایتا ســال ســوم صعود کردیم 
به لیگ دســته دوم و ســال اول حضورمان در 
ایــن لیگ تا یــک قدمی صعود بــه لیگ یک 
هم پیش رفتیم اما متأســفانه موفق به صعود 
نشدیم و من نیم فصل همان سال از تیم جدا 
شدم و به تیم استقالل خوزستان در لیگ برتر 
رفتم و ســال بعــدش دوباره برگشــتم به تیم 

شهرداری و تا به امروز نیز در این تیم هستم.
وی با اشــاره به عملکرد شــهرداری در نیم 
فصل نخســت لیگ دســته دوم فوتبال کشور 
گفت: نیــم فصل خیلی خوبی را پشــت ســر 
گذاشــتیم و رتبه خیلی خوبی نیــز در جدول 
داشــتیم و نیم فصل اول عملکــرد کادر فنی و 

بازیکنان خیلی خوب بود.
مدافع چپ تیم فوتبال شــهرداری همدان 
افزود: نیم فصل دوم را نیز خوب شروع کردیم 
ولی به خاطر اینکــه یک مقدار دیــر تمرینات 
را شــروع کرده بودیم در ادامه مسابقات تأثیر 
خود را روی تیم ما گذاشت و یک مقدار با فراز 
و نشــیب مواجه شــدیم همچنین اشتباهات 
داوری نیز در بعضی از مســابقات بــه ضرر ما 
تمام شد و باعث شــد از رقابت ها عقب بیفتیم 
ولی به آینــده امیدواریم و در ایــن بازی های 
باقیمانده تمام تالشــمان این است که جایگاه 

خیلی خوبی در پایان فصل داشته باشیم.
حشمتی با اشــاره به تأثیر تعطیلی بازی ها 
بر اثر ویــروس کرونا بیان کرد: شــخصًا خیلی 
خوشحالم که لیگ و تمرینات در آستانه شروع 
شدن اســت و انشــاهللا که بتوانیم با تالش در 

نهایت جایگاه خوبی برای تیممان رقم بزنیم.
وی ادامه داد: تیم شــهرداری همدان فصل 
آینده اگر همین شــاکله را حفظ کنــد به نظر 
من می تواند موفق باشــد و آن ســال هایی که 

تیم شــهرداری فصل های خوبی را پشت سر 
گذاشــته یکی از دالیلش همین حفظ شاکله 
تیم بوده خدارا شکر امســال تیم خیلی خوبی 
داشــتیم به نظر من ســال بعــد نتایج خیلی 

بهتری می توانیم کسب کنیم.
مدافع چپ تیم فوتبال شهرداری همدان با 
اشــاره به کار کردن زیر نظر هادی گل محمدی 
گفت: خیلی خوشــحالم کــه زیر نظــر آقای 
گل محمدی کار می کنم و در این ســالها خیلی 
چیزها از ایشــان یاد گرفته ام و هنوز هم دارم 
یاد میگیرم و توی مسیر هســتم در این چند 
ســاله خیلی کمکم کردند و به نظــر من یکی 
از پاکتریــن و دلســوز ترین مربیــان فوتبال 

هستند.
حشمتی با اشاره به داوری ها در لیگ دسته 
دوم عنوان داشت: امســال در بعضی از بازی ها 
به طور واضح حق ما ضایع شد به طور مثال در 
کرمان گل صد در صد ما را نگرفتند که یک چیز 
عجیبی بود که بنده تا حاال چنین چیزی ندیده 
بودم و یا مثال پنالتی کــه در بازی با مالثانی که 
یکی از حساس ترین بازی های ما بود اول داور 
گرفت بعد با هیاهوی تیم حریف نظرشــان را 
برگرداند باز هم در بعضــی از بازی ها در حق ما 
اجحاف شــد و یکی از دالیلی بود که باعث شد 
یک مقدار از رقابتها عقب بیفتیم ولی هنوز هم 
روی کاغذ شانس صعود داریم و تمام تالشمان 
این است که در انتهای فصل یک جایگاه خیلی 

خوب داشته باشیم.

زمان آغاز رقابت های لیگ برتر 
کشتی مشخص شد

هگمتانه، گروه ورزش: ســازمان لیگ کشــتی از آغاز 
رقابت های لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی از اول مردادماه 

سال جاری خبر داد.
عبدالمهدی نصیرزاده رئیس ســازمان لیگ کشتی با 
بیان این مطلب افزود: با توجه بــه اعالم اتحادیه جهانی 
کشــتی، فعالیت های بین المللی این رشته تا 10 تیرماه 
به حالــت تعلیــق درآمده و مــا می توانیــم از 11 تیرماه 
ســال جاری کار خود را آغاز کنیم. همچنیــن با توجه به 
اطالعاتی که از ستاد پیشــگری کرونا به دست ما رسیده 
است به احتمال بسیار زیاد مجوز فعالیت های کشتی در 

کشورمان، از اواسط تیرماه صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اســاس طبق برنامه ریزی قبلی، 
لیگ های برتر کشــتی آزاد و فرنگی از اول مردادماه آغاز 

خواهد شد.
نصیرزاده تصریح کــرد: از قهرمانان و کشــتی گیران 
می خواهم که تمرینات تخصصی خود را شروع و آمادگی 
جســمانی خود را حفظ کنند تا برای حضور در لیگ برتر 

کشتی مشکلی نداشته باشند.
رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی در مــورد زمانبندی 
رقابت های لیگ برتر کشــتی در ســال جاری اظهار کرد: 
همانطــور که می دانید چرخــه انتخابی تیم هــای ملی از 
رقابت های قهرمانی کشــور آغاز می شــود و مــا برگزاری 
جام باشگاه های جهان را نیز در پیش داریم که زمانبندی 

برگزاری این دو مسابقه پس از مسابقات لیگ برتر است.
وی افزود: صورت جلســه ای در فدراســیون کشتی با 
حضور کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به امضا 
رسیده که توسط انستیتو کشــتی زمانبندی آن بررسی و 
مورد تأیید فدراسیون کشتی نیز قرار گرفته است. طبق آن 
زمانبندی ما تاریخ دیگری را برای برگزاری لیگ کشــتی 
نمی توانیم متصور باشــیم، پس قطعًا اگر شرایط به دلیل 
شیوع ویروس کرونا مهیا باشــد، لیگ برتر کشتی آزاد و 

فرنگی در ماه های مرداد و شهریور برگزار می شود.
رئیس سازمان لیگ کشــتی در پایان خاطرنشان کرد: 
برای هماهنگی هرچه بیشــتر، جلســه ای را بــا تیم های 
متقاضی در نیمه دوم خردادماه برگزار می کنیم تا مقدمات 

کار برای برگزاری مسابقات لیگ هرچه زودتر انجام شود.
با وجــود اینکه همدان برای حضور در این مســابقات 
اعالم آمادگی کرده است اما هنوز به طور رسمی مشخص 

نشده است.

خبـــر

نابغه پینگ پنگ همدان
 مسافر انتخابی المپیک شد

هگمتانه، گروه ورزش: حمیــده ایرانمنش، 
ســرمربی تیم ملی بانوان در مورد زمان شروع 
اردوهای تیم ملــی برای حضور در مســابقات 
قهرمانی جهان که مهرماه برگزار می شــود، بیان 
کرد: هنوز برای برگــزاری اردوها به ما اجازه داده 
نشــده اســت. هر چند زمان برگزاری مسابقات 
در تقویم فدراســیون جهانی، مهر ماه 99 است 
اما احتمال تعویق مســابقات وجود دارد. البته 
هنوز چیزی مشخص نیست و هر زمان که وزارت 
ورزش و ستاد مبارزه با کرونا اجازه تمرینات تیم 

ملی را صادر کنند، اردوها را برگزار می کنیم.
فدراســیون تنیس روی میــز پیش از این 
اعالم کرده بود که ندا شهســواری از کرمانشاه 
و شیما صفایی از همدان به عنوان دو نماینده 
ایران به مسابقات انتخابی المپیک در آسیای 
میانه اعزام می شوند. ســرمربی تیم ملی در 
مــورد وضعیت تمرینــات و آمادگــی این دو 
ورزشکار گفت: خوشبختانه این دو بازیکن از 
ابتدای شیوع کرونا شــرایط الزم برای تمرین 
را داشــتند و به جــز تمرین به چیــز دیگری 
فکر نمی کردند، بنابراین شــرایط تمرینی شان 

خوب است.

