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توسط سپاه ناحیه همدان بین نیازمندان
مرحله چهارم رزمایش کمک های مؤمنانه 

ح شهید سلیمانی با طر

تجلیل اهالی فرهنگ و هنر از مدافعان سالمت
هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با والدت حضرت 
زینب کبری )س( و روز پرستار آیین تجلیل از مدافعان 

سالمت در همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی 
اســــتان همــــدان در ایــــن مراســــم اظهــــار کرد: شــــیوع 
ویروس کرونا در یک ســــال گذشته نشــــان داد که ایثار 
و از خودگذشــــتگی فقط به دوران دفاع مقدس محدود 
نشــــده و ایــــن روزها مدافعــــان ســــالمت در خط مقدم 

جبهه مبارزه با ویروس کرونا هستند.
احمدرضــــا احســــانی با تأکید بــــر اینکه کادر بهداشــــت 
و درمان بــــا از خودگذشــــتگی، از جان مــــردم محافظت 
می کنند؛ خاطرنشــــان کرد: فعاالن فرهنگ هنر و رسانه 
اســــتان هم برای کمک در این حوزه از اسفند ماه سال 
گاهی بخشی به مردم و تولید محتواهای  گذشــــته برای آ

مرتبط، پای کار آمدند.
امســــال  نخســــت  ماه  شــــش  در  اینکه  بیان  بــــا  وی 
بیــــش از 1500 برنامــــه برای پخــــش در فضای مجازی 
تولید و ارائه شــــد، گفت: اســــتان همــــدان در زمینه 
در  برتر  اســــتان های  از  یکی  عنــــوان  به  محتــــوا  تولید 

شد. انتخاب  کشور 
همدان  اســــتان  اســــالمی  ارشــــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کید بر  در بخــــش دیگــــری از صحبت هــــای خود بــــا تأ
وه هایی برای کمک هــــای مؤمنانه گفت:  تشــــکیل گر
فعاالن رســــانه اســــتان در کنار کانون های فرهنگی و 
هنری مســــاجد عملکــــرد قابل توجهــــی در این حوزه 

داشتند.

در این مراســــم که با حضور ابوالقاسم الماسی مدیرکل 
دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری همدان برگزار 
شــــده بود، از 20 نفر از پرســــتاران و مدافعان ســــالمت 

همدان تجلیل شد.
کادر بهداشــــت و درمان اســــتان نیز با اهدای تندیس 
یادبــــود از مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی همدان 

قدردانی و تجلیل کردند.
ابوالقاســــم الماســــی مدیــــرکل سیاســــی و انتخابــــات 

اســــتانداری و بهرامــــی معــــاون درمان دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا به نمایندگی از مدافعان ســــالمت 
اســــتان با اهدا تندیس یادبــــود از تالش های احمدرضا 
احســــانی، مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان 
کمیته  پــــاس فعالیت هــــای تأثیرگــــذار در  بــــه  همدان 
فرهنگی و اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا و همینطور 
اجــــرای برنامه های مختلف فرهنگــــی و هنری در فضای 

مجازی تجلیل کردند.

نماینده ولی فقیه در استان در خطبه مکتوب جمعه این هفته همدان با تقدیر از دولت در خرید واکسن:

اولویت اصلی واکسن داخلی و حمایت از آن است
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در 
اســــتان، در خطبه مکتــــوب جمعه این هفتــــه همدان 
گفت: اقدام دولت و بانک  مرکزی در خرید واکسن قابل 
تقدیر اســــت، اما اولویت اصلی قطعا واکســــن داخلی و 

حمایت از آن است.
به گــــزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی بیان 
کرد: تصریح وزیر بهداشــــت به عدم تأثیــــر جدی fatf در 

خرید واکســــن و اقدام به خرید بانک مرکزی بیانگر این 
حقیقت اســــت که نبایــــد تصویب آن با سیاســــی کاری 
همراه باشــــد و منافع بلند مدت کشــــور در تصویب آن 

باید لحاظ شود.
وی ادامــــه داد: حضور مردم در 9 دی نماد بصیرت ملت 

در برابر فتنه انگیزی بود.
آیت ا... شــــعبانی میالد حضــــرت عیســــی)ع( را به همه 

معتقدیــــن به ادیان الهی به خصوص جامعه مســــیحی 
کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تعالیم الهی این 
پیامبر بزرگ در رفتارهای سیاسیون معتقد به آن پیامبر 

ظهور و بروز پیدا کند.
امام جمعه همدان بیان کرد: افتتاح پتروشیمی استان 
در دوران سخت تحریم قابل تقدیر است و امید آنکه در 

ایجاد اشتغال برای جوانان استان مؤثر باشد.

یخبندان در همدان
دما به منفی 1۲ درجه سانتیگراد می رسد

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی همدان گفت: دمای هوا در اوایل هفته به 

منفی 12 تا 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
به گزارش هگمتانــــه، روح اهلل زاهدی با بیان اینکه وزش 
باد پدیده قابل توجه استان به شمار می رود اظهار کرد: 
بیشــــترین ســــرعت وزش باد 50 کیلومتر بر ساعت در 

شهرستان نهاوند گزارش شده است.
وی با اشــــاره به اینکــــه وزش باد در ایســــتگاه همدان- 
فرودگاه 43 کیلومتر بر ساعت ثبت شده است افزود: 

از صبح امروز کاهش محســــوس دما پدیده قابل توجه 
این هفته خواهد بودو

وی تصریح کرد: دمای هوای شــــنبه و یکشنبه به منفی 
12 تــــا 13 درجه ســــانتیگراد خواهد رســــید بــــه طوری که 

شاهد یخبندان 24 ساعته هستیم.
وی خاطرنشــــان کرد: طی 24 ســــاعت گذشته گرم ترین 
نقطه اســــتان شهرســــتان نهاوند با 12 درجه سانتیگراد 
و ســــردترین نقطه شهرســــتان درگزین با منفی 6 درجه 

سانتیگراد گزارش شده است.
زاهدی در پایان ســــخنانش یادآور شد: تغییرات دمای 
هوای همدان در 24 ساعت گذشته بین 9 و صفر درجه 

سانتیگراد در نوسان بوده است.
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صفحه    7

یادنامه هگمتانه 
ویژه حماسه دریادالن خط شکن گردان غواصی جعفر طیار

رزم عاشورایی رزمندگان همدان 
در کربالی 4

رئیس جمهور در افتتاح ویدئوکنفرانسی پتروشیمی هگمتانه:

یخی  است همدان شهری بزرگ، مهم و با سابقه تار

صفحه    4

صفحه  ۲

در بازدید میدانی شهردار همدان 
از برخی پروژه های عمرانی  منطقه سه شهرداری

پروژه های منطقه سه فصل جدید 
آبادانی محله های کم برخوردار

شهردار همدان تأثیرگذاری و حجم پروژه های عمرانی منطقه سه را ارزشمند 
توصیف و تأکید کرد: نقش پروژه ها در بهبود وضعیت مناطق کم برخوردار 

و آینده توسعه این منطقه، حائز اهمیت است.
به گزارش هگمتانه، عبــــاس صوفی از مراحل تکمیلــــی پروژه های عمرانی 
شهرداری منطقه سه بازدید و در جریان روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفت.
وی در حاشــــیه این بازدید، شــــهرداری منطقه ســــه را از مناطق پیشــــتاز و 
تأثیرگذار در برنامه های مسیرگشــــایی شــــهرداری همــــدان خواند و گفت: 
، به رغم تنگناها و مشکالت مالی، این منطقه به خوبی  در ســــال های اخیر
توانســــته با طراحی و اجرای چندین رشــــته مسیرگشــــایی و بهبود شرایط 

زندگی، به ویژه شهروندان ساکن در این منطقه گام بردارد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان:
پلمب واحد تجاری 

با تخلف تغییر کاربری غیرمجاز

افتتاح مرکز نوآوری گیاهان دارویی 
در دانشگاه نهاوند

گونی خودرو  "یخ سیاه" عامل10 واژ
در کمتر از یک ساعت

یال  قاچاقچی سیگار در همدان 31 میلیارد ر
یمه شد جر

جاسازی سیگارها زیر بار علوفه

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام)ره( استان همدان:

فرزندیتیمحامیمیخواهند 9هزار
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الگوسازی از بهترین های شهروندی 
هدف جشنواره شهروندان برگزیده

قانون پذیری،  مــــردم داری،  همــــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
مســــؤولیت پذیری  کالم  یــــک  در  و  جویــــی  مشــــارکت 
کلیدواژه هایی است که ســــومین جشنواره »شهروندان 
برگزیــــده همدان« در پی فرهنگ ســــازی بــــرای ترویج آنها 
در بین شــــهروندان اســــت تا همــــدان شــــهری خوب با 

شهروندانی خوب تر باشد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، جشــــنواره »شــــهروندان برگزیده« 
نخســــتین میزگرد رسانه ای خود را روز چهارشنبه با حضور 
خبرنــــگار هگمتانــــه و خبرگزاری جمهوری اســــالمی)ایرنا( 
برگزار کــــرد. شــــهردار همدان بــــا مقدمه ای، ایــــن رویداد 
فرهنگــــی را رخدادی کــــم نظیر در کشــــور و حتــــی جهان 
برشــــمرد که شــــهرداری به عنوان متولــــی اصلی مدیریت 
شــــهری همه ســــاله شــــهروندان برتر را انتخــــاب کند آن 
هم در یک فرآیند علمی با حضور اســــاتید دانشــــگاهی و 

شخصیت های فرهنگی.
عبــــاس صوفی گفــــت: انتخاب شــــوندگان بایــــد افرادی 
متفــــاوت باشــــند و بــــرای ارتقــــای کیفــــی زندگی شــــهری 
کوشیده باشــــند و آثاری از این کوشــــش در فضا و بستر 
شــــهر ملموس باشــــد هر چند همدان دارای نــــام و تاریخ 
فاخری اســــت و بــــه لحــــاظ داشــــتن شــــهروندانی دانا و 
فرهیخته پایتخت تاریخ و تمدن ایــــران زمین لقب گرفته 

است.

شهروند برگزیده مرز ندارد �
وی تأکید کرد: انتخاب شــــهروند برگزیده حد و مرز ندارد و 
همه همدانی های مقیم شهرها و حتی کشورهای دیگر و 
هر کسی که همدانی اســــت و برای اعتالی  شأن و جایگاه 
زادگاهش دغدغه دارد، می تواند شــــهروند برتر باشد و در 

این رقابت شرکت کند.
پس از این مقدمه اعضای ستاد این جشنواره به سؤاالت 
خبرنگاران مبنــــی بر هدف گذاری، شــــاخص ها، مؤلفه ها 
و چند و چون فرآیند انتخاب شــــهروندان برگزیده پاســــخ 

دادند.

و  � جــــو  مشــــارکت  شــــهروندان  معرفــــی  مولــــوی: 
الگوســــازی از ایــــن افــــراد هــــدف اصلــــی جشــــنواره 

شهروندان برگزیده
نایــــب رئیــــس شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان نیز در 
ادامــــه این میزگــــرد، معرفی شــــهروندان مشــــارکت جو 
و الگوســــازی از ایــــن افــــراد را هــــدف اصلــــی جشــــنواره 
شــــهروندان برگزیده ذکر کرد و نمادسازی از شهروندان 
دیگــــر  ترغیــــب  و  تشــــویق  بــــرای  راه  بهتریــــن  را  برتــــر 

دانست. شهروندان 
ابراهیــــم مولــــوی از این جشــــنواره به عنــــوان ریل گذاری 
فرهنگی یاد کرد کــــه حفظ هویــــت همدانی ها مهمترین 

مؤلفه آن است.
بــــه اعتقاد او هر چقدر ســــلیقه را در کار قضــــاوت و داوری 
جشــــنواره کاهش داده و به شاخص های علمی بیفزاییم 

مردم از نتایج حاصله راضی و خشنودتر هستند.
کاوسی: شهروندان برگزیده سرمایه های شهر �

اسالمی  شــــورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیســــیون  رئیس 
شــــهر همدان نیز در این نشست، با بیان اینکه سرمایه 
یک شهر شهروندانش هســــتند و شهروندانی که مردم 
، قانونپذیر و در یک کالم مســــؤولیت  ، اخــــالق مــــدار دار
محســــوب  ارزنده  ســــرمایه های  بی تردیــــد  باشــــند  پذیر 

می شوند.
به گفته اکبر کاووســــی، باید بستری سالم برای رقابت این 
شهروندان فراهم می شد تا در رفتارها و اعمال پسندیده 
از یکدیگر ســــبقت بگیرند و جشــــنواره بهترین فرصت و 

بستر برای این رقابت مناسب بود.
محمدرضا عراقچیان عضو کمیته علمی جشــــنواره هم بر 
این باور است که در جهان پیچیده و مدرن امروزی سطح 
توقعات شــــهروندان و شــــهرداری ها از یکدیگــــر باال رفته 
و نیاز اســــت که به صورت شــــبانه روزی این دو در تعامل 
باشــــند و جشــــنواره شــــهروند برگزیده به دنبــــال یافتن 

بهترین رفتارها و منش در ال به الی این تعامل هاست.
وی شهروندان همدانی را به ســــتاره هایی تشبیه می کند 
کــــه در آســــمان شــــهر می درخشــــند و جشــــنواره در پی 
پرنورترین ها اســــت تا آن ها را شناسایی کند و به بقیه هم 

بشناساند.
امــــا در رونــــد شناســــایی کمیتــــه داوران مصــــون از خطا 
نیســــتند و ممکن اســــت اشــــتباهاتی رخ دهد که در این 

دوره سعی شده به حداقل برسد.

وجدی: انتخاب ۲0 شــــهروند برگزیده در سومین  �
دوره جشنواره

رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان نیز از تدوین شــــیوه نامه ای جامع برای جشنواره 

خبر داد که هر ســــال غنی تر می شــــود و حاال بقیه مناطق 
کشور از آن الگوبرداری کرده و اجرا می کنند که جای بسی 

خرسندی است.
روح اهلل وجدی هویدا با اشاره به محدودیت های کرونایی 
گفــــت: این رویداد بــــه صورت کامــــال الکترونیکــــی برگزار 
می شود و پیش بینی می کنیم 2 هزار نفر نام نویسی کنند 
و در نهایت 14 شهروند برگزیده را امسال معرفی خواهیم 
کرد که با اضافه شــــدن بخش فعالیت های کرونایی این 

تعداد به 20 نفر افزایش می یابد.
وی ادامــــه داد: در دوره اول جشــــنواره، یک هــــزار نفر نام 
نویسی کرده و 180 نفر به مرحله داوری راه یافتند که از این 

میــــان، 68 نفر به عنوان »شــــهروندان برگزیده« انتخاب و 
معرفی شدند، در دوره دوم جشنواره نیز از یک هزار و 625 
فــــرد متقاضی، 110 نفر بــــه مرحله داوری راه پیــــدا کرده و در 

نهایت 18 نفر عنوان شهروند برگزیده را از آن خود کردند.
به گفتــــه وی، دبیرخانه جشــــنواره بعد از آییــــن اختتامیه 
تعطیــــل نمی شــــود تــــا کــــم و کاســــتی های بخش هــــای 
گوناگــــون احصا و بــــرای جبران نقاط ضعــــف و تقویت آن 

برنامه ریزی الزم انجام شود.
وجدی هویــــدا خاطرنشــــان کــــرد: شــــهروندان متقاضی 
، شــــهروند افتخاری،  در بخش شــــهروند شایســــته تقدیر
بخش ویژه و شــــهروند عامل به وظیفه شهروندی داوری 

می شوند تا کسی از قلم نیفتد.
او بــــه راه انــــدازی و فعالیــــت کمیته تحقیق جشــــنواره نیز 
اشــــاره کرد که امســــال به ایــــن رویداد اضافه شــــده تا کار 
داوری را تســــهیل کند اما بی تردید کسانی که در مباحث 
امتیازهای  دارنــــد  بیشــــتری  فعالیــــت  شــــهری  مدیریت 

بیشتری می گیرند.
برگزیــــده«  »شــــهروندان  جشــــنواره  دوره  ســــومین 
آغــــاز  از 15 آذرمــــاه در شــــهر همــــدان  را  فعالیــــت خــــود 
کــــرده و عالقه منــــدان بــــرای حضــــور در جشــــنواره تــــا 20 
 دی فرصــــت دارند بــــرای ثبــــت نام بــــه نشــــانی اینترنتی

http://hamedancouncil.ir/topcitizen/ مراجعه کنند.