فوتبال نهاوند در تدارک 
دوره های مربیگری

نبود حامی مالی مهمترین مشکل ورزش نهاوند

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال 
نهاونــد، گفت: برگــزاری دوره هــای مربیگری 

فوتبال در نهاوند در دستور کار است.
شهریار شمس رئیس هیأت فوتبال نهاوند 
در نشســت هم اندیشــی و برنامه ریزی برای 
فصل جدید فوتبال شهرســتان نهاوند در سال 
جاری که با حضور اعضــای کمیته ها و مربیان 
باشگاه ها برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری 
این جلسه ارزیابی تمامی نکات مثبت و ضعف 
در عملکرد ســاالنه هیأت فوتبــال و همچنین 
اعــالم جدید ترین دســتور العمل هــا و آئین 
نامه های فعالیت باشــگاه در دو بخش فوتبال 

و فوتسال برای مربیان و باشگاه ها عنوان شد.
رئیس هیــأت فوتبــال نهاوند افــزود: در 
شهرســتان با تغییر در مدیریت اداره ورزش و 
مجموعــه علیمرادیان فضای خوبــی در زمینه 
رشد و توسعه فوتبال فراهم شده، که امیدواریم 
با عادی شــدن شــرایط پس از کرونــا در کنار 
بحث ورزشــی، یک رقابت ســالم بین تیم ها 
در رده هــای مختلف فوتبال و فوتســال برقرار 
شــود که نتیجه آن رونق و پویایی این رشته در 

شهرستان است.
شمس با اشــاره به کارآمدی و فعالیت های 
مفید هیأت فوتبــال در کمیته های مختلف در 
سال گذشــته افزود: با طرح و برنامه منسجم، 
و تالش مربیان و باشــگاه ها توانستیم حضور 
شایسته در مســابقات اســتانی و عرصه های 

مختلف داوری داشته باشیم.
وی با بیان اینکــه در زمینه برگــزاری دوره 
مربیگری فوتبال بــه میزبانی نهاوند مشــکل 
خاصی وجــود نــدارد، گفــت: برگــزاری این 
دوره های آموزشی برای رشد فوتبال شهرستان 
ضــروری اســت و قصــد داریم امســال دوره 
مربیگری سی فوتبال، دوره سطح یک فوتسال 
آســیا و ارتقــاء داوری را در شهرســتان برگزار 
کنیم تا بیش از پیش به رشــد و رونق فوتبال 

شهرستان کمک شود.
رئیس هیــأت فوتبــال نهاونــد تأکید کرد: 
مهمترین مشــکل ورزش به ویــژه فوتبال در 
شهرستان نهاوند بحث مشــکالت مالی و نبود 
حامی مالی اســت، کــه باید از ظرفیت ســایر 
مســؤوالن شهرســتان و خیرین در این زمینه 

استفاده بیشتری کنیم.
شــمس در پایان تأکید کرد: جامعه ورزش 
به ویژه فوتبال شهرســتان در بحــث مقابله و 
پیشــگیری با کرونا و ضدعفونــی و گندزدایی 
سطح شــهر و محالت حضوری بســیار پررنگ 
و تأثیــر گــذار داشــت و مربیــان، بازیکنان و 
پیشکســوتان فوتبال در این زمینه و کمک های 

مؤمنانه مشارکت فعال و مؤثری داشتند.

خبـــر
پس از کنارگذاشتن سرپرستان ورزش 5 شهرستان

تغییرات مدیریتی ورزش به تویسرکان رسید!
»محسن شایسته« سرپرست ورزش و جوانان تویسرکان شد

هگمتانــه، گــروه ورزش: ســونامی تغییرات 
مدیریتی ورزش اســتان همدان این بــار به دیار 
تویسرکان رســید و »محسن شایســته« صندلی 

ریاست این شهرستان را عهده دار شد.
محسن جهانشــیر، مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان همــدان همچنان مــوج تغییــرات در 
ریاست دستگاه های ورزش شهرســتان ها را در 
دستورکاری خود قرار داده و این بار به تویسرکان 

رسید.
تاکنون ریاســت ادارات ورزش اسدآباد، بهار، 
مالیر، نهاوند و همدان دستخوش تغییر شده اند 

و حاال تویسرکان نیز به این جابجایی رسید.
با این حال هنوز معیار این تغییرات مشخص 
نیســت و اینکه تا چــه زمان قرار اســت ورزش 

شهرستان ها به صورت سرپرستی اداره شود.
نکته جالب توجه در این تغییــرات، برکناری 
2 نفر از بانوان سرپرســت در دستگاه های ورزش 
اســدآباد و همــدان بود کــه نشــان داد رضایت 

مدیریت دســتگاه ورزش اســتان را بــه دنبال 
نداشته اند.

با حکــم مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
همدان، »محسن شایســته« به عنوان سرپرست 

ورزش و جوانان تویسرکان منصوب شد.
مراســم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان تویســرکان با حضور مدیرکل 
ورزش و جوانان استان همدان و معاون فرماندار 

تویسرکان برگزار شد.
در ایــن جلســه محســن جهانشــیر ضمن 
آرزوی توفیــق در جهت پیشــبرد اهــداف عالی 
وزارت ورزش و جوانــان و اجــرای هرچــه بهتر 
سیاســت های ابالغــی از طــرف وزارت ورزش و 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان، گفت: 
بازدید مســتمر از پروژه های در دســت احداث، 
برنامه ریزی مدون برای بررسی مسائل پیرامون 
هیأت هــای ورزشــی و همچنین توجــه ویژه به 
حوزه جوانان از سیاســت های کل تدوین شــده 

اداره کل ورزش و جوانان اســت که انتظار داریم 
پرقدرت تر گذشته تداوم یابد.

وی با تأکید بر اینکه شناســایی ظرفیت های 
مختلف ورزشــی و جوانان بایــد در اولویت امور 
باشد، گفت: امیدوارم با وفاق و همدلی بتوانیم از 

تمامی ظرفیت های موجود بهره مند شویم.
گفتنی است در این نشســت از خدمات علی 
حقیقی رئیس ســابق این اداره در دوران تصدی 
تقدیر و محسن شایسته به عنوان سرپرست اداره 

ورزش و جوانان تویسرکان منصوب شد.
* صدور حکم روسای شهرستان ها تا پانزدهم 

خردادماه
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان از 
تثبیــت همــه رؤســای ادارات ورزش وجوانان 

شهرستان ها تا پانزدهم خردادماه خبر داد.
محسن جهانشــیر با اشــاره به تغییر رؤسای 
اظهــار  جوانــان  و  ورزش  ادارات  شهرســتانی 
کرد: درصدد هســتیم تا 15 خردادماه رؤســای 

شهرســتانی را تثبیت کنیم تا احکام قطعی آنها 
صادر شود.

وی با اشــاره به وضعیت اداره تازه تأسیس 
ورزش و جوانان شهرســتان همــدان گفت: این 
اداره در ســاختار ســازمانی ما وجود داشــت، 
عماًل چیزی به عنوان اداره همــدان نبود و تمام 
کارهای ایــن شهرســتان در دل اداره کل انجام 

می شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان از 
تجمیع تمــام معاونت ها در ســاختمان مرکزی 
این اداره کل خبر داد و گفت: به منظور اســتفاده 
بهینه از ساختمان های دیگر این اداره کل، با کمی 
تغییرات، ساختمان مرکزی این اداره کل را آماده 
کردیم تا تمام معاونت های آن در یک ساختمان 

تجمیع شود.
وی خاطرنشــان کــرد: ســاختمان معاونت 
جوانان نیز در حــال حاضر در حــال تجهیز برای 

خانه جوان شهرستان همدان است.