مدیر منطقه سه شهرداری همدان:

احداث پارک گلستان با ۲ میلیارد تومان اعتبار
تالش برای بهره برداری از پارک 6،5 هکتاری گلستان در دهه مبارک فجر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه ســــه شهرداری 
همدان از روند رو به پایان احداث پارک گلســــتان خبر داد 
و گفت: این پارک بــــا اعتبار 2 میلیارد و 200 میلیون تومان 

در حال احداث است.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، رئیس کمیســــیون برنامه 
بودجه و امور مالی شورای اســــالمی شهر همدان به همراه 
مدیر منطقه سه شهرداری از روند احداث پارک 6،5 هکتاری 

( بازدید کردند. گلستان واقع در کوی وحدت)خضر

محمــــد فیضی منش در ایــــن بازدید میدانی بیــــان کرد: با 
توجه به رویکرد منطقه سه در جهت افزایش سرانه فضای 
سبز در این منطقه احداث پارک 6،5 هکتاری گلستان در 

( در دستور کار قرار گرفت. کوی وحدت )خضر
وی با بیان اینکه پارک گلســــتان دومین پارک بزرگ شــــهر 
همدان خواهد بود، افزود: یک هکتار از این پارک در سال 
99 در ردیــــف اعتباری قرار گرفت و 2 میلیارد و 200 میلیون 

تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد.

مدیر منطقه ســــه شهرداری همدان بیان کرد: برای نصب 
تجهیــــزات و مبلمان نیز در تالشــــیم 1،5 میلیــــارد تومان 

تخصیص اعتبار به این پارک داشته باشیم.
وی تأکیــــد کرد: بــــا توجه بــــه قرارگیری در فصل ســــرما در 
تالشــــیم که با 8 گروه مجهز کارهای پایانــــی این پارک را به 
انجام برســــانیم تا در دهه مبارک فجــــر بتوانیم ازاین پارک 

بهره برداری کنیم.
رئیــــس کمیســــیون برنامه بودجــــه و امور مالی شــــورای 

اســــالمی شــــهر همدان هــــم در این بازدیــــد بــــا تقدیر از 
مدیریت شــــهری و شورا در راستای احداث این پارک بیان 
کرد: شاهد پیشرفت های عمرانی بسیار خوبی در منطقه 
سه شهر هســــتیم و پارک گلســــتان نیز با معماری بسیار 
زیبا و مصالح بسیار با کیفیت در دست ساخت است که 
(، زمین شهری،  در اختیار اهالی منطقه کوی وحدت)خضر
کوی امام رضاع(، کوی گلســــتان و کوی شــــهید مدنی قرار 

خواهد گرفت.

کیــــد کــــرد: زمان زیــــادی برای  حمیــــد بادامــــی نجات تأ
تملــــکات و توافقات این پارک گذاشــــته شــــده و اعتبار 
آن در نظر گرفته شــــده و بــــه نوبه خود در  باالیی بــــرای 

است. نظیر  بی  همدان  شهر 

استان

در بازدید میدانی شهردار همدان 
از برخی پروژه های عمرانی  منطقه سه شهرداری

پروژه های منطقه سه 
فصل جدید آبادانی 

محله های کم برخوردار
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همدان تأثیرگذاری 
و حجم پروژه های عمرانی منطقه ســــه را ارزشمند توصیف 
و تأکید کرد: نقــــش پروژه ها در بهبــــود وضعیت مناطق 
کم برخــــوردار و آینده توســــعه این منطقــــه، حائز اهمیت 

است.
به گــــزارش هگمتانه، عبــــاس صوفی از مراحــــل تکمیلی 
پروژه های عمرانی شهرداری منطقه سه بازدید و در جریان 

روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید، شهرداری منطقه سه را از مناطق 
پیشتاز و تأثیرگذار در برنامه های مسیرگشایی شهرداری 
، به رغم تنگناها  همدان خواند و گفت: در سال های اخیر
و مشکالت مالی، این منطقه به خوبی توانسته با طراحی و 
اجرای چندین رشته مسیرگشایی و بهبود شرایط زندگی، 

به ویژه شهروندان ساکن در این منطقه گام بردارد.
شــــهردار همدان تصریح کرد: بازگشــــایی معبــــر از بلوار 
امــــام )ره( به کوی نبوت از جمله این پروژه ها اســــت که 

با طــــول یک کیلومتر عملیاتی شــــده و نقش راهگشــــا 
در تســــهیل ترافیک و تحکیم بافت شهری این منطقه 

داشت. خواهد 
عبــــاس صوفــــی افزایش ســــرانه فضای ســــبز و توســــعه 
پارک ها را از نتایج مهم طرح های فضای سبز منطقه خواند 
و گفت: احداث پارک 60 هزار متری گلســــتان و نوار ســــبز 
بلوار دانشــــگاه از آخرین طرح های فضای ســــبز در منطقه 
اســــت که پــــس از عملیات تملــــک، درحال احــــداث و در 

آینده ای نزدیک تقدیم شهروندان می شود.
شهردار همدان موقعیت حوزه منطقه سه به دلیل عبور 
چند رودخانــــه را یکی از معضل های خدماتی کالن شــــهر 
همــــدان خوانــــد و اظهار کــــرد: عملیــــات دیوار کشــــی و 
پوشــــش رودخانه و کانال هایــــی که از ایــــن منطقه عبور 
می کند تا حــــدود زیادی معضل آب گرفتگی و ســــیالب را 

مرتفع کرده  است.
شــــهردار همدان ادامه داد: با بهره برداری از دیوارکشــــی و 

پوشــــش رودخانه جنب فرهنگســــرای والیت، رودخانه 
کوچه شــــهید صفــــری و رودخانه جنب بیمارســــتان آتیه 

معضل بهداشتی این نواحی حل می شود.
صوفــــی آســــفالت ریزی را مهم ترین مطالبه شــــهروندان 

تــــن  30هــــزار  از  98، بیــــش  افــــزود: در ســــال  خوانــــد و 
آســــفالت ریزی در منطقه ســــه عملیاتی شد که عمده آن 

با پشتوانه مطالعه و نیازسنجی دقیق اجرا شده  است.
صوفــــی در پایان با قدردانــــی از نقش مدیریتــــی و عوامل 

اجرایــــی منطقه ســــه در پیش بــــرد برنامه هــــای عمرانی و 
خدماتی، اظهار امیدواری کرد بهره بــــرداری از این پروژه در 
منطقه، فصل جدیــــدی در آبادانی و تحرک هرچه بیشــــتر 

مناطق کم برخوردار باشد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان:

پلمب واحد تجاری با تخلف تغییر کاربری غیرمجاز
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیر پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری 
شــــهرداری همدان از پلمب واحد تجاری غیرمجاز در منطقه یک شهر به 

مساحت 64 مترمربع خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمد گلشــــن گفــــت: پلمب یک واحــــد تجاری 

غیرمجاز در انتهای ســــعیدیه توســــط مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری همدان به اجرا درآمد.

وی بیان کــــرد: این امر بــــا توجه به رای صادر شــــده از کمیســــیون ماده 
صد شــــهرداری ها توســــط واحد اجرای احکام مدیریت پیشــــگیری و رفع 

تخلفات شهری و همکاری اجرای احکام منطقه یک اجرا شد.
وی افزود: تخلف صورت گرفته تغییر کاربری غیرمجاز مســــکونی 
بــــه مســــاحت 64 مترمربع بــــه دو دهانــــه تجــــاری در منطقه یک 

همدان بود که طی تشریفات قانونی منجر به پلمب آن شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام)ره( استان همدان:

9هزار فرزند یتیم 
حامی می خواهند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معاون توســــعه 
امــــام)ره(  امــــداد  کمیتــــه  مردمــــی  مشــــارکت های 
استان همدان گفت: چشــــمان 9 هزار فرزند یتیم و 
محسنین در استان به دستان خیران و نیکوکاران 

است.
به گــــزارش هگمتانــــه، غالمرضا صیــــادزاده، با بیان 
اینکه از سال گذشته تاکنون دو پویش مهم تحت 
عنوان ایران مهربان و با محوریت اســــتانداری برای 
جذب حامی از میان قشر کارمند )هر کارمند، حامی 
یک فرزند معنوی( در حال انجام است، گفت: برنامه 
جذب حامی در مناسبت های مختلف، به خصوص 
ماه مبارک رمضان به صورت هدفمند در ســــال های 

گذشته انجام شده و در آینده همچنان ادامه دارد.
وی با اشــــاره به اینکه بیش از 9 هزار فرزند در استان 
همدان وجود دارد که این فرزندان دارای یک یا چند 
حامی هســــتند، گفت: با توجه به اینکه مبالغ کمک 
رســــاندن  اســــتان  برنامه  اســــت،  متفاوت  حامیان 
دریافتی هر فرزند یتیم و محسنین به مبلغ ماهیانه 

700 هزار تومان است.
معــــاون توســــعه مشــــارکت های مردمــــی اســــتان 
همــــدان گفت: حــــدود 42 هــــزار حامی در اســــتان 
همــــدان وجــــود دارد که 30 هــــزار نفر فعــــال )دارای 
واریــــزی منظــــم( و الباقــــی غیرفعال یا نیمــــه فعال 

هستند.
صیادزاده عنــــوان کرد: میانگیــــن دریافتی فرزندان 
محســــنین 230 هــــزار تومــــان و میانگیــــن دریافتی 

فرزندان یتیم 600 هزار تومان است.
وی در توضیح نیاز اســــتان برای جذب حامی گفت: 
با توجه بــــه اینکــــه 1193 فرزند محســــنین در حاضر 
فاقــــد حامــــی هســــتند و همچنین ســــرانه دریافتی 
باقی فرزندان محسنین هم کمتر از 230 هزار تومان 
اســــت تا رســــیدن به ســــرانه 700 هزار تومان جهت 
همــــه فرزندان نیــــاز به 84 هــــزار حامی بــــا میانگین 

پرداختی 50 هزار تومان است.
معاون توسعه مشــــارکت های مردمی استان بیان 
کــــرد: خیرانی کــــه مایل اند در این امر خداپســــندانه 
شــــرکت کنند، می توانند با مراجعه به وبگاه، ارسال 
عدد یــــک بــــه شــــماره 030003333 و یا بــــا مراجعه 
حضوری بــــه دفاتر کمیته امداد امام)ره( در سراســــر 
استان ما را در کمک رسانی به این عزیزان و ساخت 
آینده ای روشن برای کودکان سرزمینمان راه را برای 

آن ها هموار کنند.

قاچاقچی سیگار در همدان 
31 میلیارد ریال جریمه شد

جاسازی سیگارها زیر بار علوفه

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل تعزیرات 
تعزیــــرات  مدیــــرکل  همــــدان:  اســــتان  حکومتــــی 
حکومتی اســــتان همدان از جریمه 31 میلیارد ریالی 
قاچاقچی سیگار در همدان خبر داد و گفت: متهم 
بیش از دو میلیــــون و 800 هزار نخ ســــیگار را زیر بار 

علوفه جاسازی کرده بود.
به گــــزارش هگمتانــــه، داریوش جودکــــی از جریمه 
31 میلیــــارد ریالی قاچاقچی ســــیگار در همدان خبر 
داد و اظهار کرد: متهــــم دو میلیون و 846 هزار نخ 
سیگار قاچاق به ارزش 24 میلیارد و 357 میلیون 
و 48 هزار و 246 ریــــال را به طرز ماهرانه ای در زیر بار 
علوفه جاســــازی و با خودرو کامیــــون حمل می کرد 

که به دام افتاد.
وی گفت: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال 
و ارز گلوگاه شــــهید زارعی پــــس از تحقیقات و احراز 
تخلف، متهم را عــــالوه بر ضبط کاال بــــه نفع دولت، 
بــــه پرداخــــت مبلــــغ 31 میلیــــارد و 341 میلیون 48 
هزار و 246 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 

محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســــتان همدان عنوان 
کــــرد: از مردم تقاضا داریم هرگونــــه تخلف را ازطریق 
تلفــــن 32523442 اداره کل، تلفــــن گویــــای 124 و 
ســــامانه www.124.ir ســــازمان صنعــــت، معدن و 
تارنمای  و   300000135 پیامکــــی  ســــامانه  تجــــارت، 
t135.ir اعــــالم کنند تا در اســــرع وقت بــــه تخلفات 

رسیدگی شود.

خبــر
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افتتاح مرکز نوآوری گیاهان دارویی در دانشگاه نهاوند
نوآوری  مرکز  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
نهاوند  دانشــــگاه  در  دارویــــی  گیاهــــان 

افتتاح شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، رئیس دانشــــگاه 
ملی نهاوند پنج شــــنبه 4 دی ماه در آیین 
افتتاح مرکــــز نوآوری گیاهــــان دارویی در 
دانشــــگاه ملی نهاوند، افزود: تحقیق در 
زمینه منابع متنوع گیاهی و ســــراب های 
راه اندازی مرکــــز تولید و  خروشــــان و نیز 
فرآوری گیاهان دارویی، ایجاد پژوهشگاه 
تشــــخیص  مرکــــز  راه انــــدازی   ، گشــــنیز
کیفیت عسل در دانشگاه، رشد مقاالت 
علمی اعضای هیأت  علمی در نشــــریات 

بین المللی و پذیرش دانشــــجویان دانشــــگاه در مقاطع 
ارشد دانشگاه های مطرح کشــــور از دیگر برنامه های این 

دانشگاه است.
وی خواســــتار حمایت همه جانبه مسؤوالن شهرستان و 
اســــتان در زمینه استمرار و تحقق اهداف توسعه آموزش 

عالی در شهرستان و کشور شد.
در ادامــــه بــــا حضور نماینــــده نهاوند در مجلس شــــورای 
اســــالمی، مدیرکل آمــــوزش و پرورش اســــتان همدان و 

جمعی از مسؤوالن شهرســــتان آیین کلنگ زنی ساخت 
مدرســــه 6 کالســــه در روســــتای رزینی و 12 کالسه در شهر 
فیروزان و 12 کالسه خیرســــاز نماینده نهاوند با مشارکت 

خیر و اعتبارات دولتی برگزار شد.
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
اســــالمی در زمــــان تبلیغــــات انتخابات مجلس شــــورای 
اســــالمی وعده داده بود که حقوق دریافتی از مجلس را به 

ساخت مدرسه اختصاص خواهد داد.

امــــروز ایــــن وعــــده نماینده پرتــــالش با 
خّیرســــاز  کالســــه   12 آموزشــــگاه  احداث 
به نــــام علیرضا شــــهبازی در محل کنونی 
پژوهشگاه  پشــــت  محالتی  آموزشــــگاه 

معلم شهرستان نهاوند محقق شد.
مدرســــه خیرساز علیرضا شــــهبازی واقع 
در نهاوند 12 کالســــه در ســــه طبقه دارای 
، 9 اتــــاق مجزا برای  آزمایشــــگاه مجهز دو 
ســــایر فعالیت های فرهنگی نظیر کانون 
بسیج، مقطع متوسطه دوم و در2500 متر 
تأمین  محل  و  ســــایت(  زمین)مساحت 
اعتبــــار از محل حقوق دریافتــــی نماینده 
نهاونــــد علیرضــــا شــــهبازی از مجلــــس 

است.
در ادامه کلنگ مدرســــه 6 کالســــه رزینی، با 810 متر زیربنا 
در دو طبقــــه، مســــاحت ســــایت)زمین( 1860 مترمربع در 
مقطع ابتدایی و مدرسه خیرساز فیروزان 12 کالسه، مقطع 
ابتدایی، در ســــه طبقه، 2700 متر بنا، مســــاحت ســــایت 
2680 مترمربــــع و محل تأمیــــن اعتبار هر دو پــــروژه گروه 
خودرویی ِعظام بــــا پیگیری و دعوت مســــتقیم نماینده 

نهاوند به زمین خورد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

دستگاه »ام آر آی« فعاًل اولویت تویسرکان نیست
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر درمان دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان اینکه تجهیز بیمارستان 
تویســــرکان به دســــتگاه »ام آر آی« فعال جزو اولویت های 
این شهرستان نیست گفت: پیگیریم سال های آتی این 

دستگاه وارد تویسرکان شود.
به گزارش هگمتانه، با توجه به خواســــته مردم تویسرکان 
مبنی بر اینکه "بیمارســــتان جدید تویسرکان به دستگاه 
»ام آر آی« مجهــــز شــــود" مدیــــر درمــــان دانشــــگاه علوم 
پزشکی ابن ســــینا در این خصوص اظهار کرد: »ام آر آی« بر 
اساس شــــاخص جمعیتی هر منطقه اختصاص می یابد و 
در حال حاضر با توجه به اینکه شهرســــتان همجوار مالیر 
نیز دارای این دستگاه است اولویت اول برای تویسرکان 

نیست.

حســــن بهرامــــی خاطرنشــــان کــــرد: البتــــه در آینــــده این 
موضوع پیگیری می شود تا این دستگاه وارد شهرستان 
تویســــرکان شــــود امــــا در حال حاضــــر اولویــــت اول آنجا 

برخورداری از این دستگاه نیست.
وی با بیان اینکه اولویت بیمارســــتان تویسرکان در حال 
حاضــــر تجهیزاتی برای بخش های مختلف نظیر "ای ســــی 
یــــو" و دیالیز اســــت گفــــت: »ام آر آی« در اولویــــت بعدی 
تویســــرکان اســــت که امیدواریم در آینده با پیگیری ما به 

نتیجه برسد.
کید  مدیر درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا تأ
آر آی" در نهاونــــد  کــــرد: در حــــال حاضــــر دســــتگاه " ام 
آنجا اولویت بر اســــاس  از  راه اندازی می شــــود که بعــــد 
شــــهر بزرگ تویســــرکان است اما امســــال قطعا محقق 

نخواهد شــــد و برای ســــال های بعد موضوع را پیگیری 
کرد. خواهیم 

اینکــــه بیمارســــتان تویســــرکان نیاز  بــــه  با اشــــاره  وی 
بــــه اولویت هــــای دیگــــری دارد و بــــرای ســــال بعــــد یا 
آنجا شــــود  آی" وارد  آر  آینده پیگیریم تا " ام  ســــال های 
بیــــان کــــرد: تجهیــــز آزمایشــــگاه و رادیولــــوژی، تأمین 
پزشــــک برای راه اندازی بخش های مختلــــف، تکمیل " 
آی سی یو" و "ســــی سی یو" و... فعال اولویت امسال ما 

است. تویسرکان  در 
به نقل از فارس، بهرامی در پایان ســــخنانش عنوان کرد: 
ما و نماینده این شهرستان در مجلس و فرمانداری برای 
آر آی" به بیمارســــتان تویسرکان تالش خواهیم  ورود " ام 

کرد تا سال های بعد محقق شود.

مدیر کمیته امداد امام)ره( اسدآباد:

ح اکرام ایتام اسدآباد ۲90۲ نفر حامی طر
فرهنگیان؛ بیشترین حامیان اسدآبادی

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر کمیته امــــداد امام 
خمینــــی)ره( شهرســــتان اســــدآباد گفــــت: از 2902 حامی 
ســــخاوتمند طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی)ره( 

اسدآباد 1700 نفر تهرانی هستند.
بــــه گزارش هگمتانــــه، بهنام لطفی اظهار کرد: در هشــــت 
ماه امســــال حامیان طرح اکرام و ایتام این شهرستان یک 
میلیــــارد و 800 میلیــــون تومان کمک نقــــدی و غیرنقدی 

پرداخت کرده اند.
وی بــــا بیان اینکــــه 1200 نفــــر از حامیان طرح اکــــرام و ایتام 
این شهرستان را حامیان اســــدآبادی و همدانی تشکیل 
می دهند، یادآور شــــد: در حال حاضــــر 402 فرزند نیازمند 
غیریتیم طرح محســــنین و 329 نفر فرزند طرح ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد شهرســــتان اسدآباد بوده که توسط 

این حامیان حمایت مادی و معنوی می شوند.

لطفی با اشــــاره به اینکه بیشترین حامیان اسدآبادی طرح 
اکرام و ایتام شهرســــتان را فرهنگیان تشــــکیل داده اند، 
تصریح کرد: فرهنگیان اســــدآبادی در حال حاضر ماهیانه 
11 میلیــــون تومان بــــرای طرح اکرام و ایتام به حســــاب این 

طرح واریز می کنند.
وی در ادامه از پرداخت بیش از یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان زکات توسط کشاورزان اســــدآبادی از ابتدای سال 
تاکنون خبر داد و گفت: تعهد امســــال زکات شهرستان 
دو میلیــــارد و 500میلیون تومان بوده کــــه تاکنون از این 

میزان تعهد حدود 50 درصد آن محقق شده است.
لطفی همچنین با اشاره به نوسازی صد درصدی مساکن 
آســــیب دیده ناشــــی از سیل ســــال گذشــــته مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( این شهرستان، خاطرنشان 
کرد: در بارش های سیل آســــای فروردین ســــال گذشــــته 

167واحد مســــکن مددجویی شــــهری و روستایی کمیته 
امداد اســــدآباد دچار آسیب شد که از این تعداد، 22 واحد 
توســــط ســــپاه ناحیه مقاومــــت شهرســــتان و 145 واحد 

توسط کمیته امداد احداث شد.
به نقل از ایســــنا؛ شهرستان اســــدآباد دارای 4290 خانوار 
بوده که 10 هزار نفر از این جمعیت مدد جوی کمیته امداد 

امام)ره( هستند.

شهرستان

ریشه کنی بی سوادی در اسدآباد طی برنامه سه ساله
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی 
فرمانداری اســــدآباد گفت: از جمعیت 10 تا 49 سال شهرستان براساس 
آخرین سرشــــماری ســــال 95 حدود 98 درصد جمعیت از نعمت سواد 

بهره مند هستند.
در  ماه  دی   4 پنج شــــنبه  عبدکونــــد  حمــــزه  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
کرد:  شــــورای پشتیبانی ســــوادآموزی شهرســــتان اســــدآباد، اظهار 

 3800 95 تعداد  براســــاس خوداظهاری افراد در سرشــــماری ســــال 
1700 نفر از  نفــــر خود را بی ســــواد اعــــالم کردند که طــــی این مــــدت 
اند و در حال حاضر  49 ســــال خارج شده  تا   10 وه هدف  گر جمعیت 
2100 نفر بی ســــواد  وه هدف مورد نظر دارای  این شهرســــتان در گر
بــــوده که باید بــــا راهکارهــــای مختلف تشــــویقی به دنبال باســــواد 

باشیم. افراد  این  شدن 

کیــــد بــــر اولویــــت قــــرار دادن تشــــکیل کمیته در ســــطح  وی بــــا تأ
وســــتاها در راســــتای شناسایی و باسواد شــــدن افراد بی سواد با  ر
یــــح کرد: باید در یک برنامه ســــه  اســــتفاده از ظرفیــــت دهیاری تصر
49 ســــال شهرستان به  10 تا  وه هدف  ســــاله میزان بی ســــوادی گر
آمار بی سوادی جشــــن ریشه کنی بی  صفر برســــد که با صفر شدن 

سوادی اســــدآباد برگزار خواهد شد.

 46 عبدکونــــد در ادامــــه تعداد افراد آموزش دهنده بی ســــوادن را 
ین  نفر برشــــمرد و گفت: شــــورای پشــــتیبانی ســــوادآموزی اصلی تر
بــــر نحــــوه اجــــرای برنامه ریشــــه کنی  یــــزی و نظــــارت  مرجــــع برنامه ر
بی ســــوادی بوده که با اســــتفاده از امکانات و ظرفیت دســــتگاه ها 
ســــزایی  بــــه  نقــــش  از  بی ســــوادی  ریشــــه کنی  اهــــداف  تحقــــق  در 

است. برخوردار 

ارائه خدمات رایگان 
به روستاهای محروم مالیر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر تبلیغات اسالمی 
مالیــــر از ارائه خدمات رایگان به روســــتاهای محروم 

توسط کاروان خدمت خبر داد.
گزارش هگمتانه، حجت  االسالم روح اهلل نجفی با  به 
بیان اینکه به همــــت گروه های جهادی و تعدادی از 
روحانیــــون کاروان خدمت چند ماهی اســــت که در 
شهرســــتان مالیر راه  اندازی شده اســــت اظهار کرد: 
کاروان خدمت در راســــتای کمک رســــانی به مناطق 

محروم و روستایی ارائه خدمت دارد.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در ایــــن کاروان 30 نفر در 
قالــــب گروه های 5 تــــا 6 نفــــره حضور دارنــــد افزود: 
توزیع  مشــــاوره،  فرهنگی،  پزشــــکی،  خدمــــات  ارائه 
بسته های معیشتی، انجام خدمات پیرایش مردانه، 
توزیع بســــته غذایی گرم و... از جملــــه فعالیت این 
کاروان در روستاهای محروم و کمتر برخوردار است.

مدیر اداره تبلیغات اســــالمی مالیر با اشاره به اینکه 
اولین حضور کاروان خدمت با حضور گروه جهادی 
کریمه اهــــل بیت)ع( در ماه گذشــــته در روســــتای 
گرجایی انجام شــــد تصریــــح کرد: طبــــخ و توزیع 600 
پرس غذای گرم طبخ از جملــــه خدمات اولین گروه 

در این روستا بود.
وی افــــزود: دومیــــن کاروان نیــــز همزمــــان با میالد 
حضــــرت زینــــب کبــــری)س( در ســــفر خــــود به دو 
روستای دیگر خدماتی چون ویزیت 50 نفر از اهالی 
کمتربرخوردار بــــا توزیع رایگان اقــــالم دارویی، توزیع 
یکصد پرس غذای گرم و بســــته های معیشتی بین 
خانواده های نیازمند روستا و گفت وگو با اهالی برای 

پیگیری مشکالت روستا را ارائه کرد.
نجفی خاطرنشــــان کرد: ســــفر بــــه روســــتاها و ارائه 
خدمت به مــــردم مناطق کمتر برخــــوردار همچنان 

ادامه دارد.

مقاوم سازی 45.5 درصد 
مساکن روستایی تویسرکان

برنامه ریزی  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
و امــــور عمرانــــی فرمانــــدار تویســــرکان با اشــــاره به 
مقاوم ســــازی 45.5 درصــــد از مســــاکن روســــتایی 
تویســــرکان گفت: از 13 هزار و 820 واحد روستایی 6 

هزار و 283 واحد مقاوم سازی شده است.
به گزارش هگمتانه، فاطمه صلح میرزایی در جلســــه 
برنامه ریــــزی و هماهنگی تســــهیالت مقاوم ســــازی 
مســــکن روســــتایی تعــــداد مســــاکن غیــــر مقاوم 
شهرســــتان را 13 هزار و 820 واحد دانســــت و اظهار 
کرد: از این تعداد مسکن تاکنون تنها 6 هزار و 283 
مقاوم سازی  شهرســــتان  روســــتایی  مسکن  واحد 

شده است.
وی با اشــــاره به اینکه تنها 45.5 درصد از مســــاکن 
روســــتایی شهرســــتان مقاوم ســــازی شــــده است 
افزود: مقاوم ســــازی مساکن روســــتایی مانع از بروز 
مختلــــف  بحران هــــای  در  جبران ناپذیــــر  خســــاراتی 
می شــــود، بنابراین تعامل و همکاری بیش از پیش 
همه عوامل تأثیرگذار در این خصوص امری ضروری 

است که باید مدنظر همه قرار گیرد.
فرمانــــدار  عمرانــــی  امــــور  و  برنامه ریــــزی  معــــاون 
همــــکاری  از  تقدیــــر  بــــا  تویســــرکان  شهرســــتان 
بانک هــــای عامل، خواســــتار نــــگاه ویــــژه آن ها در 
ارتباط گیــــری و تعامــــل بیشــــتر بــــا بنیاد مســــکن 
انقالب اســــالمی شــــد گفــــت: بانک هــــا در مبحث 
تسریع  و  تسهیل  روســــتایی  مساکن  مقاوم سازی 
فرآینــــد پرداخت تســــهیالت را در ســــرفصل کاری 

خود قرار دهند.

ح مســــکن محرومان تویسرکان  � سهمیه طر
۲50 واحد مسکن است

تویسرکان  اســــالمی  انقالب  مســــکن  بنیاد  رئیس 
نیز با اشــــاره به اینکه سهمیه امســــال مقاوم سازی 
شهرستان به بانک ها ابالغ شده است افزود: از 640 
سهمیه مصوب ابالغ شــــده، 268 متقاضی تاکنون 
به بانک ها معرفی شدند که 101پرونده منجر به عقد 

قرارداد شده است.
تســــهیالت  اینکــــه  بیــــان  بــــا  بهرامــــی  روح اهلل 
50 میلیون  مقاوم سازی مساکن روستایی امسال 
تومان اســــت، همکاری همه برای جذب ســــهمیه 
شهرســــتان تــــا پایان ســــال را یک ضــــرورت خواند 
کیــــد کــــرد: تنها تســــهیالتی که واقعــــا در حوزه  و تأ
مربوطه به کار گرفته و هزینه می شــــود تســــهیالت 

مسکن است.
وی با بیان اینکه متأســــفانه بانک مسکن امسال 
شــــرط عقــــد قــــرارداد را اجــــرای کار تا فونداســــیون 
50 میلیون  کرد: تســــهیالت  گذاشته اســــت بیان 
مساکن  مقاوم سازی  در  تأثیرگذار  انگیزه ای  تومان 
روســــتایی غیر مقاوم اســــت بنابرایــــن تحقق این 
مهم نیازمند مســــاعدت همه جانبه اســــت که آن 

باید مدنظر بانک های عامل باشد.
رئیس بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی شهرستان 
تویســــرکان با اشــــاره بــــه انعقــــاد تفاهمنامــــه بین 
ســــازمان برنامــــه و بنیاد مســــکن برای اجــــرای طرح 
مســــکن محرومــــان اظهار کــــرد: ســــهمیه احداث 
مســــکن محرومان در شهرســــتان 250 واحد اعالم 

شده است.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه حداکثر مســــاحت احداث 
مسکن محرومان 60 مترمربع است گفت: عالوه بر 
تســــهیالت 50 میلیون تومان، تسهیالت بالعوض 
30 میلیــــون تومانــــی هــــم در اختیــــار متقاضیــــان، 

گذاشته می شود.

خبــر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دادستان مالیر با بیان اینکه 
در دســــتگاه قضا هیچ تعارفی با کســــی نداریــــم گفت: در 
صــــورت ارتکاب جــــرم و تخطــــی از قوانین با افــــراد برخورد 

می شود، در هر جایگاه و مقامی که باشند.
به گزارش هگمتانه، مسلم ســــلگی در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در دســــتگاه قضا به ویژه دادســــرا تحقیقات و 
اقدامات محرمانه و این موضوع را قانون مشــــخص کرده 
اســــت اظهار کرد: محرمانه بودن، امر مهمی است، جز در 
مــــوارد خاص که باز هــــم قانون این مــــوارد را تعیین کرده 

است.
وی با بیان اینکه سوالی که در ذهن بسیاری از خبرنگاران 
است این اســــت که چرا دادســــتانی گزارش ها را در برخی 
موارد به رســــانه ها نمی دهد گفت: دادســــتانی بر اساس 
قانون عمل می کند چراکه با حیثیت افراد ســــر و کار دارد، 
ما واقعــــا نمی توانیم هر خبری را نشــــر دهیــــم البته اخبار 
بازدارنده را می توان نشــــر داد آن هــــم اگر ثابت و حکم آن 
صادر شــــود و بازدارنده باشــــد محدودیتی بــــرای ما وجود 

ندارد.
دادســــتان مالیر با بیان اینکــــه پرونده های مــــا محرمانه 
است و بیشتر مســــائل خصوصی و حیثیتی مردم است 
و نمی تــــوان همه مســــائل را رســــانه ای کرد گفــــت: اخبار 
بازدارنــــده را حتما به رســــانه ها انعــــکاس می دهیم و آن را 

خبری می کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از سواالت این است که موانعی 

برای تولیدکنندگان ایجاد می شــــود گفت: ما در راســــتای 
حمایــــت از مدیون و بدهــــکار قوانین متعــــددی داریم و 
در چند ســــال اخیر با توجه به اتفاقــــات رخ داده در موانع 
تولید دو بحث وجــــود دارد یکی اینکه تولیدکننده واقعی 
کیســــت و دیگــــر اینکــــه تولیدنماها که هدفی جز ســــوء 

استفاده ندارند کیستند.
ســــلگی گفت: در سنوات گذشــــته مواردی را داشتیم که 
برخی بــــه عنوان تولیدکننــــده وام گرفتــــه و آن را پرداخت 
نکرده انــــد و در حال حاضــــر با پیگیری هــــای بانک ها این 
افراد به دادســــرا مراجعــــه می کنند که چرا بانــــک اموال و 

دارایی های آنها را مصادره می کند؟
وی بــــا بیان اینکــــه در زمان دریافــــت وام و هزینه کرد روی 
عملکرد این افراد نظارت نشده و فقط هدفشان از تولید 
ساخت یک ساختمان نیمه کاره بوده که آن را رها کرده اند 
گفت: مــــا موظف بــــه اجرای قانــــون هســــتیم؛ واقعا این 
گرفتاری ها را بــــا افرادی که به ظاهر تولیدکننده هســــتند 
داریم، ضمن اینکه هیچ مانعی برای تولیدکنندگان واقعی 

نداشته و نداریم.
دادســــتان مالیر با اشــــاره به ورود دادســــتان بــــه عنوان 
مدعی العمــــوم در برخــــی مــــوارد ماننــــد نصــــب بنرهــــای 
غیــــر متعارف، برخــــورد بــــا تجمعاتی مانند عروســــی ها در 
محدودیت هــــا و... گفت: با این موارد نیز ازســــوی نیروی 
انتظامی برخورد و به ما اطالع داده می شود که ما نیز پیگیر 

آن هستیم.

وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه بــــا توجه بــــه ایجاد شــــورای حل 
اختالف 50 درصد پرونده ها به ســــازش منجر می شــــود 
آمــــار ورودی پرونده ها به  افزود: طــــی ســــال های اخیــــر 
دادســــراها افزایش داشــــته امــــا افزایــــش آن متعادل و 

متعارف بوده است.
ســــلگی با بیان اینکه وجود مشــــکالت اقتصادی بر روند 
افزایش ورودی پرونده ها تأثیر گذاشته است گفت: برای 
اولین بار در کشــــور ستاد تالیف قلوب در استان همدان 
راه اندازی شــــده که با تدبیر رئیس دادگســــتری همدان با 
دو کمیتــــه معتذرین و مصلحین در حال خدمت رســــانی 

است.
وی با ابراز امیــــدواری از اینکه با راه اندازی این دو کمیته در 
آینده شاهد کاهش آمار ورود پرونده ها در دادسرا باشیم 
گفــــت: قطعا این امر تأثیر خود را افزایش صلح و ســــازش 

خواهد داشت.
دادســــتان مالیــــر گریزی بــــه مســــائل مختلــــف از جمله 
پیگیری اســــتیضاح شــــهردار و انتصاب مجدد با پیگیری 
دادســــتانی زد و اظهــــار کرد: در ایــــن زمینه همــــه موارد با 
جدیت پیگیری شد و با توجه به غیر قانونی بودن برکناری 

شهردار مجددا مهرماه به شهرداری بازگشت.
وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنانش رســــانه ها را اهــــرم 
اطالع رسانی در بین مردم دانســــت و افزود: رسانه ها باید 
به آنچه مطمئن هســــتند و مســــتند اســــت اکتفا کرده و 

اخبار را از مسؤوالن و مراجع قانونی پیگیری کنند.
ســــلگی افزود: در دادگستری با توجه به حیثیت و حرمت 
افراد در اطالع رسانی محدودیت داریم، ضمن اینکه تمام 
همت ما خدمت به مردم از طریق اجرای صحیح قوانین و 
مقررات و تکلیف شــــرعی و قانونی اســــت و باید به حقوق 

عامه مردم رسیدگی شود.
وی بــــا بیان اینکــــه حقوق عامــــه باید احیا شــــود و طبق 
قانون، دادســــتانی وظیفه دارد در ایــــن زمینه ورود کند 
گفــــت: ورود دادســــتانی بــــه دور از حواشــــی و نگاه های 
غیر فنی و غیر قانونی اســــت و مــــا در مدار قانون حرکت 

می کنیم.
دادستان مالیر تصریح کرد: اجرای صحیح قانون و رعایت 
حقوق شهروندی و شأن مردم جزو وظایف اصلی ماست 
بنابراین بــــا افرادی که باعث ســــلب آســــایش، امنیت و 

حیثیت مردم شوند قاطعانه برخورد می کنیم.
به نقل از فارس، وی در پایان ســــخنانش یادآور شــــد: ما 
در دســــتگاه قضا هیچ تعارفی با کسی نداریم و افراد در هر 
جایگاه و مقامی باشــــند در صورت ارتکاب جرم و تخطی از 

قوانین با آنها برخورد می شود.

: دادستان مالیر

برخورد با متخلفان 
در هر جایگاهی  قطعی است

با هیچ کس تعارف نداریم

اورژانس بیمارستان امام حسین)ع( مالیر
 تا پایان سال افتتاح می شود

امام  بیمارســــتان  مدیر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
حســــین)ع( مالیر از افتتاح اورژانس این بیمارستان تا 

پایان امسال خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، رامیــــن فراهانی با بیــــان اینکه 
امــــام  بیمارســــتان  اورژانــــس  راه انــــدازی  و  تکمیــــل 
حسین)ع( یکی از نیازها و مطالبات اصلی شهروندان 
است اظهار کرد: بیمارستان امام حسین)ع( به عنوان 
بزرگترین مرکــــز درمانی جنوب اســــتان در بخش های 
مختلف به مراجعان مالیر و ســــایر شهرستان ها است 
و با توجــــه به حجم بــــاالی مراجعه کننــــدگان اورژانس 

فعلی جوابگوی مراجعان نیست.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل و پاسخگویی به 
نیاز شهروندان و مراجعان از دیگر نقاط هر چه سریعتر 
باید اورژانس جدید راه اندازی شــــود، افزود: اورژانس در 
2 طبقه با زیربنای 2 هــــزار و 200 مترمربع در حال احداث 

است که بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر بیمارســــتان امام حســــین)ع( مالیــــر اظهار کرد: 
، اتاق  طبقــــه اول اورژانس شــــامل آندوســــکوپی، تریاژ
پذیرش، رادیولوژی، دندانپزشــــکی، آزمایشــــگاه و اتاق 
عمل اســــت و دارای 24 تخت برای بزرگســــاالن و ســــه 

تخت برای اطفال است.
وی بــــا بیــــان اینکه تجهیــــزات اورژانس تــــا حدودی 
بــــا کمــــک و پیگیــــری دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا و نمایندگان مردم مالیر تأمین شــــده اســــت 
گفت: بــــرای تکمیل نهایی نیازمند اعتبارات بیشــــتر 

. هستیم
فراهانی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مسووالن 
این شهرســــتان افتتاح این اورژانس و خدمات رسانی 
به مراجعــــان و بیماران اســــت گفت: ایــــن اورژانس تا 

پایان امسال افتتاح می شود.

سازش 60 درصدی پرونده های ارجاعی به مراکز 
مشاوره کالنتری های مالیر

انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان مالیر از ســــازش 60 درصــــدی پرونده های 
ارجاعی به مراکز مشــــاوره کالنتری های این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی بــــا بیان اینکه 
مراکــــز مشــــاوره نیــــروی انتظامی در راســــتای کمک به 
ســــازش پرونده ها تالش می کنند اظهار کــــرد: در این 
راســــتا در ســــال جاری 930 پرونده قضایی به این مراکز 
ارجاع داده شــــد. وی با اشــــاره به ســــازش 60 درصدی 
پرونده هــــای ارجاعــــی بــــه مراکــــز مشــــاوره در ســــطح 
شهرســــتان گفت: از تعــــداد پرونده های ارجاع شــــده 

بیش از 540 پرونده منجر به مصالحه شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان مالیر با اشاره به اهمیت 

خدمت رسانی به شهروندان در شرایط اضطرار ناشی از 
شــــیوع ویروس کرونا و کاهش تاب آوری مردم در برابر 
مشکالت ناشی از این رخداد تصریح کرد: رضایتمندی 

مردم مهمترین سرمایه اجتماعی پلیس است.
وی افــــزود: در ایــــن راســــتا این هــــدف مهــــم در ابعاد 
مختلــــف مأموریتــــی و از جملــــه دســــتیابی بــــه صلح و 
سازش اجتماعی در طرفین درگیر پرونده های قضایی 
متشــــکله تالش حداکثری ســــرلوحه کار مشــــاوران و 

کارشناسان روانشناسی این فرماندهی قرار دارد.
ســــلگی تأکید کرد: در راســــتای دســــتیابی بــــه حداکثر 
رضایتمنــــدی شــــهروندان و مراجعــــه کننده بــــه مراکز 
مشــــاوره ایــــن توفیق با تــــالش دلســــوزانه و تخصصی 

مشاوران مستقر در کالنتری های شهری به دست آمد.

بالتکلیفی اسدآبادی ها برای اهدای خون
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس جمعیت هالل 
احمر شهرستان اسدآباد با اشاره به نبود پایگاه انتقال 
خون در اسدآباد و وجود افراد بسیار در راستای اهدای 
خون گفت: هالل احمر اســــدآباد آمادگــــی الزم برای در 
اختیار گذاشــــتن فضا به منظور راه اندازی انتقال خون 

در شهرستان را دارد.
اظهــــار  اعتصــــام  محمدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
کرد: بــــا توجه به شــــیوع کرونــــا و خطــــرات تجمعات و 
محدودیت های کرونایی از بدو بیمــــاری کووید 19 تیم 
ســــیار ســــازمان انتقال خون در شهرســــتان بــــه مرکز 
اســــتان انتقال پیدا کرد و در صورتی که مردم اســــدآباد 
تمایــــل به اهدای خون داشــــته باشــــند، بایــــد به مرکز 

استان مراجعه کنند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه افــــراد متقاضــــی اهدای خــــون در 
شهرســــتان باالســــت و ایجاد و راه اندازی مرکز انتقال 
خون در اســــدآباد یکی از مطالبات مهــــم مردمی بوده 
و برای این موضوع روزانه تعــــداد زیادی مراجعه کننده 
داریــــم، افزود: در حــــال حاضر در ســــاختمان جمعیت 
هالل احمر یــــک ســــاختمان مربوط بــــه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی جوانان هــــالل احمر فعالیت دارد 

که در صورت برطرف شــــدن محدودیت های کرونایی 
هالل احمر شهرســــتان این آمادگی را دارد که این فضا 
را برای همــــکاری با ســــازمان انتقال خون در راســــتای 

راه اندازی پایگاه انتقال خون آماده کند.
اعتصام بــــا تأکید بر اینکه اســــدآباد با توجــــه به تعداد 
مراجعه کننــــدگان در راســــتای اهدای خــــون قابلیت 
راه اندازی پایگاه انتقال خون را هر چند به صورت سیار 
دارد، اضافه کرد: پیشــــنهاد می کنیم دانشــــکده علوم 
پزشکی شهرســــتان بر حســــب وظیفه ذاتی خود این 

مطالبه مهم مردمی را پیگیری کند.
وی در گفتگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: در پیگیری هایی 
که پیــــش از این هــــالل احمــــر شهرســــتان در رابطه با 
راه اندازی پایگاه انتقال خون ســــیار داشته، انتقال خون 
استان دارای قوانین و شــــرایط خاصی بوده که در اختیار 
دادن دو اتــــاق از فضــــای هــــالل احمر به صــــورت کامل 
در اختیــــار ســــازمان انتقال خــــون همدان، کمتــــر از 100 
نفر نبودن افــــراد اهداکننده خون و عــــدم گرفتن خون 
از افرادی که بــــرای بار اول خون اهــــدا می کنند، از جمله 
شــــرایطی بود که ســــازمان انتقال خون بــــرای راه اندازی 

پایگاه سیار انتقال خون در اسدآباد داشت.
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هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس پلیس راه اســــتان همدان بــــه رانندگان هشــــدار داد: تردد 
زمســــتانی در جاده با وضعیت »یخ ســــیاه« بسیار خطرآفرین اســــت به گونه ای که صبح پنجشنبه 

شاهد واژگونی 10 خودرو در محدوده پلیس راه تا گردنه دخان بودیم.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا عزیزی روز پنجشــــنبه اظهار کرد: به دنبــــال بارش باران و برف و 
ذوب شــــدن و یخ زدن دوباره آن شاهد پدیده ای با عنوان »یخ ســــیاه« در جاده هستیم که در این 

وضعیت به علت ضخامت نازک و شفافیت باال، یخ به شکل آسفالت به نظر می آید.

وی با اشــــاره به اینکه ضخامت کم یــــخ موجب اثر پذیری رنگ جاده بر روی آن می شــــود که به این 
پدیده »یخ ســــیاه« می گویند، افزود: در این شــــرایط رانندگان با تصور ایمــــن بودن و لغزنده نبودن 
جاده با سرعت اقدام به تردد می کنند در حالی که احتمال خروج خودرو از مسیر اصلی و واژگونی آن 
بسیار زیاد است. رئیس پلیس راه استان همدان افزود: برای مواجه نشدن با پدیده یخ سیاه باید 
از ترددهای صبحگاهی در فصل سرما به ویژه در محورهای برون شهری پرهیز کرد و زمان سفر را به 

پس از باال آمدن آفتاب، گرم شدن نسبی سطح زمین و ذوب شدن یخ، موکول کنیم.

ســــرهنگ عزیزی ادامه داد: صبح پنجشنبه شاهد بروز پدیده یخ سیاه در بیشتر جاده های استان 
بــــه ویژه در محــــدوده پلیس راه همدان تــــا جاده قدیم همدان- ســــاوه بودیم کــــه در کمتر از یک 
ساعت، 10 وسیله نقلیه شــــامل چهار کامیون و 6 دستگاه سواری واژگون شدند که در نتیجه این 

سوانج پنج نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
وی اظهار کرد: با وجود گرم شــــدن هوا و نمک پاشی و بازگشایی مســــیرها اما همچنان گردنه های 

استان همدان لغزنده است و باید رانندگان با سرعت مطمئنه و با احتیاط تردد کنند.

استان

ایده شهردار جوان
محمد جواد بیات  �

روزانــــه در سرتاســــر جهان هــــزاران خبــــر از طریق 
منتشر  و  درج  پخش،  مخابره،  گروهی  رســــانه های 
می گــــردد و جایگاه خبــــری خود را بیــــن مخاطبان 
پیــــدا می کنــــد. برایــــم خبــــر 30 آذر 1399 روزنامــــه 
هگمتانــــه شــــماره 4691 جالــــب توجه بــــود که به 
نقــــل از شــــهردار همدان نوشــــت: عباس صوفی 
کید  بر لزوم حفظ اســــناد تاریخی شــــهر همــــدان تأ
گفت: تاریخ چند هزار ســــاله شــــهر همدان  کرد و 
این  مردمان  درخشان  پیشــــینه  و  فرهنگ  گویای 
دیار اســــت کــــه بایســــتی در تمامی ابعــــاد حفظ و 
نگهداری شــــود و در جهت معرفی بــــه آیندگان از 

برد. بهره  موجود  ظرفیت های  تمام 
وی از امضای تفاهم نامه همکاری بین شــــهرداری 
و سازمان اســــناد و کتابخانه ملی ایران غرب کشور 
در راستای ساماندهی اسناد قدیمی خبر داده بود. 
واقع امــــر چنین دیدگاه و درج خبر موجب مباهات 
و امیدواری اســــت که شهردار جوان پایتخت تاریخ 
و تمدن به دنبال حفظ تاریخ گذشــــته کهن شــــهر 
ایران و هویت مردمانی است که ریشه در مدنیت، 
توســــعه و پیشرفت داشــــته اند. در بخش دیگری 
آمده بود: اســــناد تاریخــــی بخش مهمی  گزارش  از 
از هویــــت و فرهنگ ســــرزمین ها را معرفی و تبیین 
می کنــــد که ضــــرورت دارد ایــــن اســــناد جمع آوری، 
طبقه بندی و به صورت کامــــاًل تخصصی نگهداری 

و مستند سازی شود. 
جای بســــیار خرسندی اســــت که در میان صدها 
وظیفــــه ذاتی شــــهرداری و شــــلوغی کار شــــهردار 
اقــــدام به امضا  ورتی  از چنین ضر با درک صحیــــح 
ســــازمان  و  شــــهرداری  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
اســــناد و کتابخانــــه ملــــی ایــــران غرب کشــــور در 
می نماید  قدیمــــی  اســــناد  ســــاماندهی  راســــتای 
و  معرفی  ورت  ضــــر به  توجــــه  با  مــــی دارد:  اظهار  و 
آماده  همــــدان  شــــهر  پنهان  گنجینه های  حفــــظ 
و  اســــناد  ســــازمان  بــــا  مشــــترک  همکاری هــــای 
کتابخانــــه ملــــی ایران غــــرب کشــــور و در صورت 
برگزاری  در  همــــکاری  نامــــه  تفاهم  امضــــای  وم  لز
نمایشــــگاه ها، همایش ها و برنامه های آموزشــــی 
اســــناد  ســــازمان  با  مرتبــــط  وهشــــی  پژ و  علمــــی 
و کتابخانــــه ملــــی ایــــران هســــتیم. در برداشــــت 
می تواند  مدیریتی  رفتــــار  چنین  اداری  امور  دقیق 
الگویی مناســــب برای سایر مدیران در ایجاد هم 
افزایــــی، هم گرایــــی در باال بــــردن توانمندی های 
اقتصــــادی  و  سیاســــی  اجتماعــــی،  فرهنگــــی، 
جامعه اســــالمی در حال ترقی و پیشــــرفت باشد. 
بیان  همــــدان  شــــهردار  که  آن  ســــخاوتمندانه تر 
داشــــته اســــت: انتقــــال تمامی اســــناد و مدارک 
ونیکی  راکــــد مکتوب، دیداری، شــــنیداری و الکتر
بــــا  همــــدان  شــــهرداری  شــــده  بنــــدی  طبقــــه 
بــــا هــــدف مستندســــازی  هماهنگــــی و نظــــارت 
تاریــــخ بلدیــــه همــــدان در اختیــــار این ســــازمان 
قــــرار خواهــــد گرفــــت. و ایــــن همان جســــارت و 
در  شــــکنی  ســــنت  با  که  اســــت  دیدی  وســــعت 
 ، انباشــــت داشته ها و ســــپردن آن به خاک و مور
کردن  را پیدا  مصــــداق عینی ضمیــــر مرجع خــــود 
در  همدان  شــــهردار  مثبت  ویکرد  ر  

ً
یقینا اســــت. 