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اسکواش 
اســتان همدان گفت: نبود زیرســاخت ورزشــی 
مناســب باعث مهجور ماندن رشــته اسکواش در 
استان همدان شده و حتی مرکز استان همدان نیز 
از داشتن یک کورت اختصاصی و استاندارد بی بهره 

است.
اسدهللا ربانی مهر در نشستی با مدیرکل ورزش 
و جوانان استان همدان با بیان اینکه ایجاد کورت 
اســکواش از مهمترین اولویت های این هیأت در 
سال جاری است، گفت: برنامه ریزی مناسب برای 
ایجاد تحول در رشــته ورزشی اسکواش آغاز شده 

است.
ربانی مهر افزود: یکی از ضعف های این هیأت 
در ســال های گذشــته که باعث مهجور ماندن آن 
شده، نبود زیرساخت ورزشــی مناسب در استان 
همدان است به طوری که حتی مرکز استان نیز از 
داشتن یک کورت اختصاصی و استاندارد بی بهره 

است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی های سال جاری 
بیان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش 
بیمه شدگان اسکواش، برگزاری دوره های آموزشی، 
اعزام ورزشکاران به مســابقات کشوری و برگزاری 

مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از جمله 
مهم ترین برنامه ریزی های هیأت در ســال جدید 

است.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان عنوان کرد: 
رشد مربیان و داوران این رشته ورزشی در دستور کار 

قرار دارد تا اسکواش بازان بیشتری تربیت کنیم.
ربانی مهر با بیــان اینکه از فعاالن این رشــته 
ورزشی به زودی تقدیر خواهد شد، گفت: تا پایان 
هفته و یا اوایل هفته آینده طی مراسمی از تمامی 
فعاالن و زحمتکشــان این رشــته ورزشی تقدیر 

خواهد شد.
وی افزود: نیازمند نگاه و توجه بیشتر اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان از نظر مالی برای 

هیأت ورزشی اسکواش استان همدان هستیم.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان با اشاره 
به کورت اسکواش شهرداری همدان نیز بیان کرد: 
این کورت تا پایان ســال و تا زمان احداث کورت 
جدید هیأت در اختیار ورزشــکاران این رشته قرار 

خواهد گرفت.

ربانی مهــر عنــوان کــرد: امیدواریــم ضعف 
این رشــته ورزشــی که در ســالیان متوالی با آن 
مواجه بوده ایم برطرف شــود و شــاهد درخشش 

اسکواش بازان استان همدان در کشور باشیم.
* تقویت زیرســاخت های رشــته اســکواش 

همدان
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
گفت: تقویت زیرساخت های رشــته اسکواش از 

برنامه های در دست اجرا در استان همدان است.
محســن جهانشــیر در دیدار اعضــای هیأت 
اسکواش استان همدان با اشاره به لزوم تحول در 
این رشته ورزشی اظهار کرد: با تغییر و تحوالتی که 
در ریاســت این هیأت به وجود آمده انتظار داریم 
سکون این هیأت در سال های گذشته جبران شود 

و شاهد تحول خوبی در این رشته ورزشی باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: 
یکی از مشکالت اصلی اســکواش استان همدان 
ضعف زیرساخت های ورزشــی و نبود یک کورت 

اسکواش استاندارد در همدان است.

وی با بیــان اینکه با تمــام توان برای رشــد 
زیرساخت های این رشته ورزشی تالش خواهیم 
کرد، گفت: یک زمین به این هیأت در خانه سنگ 
نوردی فرهاد همدان برای ساخت کورت اسکواش 
پیشنهاد شده و در هر نقطه دیگری از شهر همدان 
که زمین موجود باشــد حاضریم برای ســاخت 

کورت اسکواش ورود کنیم.
جهانشــیر اضافه کرد: اینکه شــهر همدان تنها 
یک کورت اسکواش داشته باشد و آن هم متعلق 
به شــهرداری زیبنده این شــهر نیســت و اینکه 
ورزشکاران برای تمرین به مریانج بروند نیز جالب 
نیست و باید یک کورت اختصاصی و استاندارد تا 

پایان سال 99 در همدان ایجاد شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره 
به حمایت از این رشته بیان کرد: از نظر منابع مالی 
و غیر مالی برای رشد این رشته ورزشی در استان 

همدان تالش خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: اســتان همدان ثابــت کرده که 
در هر رشته ورزشی از اســتعدادهای نابی برخوردار 
بوده و یکی از این رشــته ها نیز اسکواش است که 
با اســتعدادیابی می توانیم در کشــور شاهد رشد 

روزافزون جایگاه خود باشیم.

همدان بی بهره از کورت اسکواش
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پیش بینی افزایش چاقی، فشارخون 
و دیابت با شیوع کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر گروه بیماری های غیرواگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا از پیش بینی 
افزایش بیماری های غیرواگیر نظیر چاقی، دیابت و فشارخون به 

دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد.
به گزارش هگمتانه، راضیه ســادات میرمعینی اظهار کرد: با 
توجه به شــیوع بیماری کرونا و چالش های موجود، مشکالت 

بیماری های غیرواگیر در استان بیشتر شده است.
وی با بیــان اینکه در این راســتا عوامل خطــر بیماری های 
غیرواگیر نظیر تغذیه نامناسب، عدم تحرک و ورزش و مصرف 
دخانیات مطرح اســت گفت: مراقب نبودن نسبت به بیماری ها 

نیز باعث افزایش خطر شده است.
مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم  پزشکی ابن ســینا اضافه کرد: به عنوان مثال عالوه بر بی 
تحرکی و کمتر شــدن مراقبت هــای الزم، کمبــود مراجعات به 
پزشــک و یا مراجعه با فاصله های طوالنی، ایجاد اســترس و 
افزایش قند خون باعث بروز مشــکالتی در افراد دیابتی شــده 

است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه بیماری کرونا باعث کم شدن 
فعالیت بدنی افراد شــده اســت افزود: افرادی حداقل فعالیت 
بدنــی را با بیرون رفتــن و پیاده روی داشــتند امــا اکنون این 
فعالیت کاهش یافته است و این موضوع می تواند مشکالتی را 

به همراه داشته باشد.
میرمعینی بیان کرد: با تعطیلی مراکز ورزشی نیز افرادی که 
بیشترین تحرک را داشتند دچار چالش هایی شده اند و کمتر به 

فعالیت بدنی و ورزش می پردازند.
وی با تأکید بر اینکه سطح فعالیت کودکان نیز پایین آمده در 
حالی که آنها مدام در حال رفت و آمد به مدرسه بودند و تحرک 
داشــتند در حال حاضر حداقل فعالیت بدنی را هم ندارند گفت: 
این روزها چندان شــاهد تحرک افراد نیستیم و همچنان نیز به 
شرایط قبل از بیماری برنگشته ایم که الزم است توصیه هایی مد 

نظر باشد.
مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم  پزشکی ابن سینا با اشــاره به اینکه امیدوارم افراد حداقل 
تحرک و فعالیت بدنی را در برنامه داشــته باشــند و بیشتر از 
این اجازه ندهند که بی تحرکی و کم تحرکی به بدن آنها آســیب 
برساند خاطرنشان کرد: انجام فعالیت های الزم با توجه به گروه 
سنی و شرایط زندگی هر فرد متفاوت است که باید به آن توجه 
شــود. وی با بیان اینکه افراد باید با رعایت اصول بهداشــتی و 
فاصله گــذاری فیزیکی بهترین معیار را بــرای افزایش فعالیت 
خود انتخــاب کنند افــزود: پیــاده روی و ورزش در فضای باز و 

خلوت حتما در برنامه روزانه افراد باشد.
میرمعینی با اشــاره به اینکه حتما در برنامه ورزشی، کودکان 
همراه بزرگترها باشــند و فعالیت کنند گفت: گفته می شود افراد 
میانسال و سالمند در هر هفته 150 دقیقه یا اکثر روزهای هفته 
نیم ساعت فعالیت بدنی داشته باشند که در کودکان این مدت 

حداقل یک ساعت در طول روز است.
وی با تأکید بر اینکه باید فعالیت بدنی به مرور افزایش یابد 
و به یکباره نباشد افزود: در فعالیت بدنی حتمًا تقسیم بندی گرم 
کردن بدن و انجام فعالیت و رســاندن ضربان قلب به حدنصاب 
و بعد ســرد کردن بدن در نظر گرفته شــود چراکه حذف این دو 
مورد و ورود ناگهانی به فعالیت های بدنی شــدید صدماتی را به 
بدن فرد چه از لحاظ اسکلتی و چه از لحاظ قلبی و عروقی وارد 

می کند.
مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم  پزشکی ابن ســینا با توصیه به رعایت اصول فعالیت بدنی 
اســتاندارد گفت: باید به تدریج فعالیت بدنــی افزایش یابد و 

حداقل به نیم ساعت در روز برسد.
میرمعینی تصریح کرد: اســتفاده از نور آفتــاب برای جذب 

ویتامین دی مفید است.
وی با اشــاره به اینکه افراد برای پیــاده روی جای خاکی را 
انتخاب کنند چون پیاده روی در بخش آسفالت صدمات زیادی 
به زانو و مفاصل وارد می کند افزود: به ویژه کســانی که کمردرد 
و زانودرد دارند و مســن هستند ســعی کنند در سطوح صاف و 

مسطح پیاده روی کنند.
مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم  پزشکی ابن سینا بیان کرد: افراد سعی کنند طوری فعالیت 
داشته باشند که منجر به حداقل افزایش ضربان قلب شود. مدیر 
گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم  
پزشکی ابن سینا ادامه داد: پوشیدن دستکش در جاهایی مثل 
استفاده از خودپرداز بانک توصیه می شود که باید بعد از استفاده 

از دست خارج کرده و در سطل زباله دردار انداخته شود.
وی با اشــاره به اینکه بیمــاری غیرواگیر مزمن اســت و به 
تدریج بروز می کند و نمی توان گفت که با شــیوع بیماری کرونا 
و کم تحرکی و عدم فعالیت و... تعــداد بیماری های غیرواگیر 
افزایش یافته اســت افزود: 6 مــاه طول می کشــد تا گزارش 
این روند ارائه شــود اما پیش بینی می شــود با توجــه به اینکه 
برنامه های مراقبتی سایر بیماری ها، غیر از بیماری های تنفسی 
کم بوده و افراد از تــرس ابتالی کرونا در مراکــز درمانی حضور 
نیافته اند در نتیجه افزایش بیماری های غیرواگیر نظیر دیابت، 

فشارخون، چاقی و... قابل پیش بینی است.
میرمعینی خاطرنشــان کرد: البته در شــرایط بیماری کرونا 
دســتگاه بهداشتی اســتان برنامه مراقبتی داشــته و مراقبین 
سالمت و در روستاها بهورزان با بیش از 80 درصد بیماران مبتال 
به دیابت و فشــار خون تماس گرفته و از وضعیت بیماری آنها 

جویا شدند تا کنترل الزم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در این مدت افراد مثاًل دارای فشار خون 
و قند خون باال برای ویزیت پزشک دعوت شده اند گفت: با وجود 
اینکه برنامه حضور فعال بیماران در مراکز درمانی و بهداشتی را 
نداشته ایم اما پیگیری تلفنی توسط مراکز بهداشت انجام شده 
و ســعی کردیم میزان صدمات به بیماران غیرواگیر را به حداقل 

برسانیم.
مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم  پزشــکی ابن ســینا در گفتگو با فارس بیان کرد: وضعیت 
کرونا قابل پیش بینی نیست اما افراد باید خود را با این وضعیت 
وفق دهند و سعی کنند شــرایط زندگی را به نحوی اداره کنند تا 

کمترین آسیب را داشته باشیم.

خبــــر

خبر همدان

هگمتانه، گــروه خبر همدان: اواســط 
هفتــه گذشــته خبــری مبنی بــر ورود 
لودرها بــه دامنه الوند بــرای ایجاد جاده 

واکنش هایی را به خود اختصاص داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، دوســتداران 
طبیعت بــه این امــر واکنش داشــتند 
که موجــب عکس العمل هایی از ســوی 
مسؤوالن شــد که در ادامه این واکنش ها 

را می خوانید.

*ترابیان: جاده میشــان از قبــل از انقالب 
وجود داشــته و مســیر عبور عشــایر و هدایت 
آب های سطحی اســت که فقط ساماندهی شده 

است
رئیس هیــأت مدیــره دهکده گردشــگری 
گنجنامه هر نوع احداث جاده آسفالتی در دامنه 

کوهستان الوند را منکر شد.
رئیس هیــأت مدیــره دهکده گردشــگری 
گنجنامه درباره حواشی پیش آمده در خصوص 
مســیر دسترسی به دشــت میشــان در دامنه 
کوهستان الوند توضیحاتی به خبرنگار هگمتانه 
ارائه داده و در آن هرگونه احداث جاده آسفالتی 

را منکر شده است.
ســعید ترابیان درباره اقدامات صورت گرفته 
در ایــام اخیــر می گویــد: در خصــوص جاده 
میشــان، مجموعه تلــه کابیــن گنجنامه هیچ 
گونه احداثی نداشــته و این جاده از دوران قبل 
از انقالب وجود داشــته و مســیر عبور عشایر و 
هدایت آب های سطحی بوده که در بارندگی های 
شــدید مربوط به دو ســال اخیر در اثر سیالب 
دچار تخریب شده بود که ساماندهی و تسطیح 
آن در دســتور کار قــرار گرفــت تا مســیر عبور 
نیروهای امــدادی در مواقع بحــران نیز هموار 

شود.
رئیس هیــأت مدیــره دهکده گردشــگری 
گنجنامــه در ادامه بــا ذکر اهمیــت وجود این 
مســیر در حوادث و بحران ها گفت: هرســاله به 
جهت تــردد خودروهای جمعیت هــالل احمر 
برای انتقال مصدومان، کوهنوردان و گردشگران 
از این جاده اســتفاده می شود که تاکنون حدود 
100 مصدوم به خصوص در فصل زمستان توسط 
نیروهای امــدادی جمعیت هــالل احمر از این 

جاده به نقاط پایین دست منتقل شده اند.
وی همچنین افزود: از این جاده برای انتقال 
زباله های سپتیک میشان و همچنین در مواقع 
اضطراری کــه در اثر باد و نوســانات جوی، خط 
تله کابین توقــف دارد، طبق اســتاندارد از این 
جاده جهت انتقال گردشگران استفاده می شود 
که از نظر ضریب کنترل روانی جامعه ســوپاپ 

اطمینان مهمی است.
*جاده میشان استفاده عمومی دارد

وی همچنین بــه تعهد زیســت محیطی در 
مجموعه تله کابین پرداخــت و افزود: به منظور 
حمایت از مشــاغل محلی هر ســاله این جاده 
محل عبور عشــایر و دام و احشــام آنان بوده و 
این طیــف از جامعــه در اوقــات تعطیلی تله 
کابین امکانات مصرفی خــود را از این طریق به 
محل اســتقرار عشــایر منتقل می کنند بنابراین 
تســطیح و مناســب ســازی این مســیر تنها 
محل بهره برداری مجموعه تله کابین نیســت و 