شهرداری  تاریخی  اســــناد  نگهداری  و  حفظ  زمینه 
در تاریــــخ شــــهرداری و شــــهر همدان بــــه عنوان 
ســــند درخشــــان ثبــــت خواهد شــــد کمــــا اینکه 
اســــناد قدیمــــی مکتوب شــــهرداری ها، اطالعات 
ارزشــــمند و منحصــــر بــــه فــــردی را در زمینه اداره 
آن و همچنیــــن  شــــهر و موضوعــــات مرتبــــط بــــا 
شــــرایط کشــــور در مقاطــــع مختلــــف می تواند در 
اختیــــار خانــــواده بزرگ شــــهرداری ها و شــــوراها، 
وستایی،  دســــت اندرکاران، مدیریت شــــهری و ر
وهشگران، دانشــــگاهیان و عموم عالقمندان  پژ
که ســــاماندهی این اســــناد  کشــــور قرار دهد  در 
مطابــــق ضوابط ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملی 
گســــترش  می رســــد  نظر  به  دارد.  ورت  ضــــر ایران 
چنیــــن تفکر توســــعه مــــدار و حرکت پســــندیده 
تقویت  در  دســــتگاه ها  بیــــن  می تواند  راهبــــردی 
و  پیشــــبرد  در  جمعــــی  خــــرد  و  تیمــــی  کار  انجــــام 
وندان مفید  پیشــــرفت امور در حفظ حقوق شهر
فایده قرار گیرد. اتفاقی که در کشــــورهای توسعه 
یافتــــه و در حال توســــعه شــــکل گرفته اســــت و 

وندان از مزایای آن بهره مند گردیده اند. شــــهر
 لذا بــــه دور از هرگونــــه مبالغه ایــــده و آینده نگری 

شهردار جوان قابل تحسین و تقدیر است.
والسالم

*کارشناسارشدعلومسیاسی

یادداشت میهمان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: پتروشــــیمی هگمتانه که با 
سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی 
و دولتی راه اندازی شده، در ارتباط ویدئوکنفرانسی توسط 

رئیس جمهور افتتاح شد.
ارتبــــاط  در  و  پنجشــــنبه  صبــــح  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
ویدئوکنفرانســــی پتروشــــیمی هگمتانــــه توســــط رئیس 

جمهور افتتاح شد.
پتروشــــیمی هگمتانــــه پس از 18 ســــال، 4 دی ســــال 99 
توسط حجت االسالم حسن روحانی رسما به بهره برداری 
رســــید، این پتروشــــیمی بــــا ســــرمایه گذاری 1200 میلیارد 
تومانی توســــط بخش خصوصی و دولتی راه اندازی شــــده 

است.
57 درصــــد از ســــهام آن متعلــــق به مرحــــوم عالقبندیان 
و وارثــــان وی، دانش فنــــی و 10 درصد از ســــهام در اختیار 
شرکت ایتالیایی آی جی اس است و 33درصد باقیمانده 

به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق دارد.
در پتروشــــیمی هگمتانــــه پــــی وی ســــی پزشــــکی تولید 
می شــــود که می تواند حدود 17 تا 22 درصد از واردات آن را 

به کشور کاهش دهد.

رئیــــس جمهور در این آیین گفت: پتروشــــیمی هگمتانه 
پروژه بزرگی در همدان و غرب کشور است.

حجت االسالم حســــن روحانی با ابزار خوشحالی از افتتاح 
این پــــروژه مهم و اثرگــــذار اظهار کرد: خرســــندیم که این 
صنعــــت مهم عالوه بر تأمیــــن نیازهای داخلــــی می تواند 
بخشــــی از محصول تولیدی خود را صادر کند که شــــامل 

ارزش معنوی، سیاسی و اقتصادی است.
وی بــــا بیان اینکــــه از دســــت اندرکاران فعال ســــازی این 
صنعت تشکر می کنم و برای من هم افتخارآمیز است که 
مردم همدان و غرب کشور از افتتاح این پروژه خوشحال 

باشــــند، از تالش مردم همــــدان و کادر درمــــان برای مهار 
ویروس کرونا در موج سوم تشکر کرد.

رئیس جمهور با اشاره به سابقه درخشان همدان و مردم 
انقالبــــی آن اضافه کرد: همدان شــــهری بــــزرگ، مهم و با 
سابقه تاریخی است و همه کسانی که در آبادانی آن تالش 

و کوشش می کنند ستودنی هستند.

زنگنه: تولید ســــاالنه 45 هزار تن پی وی سی گرید  �
پزشکی در پتروشیمی هگمتانه

وزیر نفت نیز با بیان اینکه پتروشــــیمی هگمتانه ســــاالنه 
45 هزار تن پی وی ســــی گرید پزشــــکی تولید خواهد کرد 
گفــــت: تفاهم بــــرای تأمین خــــوراک این پتروشــــیمی نیز 

صورت گرفته است.
بیــــژن زنگنــــه اظهار کــــرد: امســــال 11 طرح پتروشــــیمی در 
کشور در دســــت افتتاح اســــت که تا امروز هفت طرح به 
بهره برداری رســــیده و امروز نیز افتتاح سه طرح را در برنامه 

داریم.
وی با اشــــاره به بهره برداری هم زمان از دو طرح پتروشیمی 
در ایــــالم، پتروشــــیمی هگمتانــــه و مجموعــــه طرح هــــای 

پتروشــــیمی ارومیه گفت: این صنعت و پــــروژه باارزش با 
پیگیری مســــووالن و نمایندگان همــــدان در مجلس به 

بهره برداری می رسد.
وزیر نفت یادآور شــــد: تحقق این طرح گرچه طوالنی شــــد 
و آن هــــم به خاطر جذب ســــرمایه گذاری خصوصی بود اما 
ساالنه 45 هزار تن پی وی ســــی گرید پزشکی برای کشور 

تولید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه گرید پزشکی برای ساخت ادوات پزشکی 
مثل ســــرم، ســــرنگ و... مورد اســــتفاده اســــت و امکان 
توسعه هم خواهد داشــــت گفت: صنعت پتروشیمی در 

مقابله با کرونا هم نقش مهمی دارد چه در موارد مورد نیاز 
پرستاران و پزشکان و چه تولید مواد ضد عفونی، آب ژاول 

و تولید ال ای بی که در ساخت شوینده ها به کار می رود.
زنگنه بــــا بیان اینکه ایــــن طرح ها امروز یــــک میلیارد دالر 
ارزش دارنــــد که همه آنها هم در غرب کشــــور قــــرار دارند 
گفت: امروز یک جشــــن جهــــش تولید و شــــکوفایی در 
غــــرب ایران اســــت و این طرح هــــا مولد هســــتند و ارزش 

تولیدات آنها ساالنه بیش از 5 میلیارد دالر است.

دوم  � مرحلــــه  گــــذاری  خشــــت  بابایــــی:  حاجــــی 
پتروشیمی همدان کلید خورد

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نیز 
در حاشیه بهره برداری از پتروشــــیمی هگمتانه بیان کرد: 
هم زمان با بهره برداری از مرحله اول پتروشیمی هگمتانه، 
خشت گذاری مرحله دوم پتروشیمی همدان کلید خورد.

حمیدرضــــا حاجی بابایی، با اعالم ایــــن خبر افزود: به مردم 
همدان تبریک می گویم، که پتروشــــیمی هگمتانه پس از 

سال ها پیگیری به بهره برداری رسید.
وی گفت: در جلســــه افتتاحیه پتروشــــیمی هگمتانه که 
به صورت ویدئو کنفرانس بــــا حضور رئیس جمهور برگزار 

شد، با زنگنه وزیر نفت مذاکراتی داشتیم.
حاجــــی بابایی با تشــــکر از همراهی های وزیــــر نفت، در به 
ثمر نشستن پتروشیمی هگمتانه افزود: با موافقت وزیر 

نفت، مرحله دوم پتروشیمی همدان کلید خورد .
وی گفــــت، در مذاکرات اولیــــه که در این جلســــه با دکتر 
زنگنه داشتیم مقرر شــــد، خوراک مرحله دوم پتروشیمی 

همدان از طریق وزارت نفت تأمین شود.
نماینده مــــردم همــــدان در مجلس با اشــــاره به نقشــــی 
که پتروشــــیمی در ایجاد اشــــتغال و جهــــش تولید دارد، 
گفت: بــــا ظرفیت هایی که بــــا بهره برداری از پتروشــــیمی 
هگمتانه ایجاد شــــده اســــت و ظرفیت هایی که با مرحله 
دوم پتروشــــیمی همدان که کلید زده شد، ایجاد می شود، 

شاهد رونق اقتصادی، توسعه زیر ساخت های صنعتی و 
اشتغال در منطقه خواهیم بود.

آرزوی  � هگمتانــــه  پتروشــــیمی  افتتاح  شــــاهرخی: 
دیرینه همدانی ها بود که محقق شد

اســــتاندار همدان هم با بیــــان اینکه افتتاح پتروشــــیمی 
هگمتانــــه آرزوی دیرینه همدانی ها بــــود گفت: همدان با 
، تبدیل به کارگاه  برخــــورداری از پروژه های عمرانی بســــیار

بزرگ شده است.
سید سعید شــــاهرخی اظهار کرد: باالخره پس از 18 سال 
آرزوی دیرینه مردم همدان محقق شــــد که در این راستا از 

وزیر نفت و رئیس پتروشیمی ایران تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه در راســــتای سیاست های دولت استان 
همدان به مثابه کارگاه بزرگ ســــازندگی اســــت بیان کرد: 
هم اکنون در سراســــر اســــتان پروژه های بزرگــــی در حال 
ساخت و ساز اســــت که امیدواریم یکی پس از دیگری به 

بهره برداری برسند.
اســــتاندار همدان یــــادآور شــــد: پروژه های مهــــم و قابل 
توجهی در اســــتان در حال فعالیت است که برخی آماده 
بهره برداری بوده و برخی در شرف افتتاح است که تا پایان 

دولت حتما برای استفاده مردم محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال دو سد افتتاح شده و دو سد نیز 
در دست ساخت است گفت: در حوزه راه آهن، کشاورزی 
و آبیاری مکانیزه واحدهــــای مختلف کار نیز فعالیت های 
بزرگــــی در حال انجام اســــت و ایــــن نویــــد را می دهیم که 
ســــرمایه گذاری صــــورت گرفته تــــا پایان دولــــت تدبیر به 

بهره برداری برسد.
شاهرخی در پایان افزود: تدبیر ارزشمند ستاد ملی مقابله 
با کرونا موجب شــــد تا همدان از موج سوم کرونا هم عبور 
کند و همکاری مردم موجب شــــده شرایط تثبیت شود و 

به حداقل شیوع ویروس برسیم.

شــــمخانی: ضرورت حــــذف واردات پی وی ســــی و  �
ایجاد بازار صادراتی

مدیرعامــــل شــــرکت صنایــــع پتروشــــیمی هگمتانــــه نیز 
با تأکید بــــر اینکه مشــــکالت تأمین خوراک پتروشــــیمی 
برطرف شــــود گفت: حذف واردات پی وی ســــی خارجی و 

ایجاد بازار صادراتی ضروری است.
ناصر شــــمخانی اظهــــار کرد: پس از 18 ســــال بــــا حمایت 
مقامات وزارتی، اســــتاندار همــــدان و نمایندگان مجلس 
بــــرای اولین بار در ایران و منطقه، پتروشــــیمی هگمتانه با 

تولید پی وی سی گرید پزشکی استاندارد افتتاح شد.
وی با بیان اینکه این پروژه با مشــــارکت بخش خصوصی، 
بخش دولتــــی و ســــهامدار خارجی به بهره برداری رســــید 
گفــــت: این صنعت ســــاالنه 45 هــــزار تن تولیــــد خواهد 
داشــــت که به طور مســــتقیم برای 250 نفر و غیرمستقیم 

برای 2 هزار نفر ایجاد اشتغال می کند.
مدیرعامل شــــرکت صنایع پتروشــــیمی هگمتانه تصریح 
کرد: بالغ بر 70 درصد سهم ساخت ماشین آالت از داخل 

و راه اندازی و راهبری با نیروهای داخلی بوده است.
وی اضافــــه کــــرد: در حال حاضــــر به دلیل عدم ســــاخت 
 ، پی وی ســــی گرید پزشــــکی اســــتاندارد در داخل کشــــور
سازندگان تجهیزات پزشــــکی از طریق واردات مواد اولیه 
مــــورد نیاز خــــود را تأمیــــن می کنند که بــــا بهره بــــرداری از 
پتروشــــیمی هگمتانه نــــه تنها نیاز داخــــل برطرف خواهد 
شد بلکه ایران اسالمی به یکی از تامین کننده های اصلی 
پی وی ســــی با گرید پزشکی در منطقه و غرب آسیا تبدیل 

می شود که ارزآوری را هم به همراه خواهد داشت .
شــــمخانی بیان کرد: انتظار داریم با تدبیر و دستور رئیس 
جمهور و وزیر نفت مشــــکالتی کــــه در تأمین خوراک این 
صنعت وجود دارد طبق تفاهم نامه صورت گرفته برطرف 
شود و هرچه سریع تر با حذف واردات و ایجاد بازار صادراتی 

مورد نظر موجباب تولیدات مستمر محقق شود.

به همت مرکز مطالعات شورای شهر همدان

نقش و جایگاه پژوهش در مدیریت شهری بررسی شد
نشســــت  دهمیــــن  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
شــــهراندیش بــــا موضوع »نقــــش و جایــــگاه پژوهش در 
مدیریت شــــهری« به همت مرکز مطالعات شــــورای شهر 

همدان برگزار شد.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، بعدازظهر پنجشــــنبه، 
دهمیــــن نشســــت شهراندیشــــی بــــا موضــــوع نقش و 
جایگاه پژوهش در مدیریت شهری با حضور رئیس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــــورای اسالمی شهر همدان، 
معــــاون برنامه ریــــزی و توســــعه منابع انســــانی شــــهردار 
همدان و عضو هیأت علمی دانشــــگاه بوعلی سینا برگزار 
شد. این نشســــت با توجه به شــــرایط کرونا بدون حضور 
مخاطب و به صورت زنده از صفحات اینســــتاگرام پخش 

شد.
رئیــــس مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی 
شهر همدان در این نشست با اشاره به اینکه یک چالش 
بــــزرگ در مدیریت شــــهری داریم و آن اینکه از ســــال های 
گذشــــته، عدم اعتماد مدیران اجرایی و سیاســــت گذاری 
نســــبت به جامعه پژوهشــــگران وجود داشــــت، عنوان 
کرد: مدیــــران اجرایی با جامعه علمی ارتباط نداشــــتند زیرا 
فکر می کردند که کار مطالعاتی عملی نمی شــــود و همین 
تفکر باعث شده بود که جامعه شهری از جامعه علمی در 
طرح ها و برنامه ها استفاده نکند و بودجه به آن اختصاص 

ندهد و یا بودجه کم باشد.
رضوان سلماســــی ادامه داد: همین امر باعث می شــــود 

که زیرســــاخت های پژوهشــــی توســــعه پیدا نکنــــد و به 
ظرفیت های پژوهشــــی کمتر توجه کنیــــم و نگاه کاربردی 
را نداشــــته باشــــد در حالی که توجه به ظرفیت پژوهشــــی 
می توانــــد پیامدهــــای مثبتی را برای شــــهروندان داشــــته 

باشد.
وی اظهار کرد: شــــورای اسالمی شــــهر همدان با توجه به 
اهمیــــت و ضرورت تحقیق و پژوهش اقــــدام به راه اندازی 
مرکز پژوهش شــــورای شــــهر کرد تا رابطه بیــــن مدیریت 
شهری در جامعه علمی بیشتر شــــود و حلقه واسط برای 