استفاده عمومی دارد.
*اگر کاشــت گیاه موافق نظر کارشناســان 

نیست حاضر به اصالح هستیم
وی ضمــن تأکید بــر اینکه هیــچ برنامه ای 
مبنی بر آسفالت این مســیر یا هر نقطه دیگری 
در دامنه الوند نداریم گفت: شرکت تله کابین با 
هزینه خود اقدام به تســطیح جاده کرده است 
و جهت جلوگیــری از ریزش ســنگ، تثبیت و 
فرســایش خاک و جلوگیری از سیالب شرکت 
تلــه کابیــن تاکنون اقــدام به کاشــت 40هزار 
درخت و گونه های گیاهی در راســتای سیاست 
مهار ســیالب داشــته که گمان آن مــی رود که 
به سیمای ســبز و با نشــاط این محوطه کمک 
کند اما اگر نظر کارشناســان چیز دیگری باشد 

حاضریم اصالح کنیم.
وی هچنین خاطرنشــان کرد: شرکت اقدام 
به ســاخت یک آبراهه بزرگ جهت جمع آوری 
آب های ســطحی کرده که خــود در جهت حفظ 
و صیانت از مســیر قدیمی دسترسی به دشت 

میشان به شمار می رود.
رئیس هیأت مدیره تله کابیــن گنجنامه در 
پایان ســخنان خود گفت: امســال شرکت تله 
کابین به دلیل بیماری کرونا دچار ضرر هنگفتی 
شد اما این شــرکت هیچ یک از کارکنان خود را 
تعدیل نکرد کما اینکه ضرر زیادی به گردشگری 
رســید و متأســفانه هیچ حمایتی انجام نشد و 
منتقدان اقدامات زیست محیطی این مجموعه 
را نادیــده گرفتــه و مــدام در حال جو ســازی 
هســتند در صورتی کــه انتظار مــی رود حامی 

فعاالن بخش گردشگری باشند.
*سلماسی: محیط زیســت کوهستان نباید 

دستکاری شود
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی 
شورای اســالمی شــهر همدان هم در این باره 
می گوید: بــه هیچ بهانه ای نبایــد طبیعت فاخر 
همدان دســتکاری شــود چرا که هویت طبیعی 

اندوخته ها که نسل به نســل به امانت چرخیده 
منقطع شده و از بین می رود.

رضوان سلماسی که خود به عنوان نخستین 
زن مسلمان فاتح قله اورست شناخته می شود 
می افزاید: هرگونه تســطیح، تعریض و یا دست 
بردن در مسیرهای قدیمی کوهنوردان که منتهی 
به دامان طبیعت می شود باید به مقدار و اندازه 
اصیل خود باقی بمانــد و هر اقدام ضروری باید 
دارای منطق مجوز و نظارت دستگاه های مرتبط 

با خود باشد.
سلماســی در ادامــه یــادآور شــد: اگر هر 
مجموعه ای با ذکر این موارد که قصد اصالح امور 
دارد وارد ساخت و ساز در طبیعت شود در آینده 
شاهد از بین رفتن تمامیت طبیعی سرزمینمان 
خواهیم بود بنابراین از دلسوزان طبیعت انتظار 

داریم فعالیت های خــود را در چارچوب برنامه 
علمی و منطبق با بقای طبیعت انجام دهند.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی 
شورای اسالمی شــهر همدان با اشاره به اهمیت 
تداوم و بقای فعالیت های پیرامون گردشــگری 
یادآور شــد: اینکه امروز همــه دغدغه مندان در 
حوزه های زیست محیطی وارد فضای اعتراضی 
شده اند نافی بهبود امور گردشگری نیست بلکه 
این دغدغه ها باعث تفاخر هرچه بیشتر همدان 
در حفظ اصالت طبیعت برای گردشگران خواهد 
بود و چه بســا این عامل نشــان دهنده اهمیت 
جاذبه های همدان نزد مردمان اوســت که خود 
برای گردشــگران حائز اهمیــت و واجد ارزش 

است.
*افشاری: قصور هم ممکن است اما شاهد 

بزرگنمایی هستیم
فرماندار همدان نیز در بازدید از مســیر ویژه 
دسترســی مجموعــه گردشــگری گنجنامه به 
دشــت میشــان با قدردانی از نقش رسانه ها و 
فعاالن محیط زیســت که با دلسوزی پیگیر این 
مسایل هســتند، اظهار کرد: ممکن است در این 
اقدام قصوری هم اتفاق افتاده باشد اما در این 
موضوع شــاهد بزرگنمایی هم در برخی از اخبار 

در فضای مجازی هستیم.
*ادامه کار در این مسیر برای نظر کارشناسان 

متوقف می شود
حســین افشــاری با بیان اینکه ادامه کار در 
این مســیر متوقف و این موضوع توسط مراجع 
مرتبط مورد بررســی کارشناســی قرار می گیرد 
افزود: باید به این مســأله نگاه جامع داشــته 
باشــیم و در این مجموعه که از نظر گردشگری 
نیز مد نظر قــرار گرفته تمهیــدات الزم به ویژه 
برای شــرایط بحرانی و امداد و نجات احتمالی 
به نحــوی پیش بینی و اجرا شــود که شــاهد 
کمترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 

باشیم.
فرماندار همدان در این بازدیــد با بیان اینکه 
خبرنــگاران نماینده افــکار عمومی هســتند و 
مدیران نبایــد از مطالبات آنها ناراحت شــوند، 
گفــت: در رگالژی کــه تله کابین در این مســیر 
انجام داده کوهســتان خراب نشده و موضوع را 

نباید از آنچه هست بزرگ تر کرد.
*ایجاد رگالژ و تســطیح در این مسیر صورت 

گرفته که نیازی به مجوز نداشته است
افشاری با تأکید بر اینکه به گفته مدیرعامل 
دهکده گردشــگری گنجنامه جاده ای ســاخته 
نشده و طبق آنچه می بینیم اینجا تابلو هم دارد 
که روی آن عبارت »ورود وسیله نقلیه ممنوع« 
نوشته شده اســت، گفت: ایجاد رگالژ و تسطیح 
در این مســیر صورت گرفته که نیازی به مجوز 

نداشته است.
وی گفــت: منطقه الوند و میشــان نشــان 
گردشگری استان همدان و غرب کشور به شمار 

می رود و باید حافظ طبیعت بود.
رئیس شورای تأمین شهرســتان همدان با 
اشــاره به حادثه ای که سال گذشــته در اجرای 
یک برنامــه زنده در میــدان میشــان رخ داد، 
گفت: در این اتفاق 150 نفر از گردشــگران دچار 
مشکل شــدند و نیروهای جمعیت هالل احمر 
با اســتفاده از خودروهای ویژه و تردد از همین 

مسیر حرکت و مشکل را حل کردند.
*وجود یک مســیر جاده ای برای کوهستان 

ضروری است
افشــاری وجود یک مســیر جــاده ای برای 
کوهستان را ضروری برشمرد و با بیان اینکه اگر 

خاک جاده دچار شستگی شــود باید تسطیح 
صورت گیرد چراکه به طور میانگین هر هفته در 
مسیر میشان حوادثی رخ می دهد که وجود این 
مسیر الزم است، گفت: تصور کنید حادثه ای رخ 
دهد و به دلیل عدم دسترســی بــه پایین یک 
انسان جان خود را از دســت بدهد آن وقت چه 
کسی پاســخ گو خواهد بود و بر همین اساس 

وجود یک راه ایمن ضروری است.
*میزان خسارت به طبیعت بررسی می شود

فرمانــدار همــدان با بیــان اینکه دســتگاه 
تخصصی در این زمینــه اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اســتان همدان اســت و میزان 
خسارت به طبیعت را بررسی خواهد کرد، گفت: 
الوند کوهستان بکر دســت نخورده نیست بلکه 
تأسیسات گردشــگری دارد و باید بین اقتصاد، 
طبیعت و جان انســان ها تعادل وجود داشــته 