آن به وجود آورد.
سلماسی تصریح کرد: این مرکز اقدامات مختلفی در این 
راستا انجام داد که شامل تشکیل کمیته تخصصی است 
که نظرات کارشناسی به شورای شــــهر و مدیریت شهری 
اعالم می شــــود انجام برنامه های پژوهشــــی متنوع مانند 
نشست های  و  هم اندیشــــی  و  شهراندیشــــی  نشســــت 
فعلی، تولید فصل نامه، ویژه نامه و...نیز از دیگر اقدامات 

است.
این مســــؤول با تأکیــــد بر اینکه اســــتمرار ایــــن برنامه ها 
و آنچه نیاز شــــهر اســــت جزء برنامه های مرکــــز مطالعات 
شوراســــت، گفت: بی شــــک پیامدهای مثبت آن شامل 

حال شهروندان می شود.
سلماســــی با بیان ایــــن مطلب که شــــهروند باید زندگی 
ل داشــــته باشــــد و این وظیفه نمایندگان  راحت و ایده آ
مــــردم و مدیران حــــوزه اجرایی اســــت که ایــــن هدف را 

محقق کنند، افــــزود: توجه به امر پژوهــــش در مدیریت 
و  تدابیــــر  بایــــد  و  اســــت  ســــرمایه گذاری  یــــک  شــــهری 
برنامه های الزم بــــرای ارتباط مؤثر بیــــن مرکز مطالعات و 

مدیران اندیشیده شود.
وی عنوان کرد: یکی از مســــائلی که وجود دارد این است 
کــــه بودجه کافی و مناســــب برای مرکــــز مطالعات وجود 
نــــدارد و نکتــــه دیگر ســــاختارمند کردن مرکــــز پژوهش 

شورا است.
معــــاون برنامه ریــــزی و توســــعه منابع انســــانی شــــهردار 
همدان نیز در این نشســــت با تأکید بــــر اینکه همراهی و 
همگامی مؤثــــری بین مدیریت شــــهری و مرکز مطالعات 
و پژوهش های شورای اسالمی شــــهر وجود دارد، عنوان 
کرد: در دوره های مختلف شــــهری از وجود این مرکز بهره 

برده می شود.
مرتضی حضرت زاده تصریح کرد: شهرداری همدان طی دو، 
سه سال گذشته اقدامات گسترده ای را انجام داده است 
که با راه اندازی مرکز 137 شهرداری حدود یک هزار خدمت 

و وظیفه را به شهروندان ارائه می دهد.
وی با تأکید بــــر اینکه در انجام خدمات مدیریت شــــهری 
موضوع زمان یک چالش مهم محسوب می شود، عنوان 
کرد: بســــیاری از اقداماتی که مدیریت شــــهری به صورت 
تجربــــه ای انجام می شــــود می توان بــــر روی آن پژوهش و 

تحقیق کرد.
حضرت زاده با اشــــاره به اینکه پروژه های مدیریت شهری 

دارای زمینــــه پژوهــــش و بررســــی شــــده اســــت، گفــــت: 
شــــهرداری همدان دارای سرمایه انســــانی فعال است که 
همه آن دارای یک بدنه متخصص بوده و در تمام حوزه ها 
افــــراد دارای مــــدارج علمــــی هســــتند و مدیریت شــــهری 
همدان به این نتیجه رســــیده اســــت که باید از نیروهای 

متخصص در هر زمینه ای استفاده کند.
ســــقف  یــــک  دســــتورالعمل  طبــــق  کــــرد:  اظهــــار  وی 
بودجه ای مشــــخص به حوزه پژوهــــش اختصاص داده 

است. شده 
محمدرضا عراقچیان، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی 
سینا نیز در این نشســــت، بیان کرد: زمانی که از پژوهش 
صحبت می شــــود منظور پژوهش کاربــــردی در مدیریت 

شهری اســــت و اکنون با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی 
نــــوع مدیریت ها هم تفــــاوت یافته و ســــطح انتظارات باال 

رفته است.
عراقچیــــان تأکید کرد: امــــروز هر اقدامی کــــه می خواهیم 
انجام دهیم از خدمات ترافیکی و فرهنگی و... باید با روش 
علمی و پژوهش انجــــام و روند آن ارزیابی شــــود و پس از 
انجام پروژه ها تأثیر آن بر زندگی انسان ها، اقتصاد و محیط 

زیست بررسی می شود.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه مشــــارکت پذیری بایــــد بین حوزه 
اجرایی و ادارات و جامعه علمی به وجود بیاید، عنوان کرد: 
این دو باید نســــبت به هم حســــن ظن پیــــدا کنند و یک 

مشارکت پذیری بین این قشر به وجود آید.

رئیس جمهور در افتتاح ویدئوکنفرانسی پتروشیمی هگمتانه:

همدان شهری بزرگ، مهم 
یخی  است و با سابقه تار

رهایی 175 زندانی جرائم غیرعمد از بند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ستاد دیه استان 
همدان گفت: 175 زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای ســــال 

جاری تا پایان آذر در این استان آزاد شدند.
به گــــزارش هگمتانه، یداله روحانی منش روز پنجشــــنبه 
بیان کرد: 130 زندانــــی دارای محکومیت مالی، 35 زندانی 
مهریــــه، 6 زندانی ناتوان در پرداخــــت مهریه و چهار زندانی 
دیــــه ناشــــی از حــــوادث در 9 ماه ســــال جاری بــــه آغوش 

خانواده بازگشتند.
وی بــــا بیان اینکــــه 167 نفر از زندانیان آزاد شــــده در 9 ماه 
امسال مرد و هشــــت تن از آنها زن هســــتند اضافه کرد: 
مجموع بدهی زندانیان آزاد شــــده بیش از 474 میلیارد و 

369 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل ستاد دیه اســــتان همدان ادامه داد: با تالش 
ســــتاد دیه و رایزنی هــــای صوت گرفتــــه 132 میلیارد و 196 
میلیون ریال از بدهی زندانیان توســــط شــــاکیان پرونده 

بخشیده شد.
روحانی منــــش گفت: بیش از 20 میلیــــارد و 177 میلیون 
ریال از این بدهی توسط زندانیان پرداخت و چهار میلیارد 
و 795 میلیــــون ریــــال از آن نیز توســــط صنــــدوق تأمین 

خسارت های بدنی تأمین شد.
وی افــــزود: بــــا توجه بــــه پایین بــــودن درآمــــد زندانیان و 
خانواده آنهــــا و ناتوانی در پرداخــــت کل بدهی به صورت 
یک جا، افزون بر 239 میلیــــارد و 899 میلیون ریال از این 

بدهی »اعسار به تقسیط« شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: کمک پرداختی 
برای پرونده های مالی و دیه 44 میلیارد و 35 میلیون ریال 
و وام پرداختــــی توســــط چهــــار بانک ملی، ملــــت، تجارت و 

صادرات 33 میلیارد و 265 میلیون ریال بوده است.
در  زندانیــــان  از  تعــــدادی  داد:  ادامــــه  منــــش  روحانــــی 
)ص( با کمک  مناسبت های مذهبی از جمله میالد پیامبر
ســــتاد دیه و خیران نیک اندیش آزاد و بــــه آغوش خانواده 

بازگشتند.
وی گفــــت: شــــماری از خیران همــــدان با توجه به شــــیوع 
ویروس کرونا و ضــــرورت پرهیز از تجمع، مبلغ پیش بینی 
شــــده برای نذری یــــا هزینه ترحیم و ســــالگرد را بــــه آزادی 

زندانیان اختصاص دادند.

توزیع ۲7 هزار بسته معیشتی توسط سپاه ناحیه همدان بین نیازمندان
ح شهید سلیمانی مرحله چهارم رزمایش کمک های مؤمنانه با طر

وه خبــــر همدان: فرمانده ســــپاه ناحیه  هگمتانــــه، گر
همدان گفت: از ابتدای ســــال تا پایان هفته بســــیج 
طــــی ســــه مرحله رزمایــــش کمــــک  مؤمنانــــه 27 هزار 
بســــته معیشتی، 13 هزار و 800 بســــته بهداشتی، 60 
ســــری جهیزیه و... تهیه و بین نیازمندان توزیع شده 

است.
بقایی  علــــی  پاســــدار  ســــرهنگ  هگمتانه،  گزارش  به 
اظهــــار کرد: از ابتدای ســــال که فرمــــان رهبر انقالب 
قرارگاه  شــــد،  بیان  مؤمنانه  مواســــات  انجام  بر  مبنی 
نهضــــت کمک های مؤمنانه امام حســــن مجتبی)ع( 

ســــپاه ناحیه همدان تشکیل شد.

ود: در ایــــن قــــرارگاه بــــه صــــورت هفتگــــی  وی افــــز
و ماهیانــــه بــــا مســــؤوالن واحدهــــا، فرماندهــــان و 
و  شد  برگزار  جلســــاتی  حوزه ها  سازندگی  مسؤوالن 
بســــته های  دریافت  نحوه  به  نســــبت  پایش  و  رصد 
فرمان  اجرایی  ســــتاد  اســــتان،  ســــپاه  از  معیشــــتی 
یع این بســــته ها  امــــام)ره( و خیــــران و همچنین توز

گرفت. قرار  کار  دســــتور  در  نیازمندان  بین  در 
از ابتدای  ود:  افــــز فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه همــــدان 
ســــال تا پایان هفته بســــیج به طور کلی ســــه مرحله 
زمایــــش کمک هــــای مؤمنانه صــــورت گرفته که در  ر
133 هزار پرس  27 هزار بســــته معیشــــتی،  مجمــــوع 

 650 5 هــــزار و  193رأس ذبــــح قربانی،  غــــذای گــــرم، 
 62 800 بســــته بهداشتی،  13 هزار و  بســــته گوشت، 
یر  تحر لوازم  بســــته   350 و  هزار   3 ماسک،  عدد  هزار 
زش بیش  بــــه ار کــــه در مجموع  60 ســــری جهیزیه  و 
200 میلیــــارد ریال اســــت تهیه و بیــــن نیازمندان  از 

است. شده  یع  توز
وی خاطرنشــــان کرد: ســــپاه ناحیه همدان در مرحله 
چهــــارم رزمایش کمک های مؤمنانــــه با لبیک دوباره 
بــــه فرمــــان فرماندهــــی معظــــم کل قوا و ایــــن بار در 
کمک  قالب طرح شهید »قاسم ســــلیمانی« اقدام به 

آسیب دیده می کند. و پشــــتیبانی از قشر 
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عوامل مرتبط با پرونده 
نیشکر هفت تپه امروز 

احضار می شوند
رئیــــس دیوان محاســــبات کشــــور گفــــت: عوامل 
مرتبط با پرونده شرکت نیشــــکر هفت تپه از شنبه 

احضار می شوند.
کشــــور  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاســــبات 
در توئیتی نوشــــت: پــــس از ارســــال پرونده تحقیق 
و تفحص از شــــرکت هفت تپه به دادســــرای دیوان 
محاســــبات، از روز شنبه احضار عوامل مرتبط با این 

پرونده توسط هیأت مستشاری آغاز خواهد شد.

دستگیری 13 داعشی 
و کشف 46 راکت آماده پرتاب 

در غرب عراق
ســــازمان اطالعــــات عــــراق از دســــتگیری 13 عضو 
گروهک داعش و کشــــف و ضبــــط 46 راکت آماده 

پرتاب در استان االنبار خبر داد.
روز  عــــراق  االنبــــار  اســــتان  اطالعــــات  ســــازمان 
پنج شــــنبه در بیانیه ای اعالم کرد که توانسته نقشه 
تروریست های داعش برای حمله راکتی گسترده به 

ساختمان استانداری را کشف و خنثی کند.
به نوشــــته خبرگزاری رســــمی عراق )واع(، نیروهای 
امنیتی در استان االنبار در این عملیات توانستند 
13 تروریست داعشــــی را دستگیر کرده و 46 راکت 
آمــــاده پرتاب به ســــوی ســــاختمان اســــتانداری را 

کنند. کشف 
وریســــت ها در مناطق »القائم«، »الرمادی«  این تر
گفتــــه  بــــه  و  شــــده اند  دســــتگیر  »الفلوجــــه«  و 
ســــازمان امنیت و اطالعات عراق قصد داشــــتند 
دست به آشــــوب و هراس میان ساکنین استان 

بزنند. االنبار 
آزادی کامل اراضی  دولت عراق در دســــامبر 2017 از 
خود از اشــــغال داعش خبــــر داد، امــــا از آن زمان تا 
کنــــون عملیات های جســــت و جو و پاکســــازی در 

استان های مختلف عراق ادامه دارد.

جزئیاتی از پیشنهادات 
نمایندگان مجلس برای 

افزایش حقوق کارگران
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیســــیون  ســــخنگوی 
اسالمی جزئیاتی از پیشنهادات نمایندگان مجلس 
برای میزان افزایش حقوق کارگران در ســــال آینده را 

تشریح کرد.
علی  بابایی کارنامی با اشــــاره به بررسی الیحه بودجه 
ســــال 1400 در این کمیســــیون، اظهار کــــرد: طبق 
الیحه بودجه ســــال آینده، حقوق کارمندان دولت 
قــــرار اســــت 25 درصد افزایــــش پیدا کنــــد که این 
موضوع به تصویب کمیســــیون اجتماعی مجلس 

نیز رسیده است.
وی ادامه داد: البته پیشــــنهاداتی مبنی بر افزایش 
حقــــوق  کارمندان دولت در ســــال آینده تا ســــقف 
30 درصد نیز مطرح شــــده بود که این پیشنهاد در 
تصویب  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اخیر  جلسه 

نشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین، 
کارمندان  25 درصــــدی حقــــوق  افزایــــش پلکانــــی 
دولت در سال آینده و طبق الیحه بودجه را تکذیب 
کــــرد و گفــــت: حقــــوق کارمنــــدان دولــــت در تمام 
ســــطوح در ســــال آینده، 25 درصد افزایش می یابد 
و در هیچ کــــدام از بندهــــا و تبصره های الیحه بودجه 
اشــــاره ای به افزایش پلکانی حقوق کارمندان نشده 

است.
بابایی کارنامی همچنین به پیشنهادات نمایندگان 
کارگران در ســــال  مجلس دربــــاره افزایش حقــــوق 
آینده اشــــاره کرد و افزود: اغلب نمایندگان مجلس 
معتقدنــــد با توجه بــــه افزایــــش 25 درصدی حقوق 
کارمندان در سال آینده، حقوق کارگران حداقل  باید 

40 درصد افزایش یابد.

ظریف:

ترامپ مسؤول عواقب 
هرگونه ماجراجویی در 

روزهای پایانی کارش است
کامل  گفــــت: ترامپ مســــؤول  وزیر امــــور خارجــــه 
عواقب هرگونه ماجراجویی در روزهای پایانی کارش 

خواهد بود.
محمدجــــواد ظریــــف وزیر امــــور خارجه کشــــورمان 
با انتشــــار پیامی در صفحه رســــمی توئیتــــر خود در 
خصــــوص اتهامــــات ترامپ علیــــه ایران، نوشــــت: 
ترامپ از یک عکس بی ارزش برای اتهام زنی به ایران 

استفاده می کند.
وی افــــزود: دفعــــه قبل، ایــــاالت متحده بــــا ادعای 
ســــاختگی تســــلیحات کشــــتار جمعــــی منطقه ما 
را نابــــود کــــرد، 7 تریلیون دالر به بــــاد داد و موجب 
بــــار به مراتب  58976 آمریکایی شــــد. این  تلفات 
عواقب  کامل  مســــؤول  ترامپ  بــــود.  خواهد  بدتر 
کارش  پایانــــی  روزهــــای  در  ماجراجویــــی  هرگونــــه 

خواهد بود.

اخبار کوتاه

صنعت هوایی دنیا با »کرونای انگلیسی« دوباره وارد رکود شد
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: شــــیوع ویروس جهش یافته کرونا موســــوم به 
کرونای انگلیسی در انگلستان، موجب تعلیق بسیاری از پروازهای کشورهای 
 صنعت 

ً
مختلف به این کشور شد و این ویروس انگلیسی موجب شد مجددا

حمل و نقل هوایی در رکود قبلی ماندگار شود.
پــــس از اعتراف دولت انگلیس به شــــیوع ویروس جهش یافتــــه کرونا در این 
کشــــور موسوم به »کرونای انگلیسی«، ساعات پایانی روز 30 آذرماه بود که وزارت 
بهداشت کشــــورمان به محض اطالع از شیوع این ویروس انگلیسی در کشور 

انگلستان، از وزارت راه و  شهرسازی خواست قوانین سخت گیرانه ای بر پروازهای 
ایران-انگلستان و بلعکس اعمال شود.

( که دولت انگلیس اعالم کرد نوع جدیدی از ویروس کرونا    از روز شــــنبه )29 آذر
با قــــدرت انتقال باالتر را شناســــایی کرده اســــت، به دلیل شــــیوع این ویروس 
جهش یافته  انگلیسی  که قابلیت سرایت باالتر و اثرگذاری سخت تری دارد، ده ها 

کشور جهان پروازهای خود به مقصد این کشور را لغو کردند.
مقامات دولت انگلیس گفته اند:  قدرت انتقال ســــویه جدید ویروس کرونا 70 

درصد بیشتر از نوع قبلی آن است .
رســــانه های جهان در پی کشــــف گونه تازه ویروس کرونا موسوم به کرونای 
انگلیســــی، اعالم کردند که این گونه عالوه بر همه بخش های انگلیس غیر 
از ایرلند شمالی، در دانمارک، هلند، استرالیا و جبل الطارق و حتی خارج از قاره 

اروپا مشاهده شده است.
به هر حال کشــــور ایران هم به ســــرعت نســــبت به تعلیق پروازهای خود به 
انگلســــتان در راســــتای جلوگیری از شیوع کرونای انگلیســــی در کشورمان 

اقدام کرد.
 وزیر راه و شهرسازی در این باره می گوید:  ساعات پایانی روز 30 آذرماه بود که آقای 
نمکی )وزیر بهداشــــت( از ما خواست به دلیل شــــیوع کرونای جهش یافته در 

انگلستان، در پروازهای انگلستان مقررت سختگیرانه ای اعمال شود.
محمد اســــالمی گفت: ما دیدیم با این شرایط، اعمال مقررات سختگیرانه کافی 
نیست و بدین ترتیب از  همان ساعات پایانی 30 آذر تصمیم به تعلیق 2 هفته ای 

( گرفتیم. پروازها به انگلستان )از یکم دی ماه به مدت 14 روز

انعکاس
ایلگلیتبریز برفبازیوشادیمردمدر

رئیس مجلس:

کشور از بی تصمیمی و سوءمدیریت رنج می برد
کمبود بودجه نداریم

هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس مجلس گفت: 
معتقدم کشــــور ما از کمبود بودجه رنــــج نمی برد بلکه 
از بی تصمیمــــی و ســــوءمدیریت رنــــج می بــــرد، چرا که 
ســــال هایی که درآمد 110 میلیارد دالری داشتیم بازهم 

مشکالت فعلی را شاهد بودیم.
محمدباقر قالیباف در نشســــت هم اندیشــــی فعاالن 
حــــوزه زنــــان و خانواده که بــــا حضور جمعــــی از فعاالن 
این حوزه در مجلس برگزار شــــد، موضوع زن و خانواده 
به عنوان پایه نظام اجتماعی را دغدغه مجلس انقالبی 
دانســــت و افزود: تا پیــــش از این دغدغــــه خانواده ها 
 تعلیم و تربیت بود که امروز دغدغه معیشت نیز 

ً
صرفا

به آن اضافه شده و به خانواده های متوسط نیز سرایت 
کرده است.

وی در ادامه به بیانات رهبر معظم انقالب در ســــفر به 
خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: سبک زندگی نکته 
کلیــــدی و کاربردی فرمایشــــات ایشــــان بود که ســــند 
اجرای یک تحول اســــت و می توانیم با اســــتفاده از آن 
بخشــــی از قوانین موجود و اجرا نشده را پیگیری کنیم 

تا اجرا شود.
رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم روابط 
با مجلس بر اساس 4 رویکرد مجلس یازدهم )مردمی 
سازی، هوشمندسازی، شفاف ســــازی و کارآمدسازی( 
تصریح کــــرد: باید ارتبــــاط کاماًل سیســــتمی و پیگیری 
بر نظارت دقیق بر اســــاس اولویت داشــــته باشــــیم و 
خالء های قانونــــی در حوزه مســــائل مربوط بــــه زنان و 
خانــــواده را برطــــرف کنیم همچنین نبایــــد اجازه دهیم 

زنان و خانواده ها در دوگانه ها قرار گیرند.
وی با اشــــاره به ایــــن مطلب که دولــــت و مجلس باید 
با اســــتفاده از سیاست اسناد باالدســــتی اقدام کنند، 
اظهار کــــرد: باید توجه کــــرد که در این مســــیر به حریم 
خصوصی خانواده ها وارد نشــــویم و به حل مشکالت 
که بیشــــتر در زمینه اجرا اســــت ورود کنیم تا مســــائل 

برطرف شود.
قالیباف با اشــــاره به مشــــکالت حوزه پولــــی و مالی نیز 

اظهار کرد: اعتبارات، مشــــکل ظاهری امروز اســــت در 
حالی که بنده با تجربه 3 دهه کار اجرایی معتقدم کشور 
ما از کمبود بودجه رنج نمی بــــرد بلکه از بی تصمیمی و 
سوءمدیریت رنج می برد؛ چرا که سال هایی را گذراندیم 
کــــه درآمــــد 110 میلیــــارد دالری داشــــتیم، ولــــی بازهم 

مشکالت فعلی را شاهد بودیم.
رئیس مجلس یازدهم در ادامه فراموش کردن مردم 
را دلیــــل اصلی مشــــکالت کشــــور دانســــت و افزود: 
بــــا مدیریــــت و امکانات دولتــــی نمی تــــوان کار کرد و 
 بــــرای اقدامات خاص 

ً
البته مردمی ســــازی نیــــز صرفا

و قشــــر خاصی نیســــت چنانچه در زمــــان جنگ که از 
ســــخت ترین برهه های کشــــور بــــود، با حضــــور مردم 
توانستیم مشــــکل را حل کنیم و نمونه آن نیز بسیج 
مردمی بود کــــه رزمندگان علیرغم داشــــتن تخصص 
جنگــــی، در میدان حاضر شــــدند در حالــــی که تا زمان 
فعالیت بنی صدر دچار مشــــکالت عدیــــده بودیم و 
تنها باز شــــدن پای مــــردم به جبهه بود که توانســــت 

مسائل را حل کند.
قالیبــــاف تأکید کرد: در حوزه مســــائل فرهنگی نیز اگر 
این رویکرد دولتی و متکی بــــر نهادهای دولتی دنبال 
شــــود، سرنوشــــتی بهتر از اقتصاد نباید انتظار داشته 
باشــــیم در حالی که دولت باید مسیر را برای انجام امور 

توسط خود مردم فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی:

16.۸ میلیون ُدز واکسن خارجی وارد می کنیم
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس کل بانک مرکزی 
با تأکید بر اینکه تحریم های آمریکا مانع خرید واکســــن 
کرونا شده بود، جزئیاتی تازه از نحوه حل مشکل خرید 

این واکسن ارائه داد.
عبدالناصر همتی در بخش خبری ســــاعت 21 شــــبکه 
یک ســــیما در خصوص جزئیات خرید واکســــن گفت: 
ما فکر می کردیم منابع الزم برای خرید واکسن از منابع 
مالــــی ایــــران در کره قابل تأمین اســــت و ایــــن اقدام از 
طریق کره قابل انجام اســــت، اما طرف کره ای در آخرین 
لحظــــه از ما تضمین خواســــت و ما به دلیــــل تجربیات 
قبلی، نپذیرفتیم که 180 میلیون یورو از منابع کشور با 

این فرآیند منتقل شود.
وی افزود: برای خرید واکســــن از مســــیر جدیدی اقدام 
شد و از طریق سه بانک ترکیه ای، اروپایی و شعب یکی 

از بانک های داخلی در امور بین الملل اقدام شد.
همتی گفت: آمریکا اعــــالم می کند که خرید دارو تحریم 
نیست اما نفت، فوالد، پتروشیمی و سایر منابع ایران 
تحریم شــــده با این حســــاب چگونه امکان خرید دارو 
وجود دارد. این در حالی است که 2،7 میلیون دالر دارو 
از طریق دور زدن تحریم ها خریداری شــــده است و این 
مورد خاص )خرید واکســــن( هم به دلیل فشــــار افکار 

عمومی پذیرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامــــه داد: در جامعه مباحثی 
در خصــــوص کافی نبــــودن منابع برای خرید واکســــن 
مطرح اســــت که صحیح نیست و مردم مطمئن باشند 

پول کافی وجود دارد.
همتی تصریح کــــرد: به نظر من امــــکان خرید از راه های 

دیگر هم وجود دارد.
وی ادامــــه داد: افتخار ما پاســــخگویی به افکار عمومی 
اســــت و مــــا حتــــی لحظــــه ای از ایــــن موضــــوع غفلت 

نخواهیم کرد.
همتــــی تأکید کــــرد: تکیه ما بــــر تولید واکســــن داخلی 
است که بســــیار خوشحال کننده است و اولویت اول 
ما تأمین ارز قطعات، دســــتگاه ها و مواد اولیه اســــت. 
اما اگر بتوانیم در کنــــار تولید داخل از خارج خرید کنیم 
 اقدام می شــــود و تاکنون 200 میلیــــون یورو برای 

ً
حتما

خرید 16،8 میلیون دز واکسن پرداخت شده و مردم از 
تأمین ارز نگرانی نداشته باشند.

سهام عدالتی ها تا کی منتظر بمانند؟
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: درحالی کــــه از توقف 
فروش ســــهام عدالت بیش از یک ماه گذشته، هیچ 
خبری از امکان فروش آن برای سهام دارانی که روش 
مســــتقیم را برای مدیریت ســــهام خود انتخاب کرده 
بودند نیست و مشخص نیست این حق تا چه زمانی 

از سهام داران گرفته شده است.
آزادسازی ســــهام عدالت از اردیبهشت ماه سال جاری 
کلید خــــورد و 40 مشــــمول این ســــهام حــــق انتخاب 
داشتند که یکی از روش های مستقیم یا غیرمستقیم 

را برای مدیریت ســــهام خود انتخــــاب کنند. در نهایت 
حدود 19 میلیون نفر روش مســــتقیم را برای مدیریت 

سهام خود انتخاب کردند.
بر این اســــاس ابتدا امکان فــــروش 30 درصد و پس از 
چند ماه ســــپس امکان فروش 30 درصد دیگر )یعنی 
مجموعا 60 درصد( از ســــهام عدالت برای مشــــمولین 
این ســــهام فراهــــم شــــد و از آنجایی که ایــــن اتفاق در 
روزهــــای صعــــودی بازار ســــرمایه اتفــــاق افتــــاد، برخی 

سهامداران اقدام به فروش سهام خود کردند.

رئیس قوه قضائیه:

کرونا و معیشت مسأله محوری مردم است
لزوم رفع مشکالت کسب وکارهای کرونازده

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس قوه قضائیه، کرونا و 
معیشت را مســــئله محوری مردم کشور دانست و گفت: 
شیوع کرونا و همچنین مشکالت ناشی از این اتفاق بر روی 
کسب وکارها باعث گرفتاری امروز مردم کشور شده و باید 

مشکالت رفع شود و گره های آنان در این بخش باز شود.
آیت اهلل ســــید ابراهیم رئیســــی در آخرین برنامه سفر خود 
به خراسان شمالی به تشریح دســــتاوردها و مصوبات این 
ســــفر پرداخت و اظهار کرد: پیش  از این سفر کارشناسان 
شرایط و وضعیت کاری دادگستری و سازمان های وابسته 
را بررســــی کردند و با توجه به نیازهای ضروری دادگستری و 
ســــازمان های تابعه همچون پزشکی قانون اعتباری بالغ بر 

80 میلیارد تومان تخصیص داده شد.
وی افــــزود: بخشــــی از اعتبــــار تخصیص به حــــوزه قضایی 
خراسان شــــمالی از محل منابع استانی و بخش دیگری نیز 
از محــــل منابع قوه قضاییه تأمین می شــــود تا مشــــکالت 

ضروری استان در این بخش رفع شود.
رئیس قــــوه قضاییــــه همچنیــــن با اشــــاره بــــه دیدارهای 
انجام شــــده با فعاالن مردمی و نخبگان و اقشــــار مختلف 
مردم خاطرنشان کرد: ازجمله مســــائل مطرح شده در این 
جلسات موضوع مســــکن در مرکز استان و شهرستان ها 
بوده که وضعیت ناتمام دارند و برخی نیز قریب به 10 سال به 
طول انجامیده که نشان دهنده این است که دستگاه های 

مسؤول تعهدات خود را انجام نداده اند.
وی تصریح کرد: مقرر شــــد تا دســــتگاه های اداری و اجرایی 
مربوطه، شرکت های مختلف و بانک ها در اجرای تعهدات 
خود تســــریع کنند و تأکید می شود که دستگاه های اداری، 
دولتی، عمومی و خصوصی باید بر اجرای تعهد خود پایبند 

باشد.
رئیس دستگاه قضا همچنین ادامه داد: تعهد به مردم در 
بخش های مختلــــف به ویژه موضوع مســــکن باید هر چه 
سریع تر اجرایی شود و دادگستری خراسان شمالی نیز برای 
انجام این تعهدات کمک می کند زیرا نمی توان از تعهدات 

به مسکن مردم گذشت.
وی ادامه داد: گره هایی در اســــتان خراســــان شمالی وجود 
دارد که گره گشــــایی آن در اســــتان توســــط مدیران میسر 
اســــت و موضوعاتــــی همچــــون تحریم، تهدید یا مســــائل 
خارجی در این امر تأثیرگذار نیست و نیازمند امکانات، فکر 

و تدبیر در داخل است تا این مشکالت حل شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: حضور مدیری 
مصمم در منطقــــه ای باعث بروز اتفاقــــات جدی و مثبت 
شده که اختیار و محافظه کاری در آن مردم را دچار مشکالتی 
کرده که نشان می دهد ترک فعل ها در برخی موارد نسبت 
به فعل انجام کار در این عرصه خســــارت های بیشــــتری را 

ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: برخــــی امور در زمان مدیریت افرادی به اجرا 
و اتمام نمی رســــد که باعث می شود کار بر روی زمین بماند 

و ادامه پیدا نمی کند.
رئیسی همچنین در انتها دو مسئله محوری کنونی کشور 
را کرونا و معیشــــت مردم بیان کرد و گفت: شــــیوع کرونا و 
همچنین مشکالت ناشی از این اتفاق بر روی کسب وکارها 
باعث گرفتاری امروز مردم کشور شده که در این مسیر باید 
دنبال کرد تا آالم و مشکالت مردم رفع شود و گره های آنان 

در این بخش باز شود.

قضــــات باید نســــبت بــــه صاحبان قــــدرت و ثروت  �
نفوذناپذیر باشند/ لزوم اتمام پرونده های معوقه

رئیس قــــوه قضاییه با تأکید بــــر اجرای اتمــــام پرونده های 
معوقــــه تــــا پایان ســــال گفــــت: قضــــات باید نســــبت به 
صاحبان قدرت و ثروت و حتی حب و بغض شــــخصی خود 

نفوذناپذیر باشد.
رئیســــی با اشاره به وضعیت دادگســــتری خراسان شمالی 
اظهار کرد: روحیه جوان و انقالبی در دادگســــتری خراسان 
شمالی مجموعه ای جوان است که زمینه رشد و پیشرفت 

است.
وی درباره پرونده هــــای معوق در دســــتگاه قضا گفت: در 
خراسان شــــمالی پرونده های معوق بســــیارکم است و در 
 پرونده 

ً
دســــتگاه قضایی نیــــز تا پایان ســــال نباید مطلقــــا

معوقه داشــــته باشــــیم به جز پرونده های دارای وضعیت 
مشخص به میزان معدود زیرا مردم در پرونده های معوق 
دچار اذیت می شــــوند و تعویق در رســــیدگی به پرونده ها 

مشکل ایجاد می کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از تالش برای اجرای دادرسی 
حداکثری الکترونیکی خبــــر داد و افزود: حرکت دادرســــی 
الکترونیکی اقدامی پســــندیده اســــت که به میزان امکان 

باید در اجرای آن نیز پیگیری کرد.
وی توجه به شأن قضات را نیز موردتوجه دانست و گفت: 

قاضی باید عزیز داشته شود و نفوذناپذیر از صاحب قدرت 
و ثروت باشــــد و حتی از خودش به معنــــای دوری از حب و 

بغض شخصی دوری کند.
رئیس دســــتگاه قضا همچنین بــــه موضوعات وضعیت 
نیروهای شــــوراهای حل اختالف نیز اشــــاره کــــرد و افزود: 
مشکالتی در عرصه شــــوراهای حل اختالف در ساماندهی 
نیروها وجود دارد که دولت به تصویب برخی از موارد راضی 
نشد اما از مسیر مجلس تالش می کنیم تا با تصویب این 

الیحه مشکالت را رفع کنیم.
وی یکی از مشــــکالت عمومی در استان خراسان شمالی را 
دانش حقوقی مردم بیان کرد و ادامه داد: آموزش مسائل 
حقوقی به شهروندان و آشــــنایی آنان به اطالعات حقوقی 
در این اســــتان الزم اســــت زیرا دانســــتن اطالعات حقوقی 
باعث می شــــود تا مراجعات به دادگســــتری کاهش یابد و 
همگان باید در آشــــنایی مردم با حقوق خود تالش کند تا 

این اطالعات ارتقا یابد.
رئیس دســــتگاه عدلیه کشور همچنین به موضوع قانون 
تخلفات اداری اشاره کرد و گفت: این قانون ازجمله بهترین 
قوانین در سطح کشورهای مختلف است اما اشکاالتی در 

عدم اجرای آن وجود دارد.
وی افزود: سازمان های اداری کشور باید به قانون رسیدگی 
به تخلفــــات اداری عمل کننــــد تا با این اقدام کار ســــازمان 
بازرسی و دســــتگاه قضایی کم شود و در کنار آن نیز قانون 

ارتقا سالمت اداری نیز باید مورد عمل واقع شود.
رئیســــی در انتها تصریح کرد: قانون رســــیدگی به تخلفات 
اداری بایــــد به صــــورت جامع عمل شــــود تا تخلــــف خرد در 

ادارات به جرم تبدیل نشود و به دیگران آسیب نرساند.