باشد.
*خزائی: جاده ای در مســیر میشــان ایجاد 

نشده است
مدیرکل منابــع طبیعی اســتان همدان نیز 
با بیان اینکه جاده ای در مســیر میشــان ایجاد 
نشده اســت گفت: این جاده ماشین رو نیست 
و فقط در زمــان وقــوع حادثه و بحــران قابل 
استفاده اســت آن هم تنها با تردد خودروهای 

امدادی.
اســفندیار خزائی در حاشــیه بازدید از جاده 
میشان به فارس گفته اســت: سال ها پیش در 
همــدان تفرجگاهی با عنوان گنجنامه اســتقرار 
یافته که بخشــی از آن داخل حریم و بخشــی 
خارج از حریم است و تا سال 2520 این منطقه 

داخل شهر همدان است.
وی با بیــان اینکه طبــق برآوردهای صورت 
گرفته جاده ای در مســیر میشــان ایجاد نشده 
بلکه تنها تســطیح مســیر قبلی در حال انجام 
اســت گفت: خاک وقتی از هم پاشیده شود با 

بارندگی ممکن است شسته شده و حرکت کند 
پس برای اینکه خاک ها دچار فرسایش نشود، 
نیاز به فشــردگی دارد که مجموعه تله کابین نیز 

در این مسیر همین کار را انجام می داده است.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همدان با تأکید بر اینکــه اداره کل منابع  طبیعی 
میزان خســارتی را که بدون مجوز انجام شده را 
دریافت می کند یادآور شد: خســارت منطبق با 
طرح های عمرانــی که در منابع طبیعی اســت، 
حساب می شــود هرچند آنچنان خسارتی وارد 
نشــده و کارشناســان طرح نیز بررســی الزم را 
خواهند داشت تا فرسایش بیشتری را در آینده 

نداشته باشیم.
*از این پــس از این جاده فقــط در مواقع 

اضطرار باید استفاده شود

وی با تأکید بر اینکه از این پس از این جاده 
فقط در مواقع اضطرار باید استفاده شود افزود: 
این جاده ماشین رو نیست و فقط در زمان وقوع 
حادثه و بحران قابل اســتفاده است آن هم تنها 
با تردد خودروهای امدادی، زیــرا در صورت باز 
بودن مســیر برای تردد دیگر خودروها خسارت 

جبران ناپذیری به طبیعت وارد می شود .
خزائی حساســیت ســازمان های مردم نهاد 
و خبرنگاران را ارزشــمند دانســت و گفت: اگر 
این جاده قرار نیســت ماشــین رو شــود، باید 
فرهنگ ســازی الزم نیز صورت گیرد زیرا هدف 
افرادی کــه در کوهســتان الوند و ایــن منطقه 
حضور می یابند استفاده از طبیعت است و نباید 

از خودرو استفاده شود.
*جاده باید بسته شود

وی یادآور شد: چنین جاده هایی در طبیعت 
وجود دارد اما این فرهنگ ســازی باید از قدیم 
می بود تا آفرودســوارها و موتورسیکلت ها این 
جاده را ایجــاد نمی کردند هرچنــد دیگر به طور 
قطع اجازه عبور هیــچ خودرویی به جز در مواقع 
اضطرار از ایــن جاده را نمی دهیم و باید بســته 

شود.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همدان با تأکید بر اینکه برای چشــم نواز شــدن 
این منطقه می توان گونه های گیاهی شبه جنگلی 
در سینه کوه کاشــت افزود: این گونه های گیاهی 
موجب تثبیت خاک نیز خواهد شد تا به راحتی 

توسط باران شسته نشود.
*برخالف اعالم برخی رســانه ها جاده سازی 
انجام نشــده اما خســارت برخی قسمت ها باید 

پرداخت شود
وی بــا تأکید بر اینکــه اینجا برخــالف آنچه 
برخی رســانه ها عنوان کردند، جاده سازی انجام 
نشده و تنها کار تسطیح قســمت هایی از خاک 
صورت گرفته که توســط باران شسته شده است 
افــزود: حاال هــم کاری اســت که شــده و باید 
خســارت مربوط به قســمت هایی کــه نباید کار 
انجام می شــده، پرداخت شــود هرچند جاده و 

سنگ های کوهستان آسیب ندیده است.
خزائی با بیان اینکه اگــر مجوز این کار گرفته 
می شد شــاهد چنین مشــکالتی نبودیم افزود: 
اینکه خاک فرســایش پذیر بوده و خود به خود 
پاییــن می آید، درســت؛ امــا اگر مجوز باشــد 
چارچوب مشــخصی تعریف می شود تا هر سال 

رگالژ نیز الزم نباشد.
وی ادامــه داد: برای اطفای حریق و ســایر 
حوادث در کوهستان به دنبال ایجاد محل فرود 
بالگرد بودیم اما فکر کردیــم محل فرود بالگرد 
نیاز به نگهبانــی و نگهداری دارد که تردد از جاده 
را نیز منجر می شــد، بنابراین بدتر می شد پس 

باید دنبال فرهنگ سازی باشیم.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همدان با تأکید بر اینکه تأسیســاتی نظیر محل 
فرود بالگــرد زیربنایی اســت و ممکن اســت 
چارچوب تفریح و تفرج در برخی نقاط را به هم 
بزند گفت: فرهنگ سازی در اســتفاده و حفظ 

طبیعت بهتر از هر چیزی می تواند کمک کند.
وی با بیان اینکه ما برای حفظ منابع طبیعی 
تخریب زیادی در ســاخت و ســازهای حریم و 
طبیعت داشتیم و با شــتاب باالیی آرای صادره 
را اجرا می کنیم بیان کرد: راهی را که با عبور دام 
ایجاد شــده باشــد، میکروتراس می گویند اما 
اگر توسط انسان باشــد، اختالف ارتفاع را منجر 
می شــود و ایجاد فرســایش جویباری کرده و 
آب ها جمع می شــود که همین منجــر به ایجاد 

رگالژ خواهد شد.
*گوهری: بهتــر بود این جــاده قدیمی به 

شکل قبل حفظ می شد
رئیــس هیــأت کوهنــوردی و صعودهــای 
ورزشــی اســتان همدان هم گفت: کارشناسان 
باید اقداماتی که با عنوان ترمیم در کوهســتان 
الوند انجام شده را بررسی کرده و راهکاری برای 

جلوگیری آن ارائه دهند.
علیرضــا گوهری بــه ایســنا، گفته اســت: 
هیــأت کوهنوردی اســتان بــه عنــوان متولی 
ورزش کوهنــوردی با هرگونه تخریــب، ترمیم، 
ساخت وســاز، تغییــر شــکل و ورود مصالــح 
غیربومــی بــه مناطــق کوهســتانی 100 درصد 

مخالف است .
وی ادامه داد: اعتقــاد داریم ایــن کارها به 
هیچ عنوان نباید در کوهستان الوند انجام شود 
و در حال حاضر که شــاهد این موارد هســتیم 
باید کارشناســان این حوزه موضوع را بررســی 

کنند و جلوی آسیب ها را بگیرند.
گوهــری تصریح کــرد:  در تعریــف جهانی، 
اساســی و پایــه طبیعت گــردی و کوهنــوردی 
آمده اســت که هنر طبیعت گردی و کوهنوردی 
زمانی مشهود می شود که انســان ها هیچ اثری 
از خود در طبیعت به جا نگذارند اما متأســفانه 
در چند روز اخیر شــاهد فعالیت های عمرانی در 

کوهستان الوند هستیم.
وی اضافه کرد: تعریضی که روی جاده زیگ 
زاگ انجام شــده به طور قطع فرســایش حجم 
زیــادی از خاک را بــه دنبال خواهد داشــت و 
آســیب جدی به آن می زند همچنین با توجه به 
اینکه این منطقه در شــیب قرار دارد پس از دو 
یا ســه فصل دچار تغییراتی خواهد شد و بهتر 
بود که این جــاده قدیمی به شــکل قبل حفظ 

می شد.
وی با اشــاره به اینکه این جــاده حدود 50 
سال قدمت دارد، خاطرنشان کرد: بازسازی های 
غیراصولی در طول ســال ها به جاده زیگ زاگ 
آســیب زده و آن را عریض تــر کــرده اســت و 
متأسفانه مخالفتی از سوی دستگاه های متولی 

این امر نیز دیده نمی شود.
گوهری دربــاره اینکه آیا ترمیــم این جاده 
کمکی به صعــود کوهنوردان و تســهیل صعود 
آن ها دارد؟ گفت: این ادعا کاماًل اشــتباه است 
و برای صعود مطلــوب مؤلفه های دیگری وجود 

دارد.
*هیأت کوهنوردی استان با پناهگاه سازی و 

گسترش پناهگاه ها مخالف است
رئیــس هیــأت کوهنــوردی اســتان درباره 
ســاخت پناهگاه در کوهســتان الوند هم بیان 
کرد: هیأت کوهنوردی اســتان با پناهگاه سازی 
و گســترش پناهگاه هــا مخالف اســت چراکه 
معتقدیــم این اقــدام در تمام دنیــا مربوط به 
دوره ای بود که برای رشــد این رشــته ورزشــی 
مرســوم بوده و در حال حاضــر لزومی برای آن 

احساس نمی شود.
وی درباره تأثیر بازســازی و ساخت و سازها 
در حریــم کوهســتان روی گردشــگری منطقه 
نیز اظهار کرد: در این مــورد دو دیدگاه جداگانه 
وجود دارد و پاشنه آشیل افراد دغدغه مند حوزه 
گردشگری است که در گردشــگری جای بحث 
دارد و کارشناســان این حوزه بایــد در این مورد 

بحث و تبادل نظر کنند.
ملزومات  از  دسترســی  راه  *ســنجربیگی: 

کوهستان است
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر اســتان 
همدان نیــز در جمــع خبرنگاران حساســیت 
رســانه ها را ارزنده دانســت و اظهار کرد: در هر 

امری ابتدا باید به جان انسان ها حساس بود.
علی ســنجربیگی با بیان اینکه گاهی میدان 
میشــان شــاهد حضور صدها نفر از مردم است 
که یا با تله کابین یا به صــورت پیاده به تفریح 
می پردازند، گفت: در زمــان وقوع حوادث وجود 
راه دسترســی برای امدادگــران جمعیت هالل 

احمر و سایر بخش ها مهم است.
وی با بیان اینکــه در حــوادث زمان طالیی 
اهمیــت دارد و باید مصــدوم را در زمان طالیی 
از کوه به پایین برســانیم و همین مؤلفه تأکید 
می کند که راه دسترســی از ملزومات کوهستان 
اســت، گفت: باید شــرایط برای امدادرسانی به 

موقع فراهم باشد.

فرماندار همدان با بیان اینکه 
دستگاه تخصصی در این زمینه 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان همدان است و میزان 

خسارت به طبیعت را بررسی 
خواهد کرد، گفت: الوند کوهستان 

بکر دست نخورده نیست بلکه 
تأسیسات گردشگری دارد و باید 

بین اقتصاد، طبیعت و جان انسان ها 
تعادل وجود داشته باشد.



فرماندار همدان در بازدید از جاده میشان:

بزرگنمایی نکنید
حفاظت از طبیعت الوند وظیفه همگانی 

دستور افشاری برای رسیدگی به قصورهای احتمالی



دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان مناقصه های عمومي یك مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گــزار اجرای پروژه های ذیل  بر 
اساس فهارس بهای سال 1399 را به پیمانکاراني که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یك 
پروژه مرتبط در 5 سال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 
نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( واگذارنمایــد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و 
بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/03/11

 هزینه خریــد اســنادمناقصه: مبلــغ   500،000 ریال اســت کــه میبایســت به حســاب ســپهر بانك صــادرات شــماره 
0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب اســتان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت واریز گردد.
 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/03/11 لغایت 1399/03/19 تاپایان وقت اداری.

 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/03/31 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(
 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/04/01 سالن جلسات مناقصه گزار.

  مبلغ تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار را طبــق  بند الف 

ماده 6 آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659 ه   مــورخ 1394/9/22  ارائــه نماید.اصل تضمین 

شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

1399/03/31 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

 نشــانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ساعت اداری 

)شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

  اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه :  مرکــز تمــاس 41934-021   دفتر ثبت 

نام:88969737  و 85193768

 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir  درج شده است.

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادموضــــــوعشماره مناقصه
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت 
بازگشایی

ساخت مخزن 400 متر مکعبی و تجهیز ع/99/117
20990070010000118.135.555.201406.777.7609و فنس کشی روستای چایان

احداث مخزن 500 متر مکعبی ع/99/118
209900700100001210.010.438.932500.521.9479:30روستای بیان و قلعه قباد

احداث مخزن 500 متر مکعبی ع/99/119
209900700100001310.010.438.932500.521.94710روستای جهان آباد
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زان یــار دلنــوازم شکریســت با شــکایت
گر نکته دان عشــقی بشــنو تو ایــن حکایت
بی مزد بــود و منت هــر خدمتی کــه کردم
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ترجیح می دهم پولی را قرض بدهم 
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ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص138

۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰ 
۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۵۸
۳۰۰۰ ۱۸۱۸ ۲۶ ۲۷۰۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹   
۰۹۱۸۱۱۱۱۰۷۱
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز بازگشاییپارکهاوبوستانهابازاردورهمیهایشبانههمدانیها

»من و خارپشت و عروسکم«؛ پویانمایی با موضوع فقر
هگمتانه، گــروه فرهنگــی: پویانمایی »من و خارپشــت و عروســکم« به 
کارگردانی امیر ســحرخیز بــا تهیه کنندگی کانــون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان تولید می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا، کارگردان پویانمایی »من و خارپشــت و 
عروسکم« اظهار کرد: این پویانمایی با موضوع فقر که در حال حاضر کمتر در آثار 

ویژه گروه سنی نوجوان به آن پرداخته می شود، ساخته خواهد شد.
امیر ســحرخیز درباره موضوع مدنظر در پویانمایی »من و خارپشت و عروسکم« 
توضیح داد: این پویانمایی بر اساس کتابی با همین نام نوشته راضیه دهقان سلماسی 
از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته می شود و داستان آن درباره 
دنیای خیالی دختربچه ای با عروســک خود و همچنین شخصیت هایی غیرواقعی 

مانند خارپشت و برداشت فانتزی این دختربچه از موضوع فقر است.
وی با اشــاره به این که کتاب »من و خارپشــت و عروســکم« برای مربیان 
کتابخانه های کانون که با کودکان و نوجوانان در ارتباط هســتند نوشــته شــده، 
افزود: با رشــد اجتماعی و اتفاق هایی که در این زمینه رخ داده، اکنون نوجوانان 

می توانند مخاطب این کتاب و داستان باشند.

سحرخیز یادآور شد: کتاب »من و خارپشت و عروسکم« مفاهیمی مهم و جدی 
را بیان می کند که کمتر در این سال ها در کتاب های کودک و نوجوان به آن ها پرداخته 

شده است. تأثیری که این کتاب روی من گذاشت سال ها بود تجربه نکرده بودم.
وی درباره تکنیک مورد نظر خود برای ســاخت پویانمایی »من و خارپشت و 
عروسکم«، گفت: در ساخت این پویانمایی از تکینک ساخت پویانمایی با رایانه 

و نقاشی دیجیتالی استفاده می کنیم.
کارگردان پویانمایی »من و خارپشــت و عروســکم« با بیان این که فرشــید 
مثقالی تصویرگر کتاب مد نظر اســت، افزود: برای ســاخت تصاویــر کار از این 

تصویرگری هم تأثیر گرفته ام.
سحرخیز درباره وفادار بودن پویانمایی مورد نظر به کتاب داستان »من و خارپشت و 
عروسکم«، تأکید کرد: به داستان وفاداریم ولی به دلیل این که باید پویانمایی با مدت 

زمان 10 دقیقه ساخته شود، داستان را با حفظ مفهوم کار خالصه تر کرده ایم.
وی در پایان ســخنان خود دربــاره زمان پایــان ســاخت پویانمایی »من و 
خارپشت و عروســکم«، اظهار کرد: تالش می کنیم تا پایان سال ساخت این اثر 

را تمام کنیم.

سی نما

ایستگاه آسمان
وصیت شهید نبی هللا احدی قلیچ

نجات یک امت مسلمان در رهبری والیت فقیه است
به شهادت من افتخار کنید

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــتی حــرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجــودت جانت را 
گذاشــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم که می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم 
که کلمات تو را فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و 

دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
بسمه تعالى

شهیدان زنده اند هللا اکبر
وال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا بل 

احیاء عند ربهم یرزقون
مپنداریــد آنانکــه در راه خــدا کشــته شــدند 
مرده گانند بلکه زنده اند و نزد خداى خویش روزى 

مى خورند.
به نام هللا پاســدار حرمت خون شهیدان، به نام 
او که از اویم، هســتی ام براى اوســت، رفتنم براى 

اوست و بازگشتم براى اوست.
بار پروردگارا! سپاس مى گویم که به من فرصت 
دادى اسالم عزیز را بشناسم تا در خاموشى، نادانى، 
جهل و شرک از دنیا نروم، آرى... انقالب اسالمى به 
رهبرى امام خمینى باعث شد من از زندگى مادى 
و پست زودگذر دنیا خارج شوم با دیدگاه توحیدى 
و بینش وسیع به جهان بنگرم و شهادت و مرگ را 

تولدى دیگر در جهت جاودانگى انسان بدانم.
اى خداى مهربــان که همــه را به ســوى خود 
مى خوانى چگونه تو را ســتایش کنم که بعد از پنج 
سال خدمت در لباس مقدس پاسدارى شهادت را 
نصیبم خواهی کرد. خدایا چگونه از تو تشکر کنم هر 
چه خواســتم به من عطا کردى، خدایا من چیزى 
ندارم در مقابل لطف تو دهم جز این جان ناقابل که 

آن هم از خود توست در راهت هدیه مى کنم.
سخنى با مادر و پدرم:

امیدوارم که سالم ناقابل فرزند خود را بپذیرید 
و از اینکه سال هاســت باعث رنج و زحمت شــما 
شده ام مرا ببخشید، اینجا اعتراف مى کنم نتوانستم 
حق شما را ادا کنم، امیدوارم مرا حالل کنید ولى به 
شما اطمینان مى دهم تحمل این امور خود یکى از 
بزرگترین عبادت هاست، معلوم نیست این توفیق 
براى همیشــه در نزد امت ما باشــد پس با دادن 
جان و مال و فرزند، خود را در این اجر عظیم الهى 

شرکت دهید و این توصیه را به همه بنمایید.
پدر عزیــزم از اینکه تربیت تو مرا به راه اســالم 
و قرآن کشــاند و عاقبت مرا به خیر بدل گرداند از 
شما بسیار تشکر مى کنم، امیدوارم خداوند شما را 
در ثواب شهیدان راهش شریک و به بهشت اعالی 

خویش واصل گرداند.
اى مادر خوب و مهربانم که زحمت زیادى برایم 
کشیدى من این زحمات شــما را در هیچ شرایطى 
فرامــوش نمى کنم مادرجــان صبور بــاش مانند 
زینب)س( که در کربالى حسینى صبر و استقامت 
از خود نشــان داد امید اســت تو هم آنطور باشى 
که الحمدلله هســتى؛ از خداوند مى خواهم تو را با 
جهادگران در راهش شریک قرار دهد ولی من هم 

به سهم خود از شما تشکر می کنم.
پدر و مادر و برادرانم و خواهرانم و اى همســرم 
مبادا در شهادت من سرتان را پایین بیاندازید بلکه 
ســرتان را باال گرفته مانند دیگر خانواده هاى شهدا 
استوار باشید؛ به شــهادت من افتخار کنید؛ به این 
افتخار کنید که من راهم را آگاهانه انتخاب کردم و 

خودم را فداى راه و هدفم کردم.
چند کالمى با همسر و دخترم.

مرا حالل کنید که نتوانستم در مدت زندگى که 
با هم بودیم همســر و پدر خوبى باشم امید است 
مرا ببخشید اگر سختى از من دیده اید و یا سخنى 
شنیده اید که باعث رنج شما شــده، مرا عفو کنید؛ 
امیدوارم خود را مانند ســایر زنان قهرمان همانند 
همسر حنظله، همســر پیامبر و حنظله هاى دیگر 
زمان امــام امت خود مهیا ســاخته باشــید و در 
دورى من همانند سایر همسران شهیدان باشید؛ 

بدانید جهاد شما در این امر بسیار ارزشمند است.
همســر خوبم بعد از شــهادت من هرچه صالح 
اسالم اســت بدان عمل کن. ســالم بر دخترم؛ تو 
که هیچ وقت بابایت را خوب ندیدى از اینکه باباى 
خوبى نبــودم مرا ببخــش، دخترم بصیــره جان! 
مى دانم یتیم بزرگ شدن ســخت است اما یتیم 
شدن شما با همه یتیمان فرق دارد چراکه امام پدر 

همه فرزندان شهداست.
همسرم؛ امید است دخترم را چنان تربیت کنید 
تا از اسالم و قرآن دفاع کند و خود را براى فداکردن 

در راه خدا آماده کند.
سخنى با برادران و خواهران و دوستانم

بین منافقین گریه نکنید و آنها را شــاد نکنید؛ 
در تشییع جنازه من مواظب باشید اگر جنازه من 
به دستتان رســید مگذارید منافقین و کوردالن و 
کسانى که در خط امام نیستند تابوت مرا بگیرند، 
به آنها هشــدار دهید حتى جنــازه ام از آنها راضى 

نخواهد شد.
از برادران و خواهران حزب اللهى مى خواهم امام 
عزیز را یارى کنید و پیرو خط والیت فقیه باشــید 
چون نجات یک امت مســلمان در رهبرى و والیت 
فقیه است از برادران بسیجى که به حق یاران فداکار 
اسالم و امام هستند صمیمانه تشــکر مى کنم؛ از 
شما مى خواهم مانند همیشه اســتوار باشند و بر 
منافقین دو چهره که در همه وقت مزاحم کار شــما 
مى شوند رو ندهید و به آنها بفهمانید در پایگاه هاى 

اسالمى جایى ندارند.
از برادران بســیجى و حزب اللهــى مى خواهم 
با وضو وارد بســیج شوند چراکه شــهیدانى چون 
نبى زاده و فتح اللهــى و واثقى در آنجــا پا نهادند و 

شهید شدند.
در خاتمــه از همه مى خواهم مــرا حالل کنند و 

ببخشند به امید پیروزى اسالم بر کفر جهانى.
خدایا خدایا تا انقالب مهدى خمینى را نگهدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشی از وصیت نامه شهیدنبی هللا احدی قلیچ

*شهید احدی قلیچ در تاریخ سوم شهریورماه 42 در شهرستان بهار به دنیا آمد 

و در تاریخ 29 دی 65 در جریان مبــارزه با رژیم بعثی در جبهه های حق علیه باطل به 

مقام شامخ شهادت نائل آمد.