ح های وزارت نفت: روحانی در افتتاح طر

عمر جنگ اقتصادی رو به پایان است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور با بیان اینکه ما 
باید هر چه زودتر آتش تحریم را خاموش کنیم، گفت: البته 
ما نیازمند ترحم کسی در دنیا نیستیم و نیاز به ترحم نداریم.

صبــــح  رئیس جمهــــور  روحانــــی  حســــن  حجت االســــالم 
پنج شــــنبه در مراســــم افتتــــاح طرح های ملــــی و پروژه های 
پتروشــــیمی وزارت نفت در اســــتان های ایــــالم، همدان و 
ارومیه، اظهار کرد: امروز سراســــر ایران در این دوران تحریم 
اقتصادی به یک کارگاه عظیم و بزرگی که همه در آن حضور 

دارند، تبدیل شده است.
روحانی گفت: وقتی صنعت عظیم پتروشیمی را در کشور 
مشــــاهده می کنیم قدرت ایران را می بینیم که این ملت 
بزرگ در همه زمینه هــــا از جمله در زمینه صنعت کارهایی 
کرده که کســــی نمی تواند این ملت را تحت تسلیم قدرت 

خود کند.
رئیس جمهور تصریــــح کــــرد: پروژه هایی که امــــروز افتتاح 
می شــــود، قدرت ملی کشــــور اســــت که ظهور و بروز پیدا 
می کند و ما در این مدت شاهدیم سراسر کشور در دوران 
تحریــــم اقتصادی به یــــک کارگاه عظیم خودبــــاوری تبدیل 
شده و همه در آن شرکت دارند. همه دست به دست هم 

دادند تا امروز شاهد افتتاح این پروژه های عظیم باشیم.
وی با اشــــاره به دالیل لغو سفر استانی خود به استان ایالم 
گفت: مدت ها قبل قرار بود به این اســــتان ســــفر کنیم که 
متأســــفانه شاهد شــــیوع ویروس کرونا در کشــــور بودیم. 
دولت آماده همکاری در خصوص پروژه های اســــتان ایالم 
اســــت. مردم ایالم حق بزرگــــی بر گردن مردم مــــا دارند این 
مردم عزیز در جنگ هشت ساله ایستادگی کردند و در این 
ســــال ها نیز خدمتگزار زائرین ابا عبداهلل الحســــین بودند 

بنابراین هر کاری برای این مردم عزیز کنیم کم است.
روحانی با اشــــاره بــــه افتتاح طرح پتروشــــیمی در اســــتان 
آذربایجان غربی گفت: خیلی خوشــــحالیم که توانســــتیم 
به وعده ای که ســــال 92 به مردم آذربایجان غربی و به ویژه 
شــــهر ارومیه برای احیــــای دریاچه ارومیه دادیــــم، تا پایان 

سال عمل کنیم.
رئیــــس جمهــــور در ادامــــه بــــا تبریک فــــرا رســــیدن میالد 
باسعادت حضرت عیســــی مسیح )ع( گفت: تولد حضرت 
عیســــی یک معجزه بزرگ از جانب خداوند بــــود و به تعبیر 
قــــرآن او کالم اهلل بود کــــه وجودش پر از برکــــت برای مردم 
جهان تا قیامت خواهد بود. حضرت مسیح یکی از انبیایی 

است که در قیام امام زمان )ع( در کنار ایشان حضور دارند.
وی بیان کرد: این پنج شنبه یکی از پنج شنبه های زیبای ما 
بود که در آن بیش از یک میلیارد یورو افتتاح پروژه داشتیم. 
این افتتاح در شرایط جنگ اقتصادی رخ داد که باید به همه 
فعاالن و فرماندهان جنگ اقتصــــادی تبریک بگویم. این 
طرح ها به دســــت فرزندان ایران ســــاخته شــــده و بیش از 
70 درصد از تجهیزات مورد اســــتفاده نیز داخلی اســــت که 
افتخار بزرگی برای ما و ضربه بزرگی به استکبار جهانی است 
که می خواســــت این روزها ایران تعطیــــل و همه کارخانه ها 
بسته باشــــد و در تصور خیال خام شان می خواستند مردم 
در صف های طوالنی برای گرفتن نان و مواد ضروری زندگی 
بایستند که با خواســــت خداوند چنین چیزی در سه سال 

جنگ اقتصادی رخ نداد.
رئیس جمهور گفت: اگر این جنگ هم 30 ســــال به طول 

بینجامــــد باز هم مردم ما می ایســــتند گرچه به اعتقاد من 
عمر این جنگ به سر آمده است و آن کسی که فرماندهی 
شرورانه این جنگ را به دست گرفته بود در هفته های آخر 
عمر سیاســــی خود به سر می برد و این ملت برای همیشه 
تاریخ زنده و سربلند می ماند. همانگونه که در طول تاریخ 

سربلند بوده است.
روحانی گفت: مردم ما می دانند که دشــــمنان هدف های 
بســــیاری را دنبال می کردنــــد اما بخش نفــــت و بانک دو 
هدف اصلی دشــــمنان بود و در جنــــگ اقتصادی هدف 
بمباران روزانه دشــــمن قــــرار گرفت اما این ســــرافرازان به 
خوبــــی در این دو حوزه ایســــتادند و در ســــال 99 تا پایان 
ســــال 17 طرح پتروشــــیمی را افتتاح خواهیم کرد که امروز 
دهمین طرح آن افتتاح شــــد و در ماه های پیش رو 7 طرح 

باقی مانده افتتاح خواهد شد.
رئیــــس جمهور گفــــت: 38 پنج شــــنبه در کنــــار هم جمع 
شــــدیم و افتتاح های بزرگی داشــــتیم و این رونــــد تا پایان 
سال ادامه خواهد داشــــت. پتروشیمی جزو صنایعی بود 
که مورد تحریم های شــــدید دشــــمنان قرار گرفت و حتی 
مدیران ایــــن صنعت نیز تحریم شــــدند اما ایــــن عزیزان 
ایستادگی و مقاومت کرده و خم به ابرو نیاوردند. اینگونه 
تحریم ها برای تحریم شدگان از سوی شروری مانند ترامپ 
یک افتخار است و مانند گلوله ای است که در زمان جنگ 
تحمیلی از طرف صدامیان شــــلیک و به بــــدن رزمندگان 
اصابــــت می کرد. البته ایــــن جراحت بــــه زودی و به کمک 
مردم شفا پیدا خواهد کرد و ما به نقطه باعظمت تری برای 

شکوفایی ایران عزیزمان می رسیم.
وی ادامه داد: یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم و 
وزارت نفت این بود که ما توانستیم پتروشیمی را از لحاظ 
وزنی و هم از لحاظ ارزشــــی به دو برابر آنچه قبل از سال 92 
بوده برســــانیم. اگــــر دولت هیچ کار دیگری نکرده باشــــد 
در این 8 ســــال و در ایــــن دوره تحریم و جنــــگ جز اینکه 
پتروشــــیمی را به دو برابر افزایش داده باشــــد این خود کار 
بزرگی اســــت. تولید پتروشیمی از 56 میلیون تن در سال 
آینــــده به 100 میلیون تن یعنی حدود دو برابر می رســــد و از 
لحاظ ارزشی نیز از 11 میلیارد دالر به 25 میلیارد دالر خواهد 

رسید.
روحانی گفت: در فــــوالد نیز به تولید دو برابر رســــیده ایم 
و اینهــــا همــــه از افتخــــارات این دولت اســــت که موجب 
شده دشــــمنان از ما بســــیار عصبانی باشــــند. دشمنان 
مــــا همچنیــــن از اینکــــه آب، بــــرق، گاز را برای اقشــــار کم 
درآمد و کم مصرف مجانی کرده ایــــم فوق العاده عصبانی 
هســــتند. ده ها برنامه تشــــکیل دادند و اعالم کردند این 
کار شــــدنی نیســــت. ایــــن کار در دنیا نشــــده پس چطور 
اســــت که در ایران قرار است انجام شود. ما در این دولت 
به خودکفایی هایی رســــیده ایم که قابل توجه اســــت. در 
همین وزارت نفــــت تا پیش از این دولــــت، گازوئیل وارد 
می کردیــــم اما حاال صــــادر می کنیم همچنیــــن بنزین وارد 
می کردیم اما امروز صادر کننده هستیم، از سوی دیگر در 
فصول سرد سال در مشقت زیادی برای تأمین گاز بودیم 
و برای تأمین گاز مورد نیاز دســــت بــــه واردات می زدیم اما 
امروز به جای اینکه وارد کنیم با همکاری مردم حتی صادر 

نیز می کنیم.

رئیس جمهــــور تصریح کــــرد: این دولت ریل گــــذاری برای 
دولــــت بعــــد را انجام داده اســــت، شــــما در پتروشــــیمی 
می بینیــــد وقتی ما حــــرف می زنیم نمی گوییم ســــال 1400 
یا ســــال 99 بلکه برای ســــال 1404 نیــــز برنامه ریزی داریم. 
و همچنین حــــرف از ســــال 1406 می زنیم که این نشــــان 
می دهد ما برنامه ریزی داریم. دولت در زمینه کشــــاورزی، 
صنعــــت و خدمــــات و بــــه ویــــژه دولــــت الکترونیــــک و 
شــــرکت های دانش بنیان و البته بخش سالمت کارهای 
عظیمی کرده و ریل را برای سال های بعد نیز گذاشته و راه 

و مسیر مشخص است.
وی گفت: مــــردم عزیز ما می دانند بــــرای اینکه صنعتی در 
کشــــور ما فعال شــــود در ابتــــدا باید مواد اولیه را داشــــته 
باشــــیم زیرا اگر مــــواد اولیه نباشــــد و بخواهیم از کشــــور 
دیگر مــــواد اولیــــه را وارد کنیم آن کشــــور می تواند هر روز 
بــــرای ما مقرراتی را وضــــع کند. واردات مــــواد اولیه و تولید 
آن در کشــــور بســــیار متفاوت است، خوشــــبختانه امروز 
مجتمع های پتروشیمی افتتاح می شود که مواد و خوراک 
آن در داخل کشــــور و توســــط وزارت نفــــت تأمین خواهد 
شد. خوشبختانه در عرصه فناوری متناسب با علم جهان 
پیش می رویم و در این پروژه ها توانســــتیم 70 درصد آنها 
را خودمان در داخل کشــــور بســــازیم و من مطمئنم این 
میزان از تولید داخلی در ســــال آینده بــــه حدود 80 درصد 

خواهد رسید.
روحانی بیان کــــرد: امروز بخــــش بزرگی از آنچه مــــورد نیاز 
ماســــت به دست فرزندان این ســــرزمین در شرکت های 
دانش بنیان تولید می شــــود و شــــما امــــروز می بینید در 
بحــــث کرونا و در بحث شــــوینده نیــــاز به خارج از کشــــور 
 ، نداریم همچنین در تأمین وســــایل بهداشتی، ونتیالتور

آی سی یو، همه اینها در داخل تأمین می شود.
رئیس جمهور گفت: در یک ســــال گذشــــته می بینیم با 
وجود مشکالت فراوانی که در پی شــــیوع کرونا در کشور 
به وجــــود آمد دولت توانســــت بیش از 2 هــــزار تخت آی 
ســــی یو جدید را افتتاح کند. بحمداهلل در تکنولوژی روز به 
روز در حال پیشــــرفت هستیم. مســــاله دیگری که مطرح 
می شــــود بحث بازار اســــت. آن چیزی که برای انجام کاری 
مشــــوق شماســــت بازار فروش اســــت. این بازار اســــت 
که تولیدکننــــده را دعوت به ســــرمایه گذاری و کار می کند 
خوشبختانه در بخش پتروشیمی بازار داخلی خوبی داریم 
و اینکه در غرب کشــــور مجتمع های پتروشــــیمی را ایجاد 
کردیم دلیل این اســــت که بــــازار در کنار ماســــت و ما به 

مرزها برای صادرات نزدیک هستیم.



هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 374 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی حبیب پاشــا همدانی فرزند 
قهرمان به شماره شناسنامه 140 صادره از بهار در اعیانی یک ونیم دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 189/60 مترمربع پالک 11091 
فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2188 فرعی از 139 اصلی 
واقع در بهار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای ابراهیم فرزند علیرضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 445

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1068 هیأت پنجم موضوع قانــون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین محمدی فرزند اردشیر به شماره 
شناســنامه 4040311442 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 166/38 مترمربع پالک 11099 فرعــی از 139 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از پالک 1075 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار خریداری مع الواســطه از 
مالک رسمی آقای عباســقلی فرزند حضرتقلی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 439

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1033 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا عظیمی عمید فرزند حســن به 
شماره شناسنامه 12053 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از اعیانی ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 299/23 مترمربع پالک 11095 فرعی از 139 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 273 فرعی از 139 اصلی واقع در در بهار 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث حاج احمد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 441
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1042 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید ســتوده فرزند شعبان به 
شــماره شناسنامه 16680 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/14 مترمربع پالک 11102 فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از پالک 1700 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار خریداری مع الواســطه 
از مالک رســمی آقای سید نوراله فرزند سید هاشم محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 450
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1072 هیأت پنجم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهــار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ایپکلو فرزند محمدتقی به 
شماره شناســنامه 5745 صادره از اســالم آباد غرب در اعیانی ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 240 مترمربع پالک 11104 فرعی از 139 اصلی مفروز 
و مجزی شــده از پــالک 3858 فرعی از 139 اصلی واقــع در بهار خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا یونسی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.

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

م.الف 454

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1075 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم لیال محمدی فروغ فرزند عبداله به 
شماره شناســنامه 4040003780 صادره از بهار در اعیانی دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 194/63 مترمربع پالک 11105 
فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 387 فرعی از 139 اصلی 
واقع در بهار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای سید اسد  فرزند سید 
عباس محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 456

محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار: 99/10/06 

آقای حسین ســهرابی درخواست افراز سهم مشــاعی مورد مالکیت خود از 
پالک 56 اصلی بخش 2 مالیر قریه قوزان را به شرح ذیل:

مقدار یک هزارم سهم از یک و یک سوم سهم از 55 و یک ششم شعیر مشاع 
از 96 شعیر ششدانگ کل اراضی مزروعی و بایر قریه قوزان واقع در بخش 2 
مالیر برابر ســند شماره 162768-98/01/30 دفتر یک مالیر را از این اداره 
نموده اســت و اعالم داشته اسامی و نشانی سایر مالکین مشاعی را نمی داند. 
لــذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به 
موجب این آگهی به ســایر مالکین مشــاعی و مالکیــن پالک های مجاور و 
کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی که به نحوی خــود را در امر افراز ذینفع 
می دانند، ابالغ می گردد نظر به اینکــه عملیات افرازی در تاریخ 99/04/26 
رأس ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
در تاریخ و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. بدیهی است 
عــدم حضور آنها مانع از انجام عملیات افرازی نخواهد بود. این آگهی در یک 

نوبت منتشر می شود.

آگهی دعوت به افراز

م.الف 365

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1071 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی عزم فرزند نجاتعلی به 
شماره شناسنامه 21339 صادره از بهار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
165/03 مترمربع پــالک 11098 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار خریداری 
مع الواسطه از مالک رســمی آقای حبیب اله وکیلی امجد  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 451

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1028 هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیــف ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا افشــاری مؤثر فرزند محمد 
به شــماره شناســنامه 190 صادره از بهار در ششــدانگ یک باب ساختمان 
بــه مســاحت 166/04 مترمربع پالک 11096 فرعــی از 139 اصلی واقع در 
بهار خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای میرزآقا عباسی مکرم محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 465
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1399/1073 مورخــه 99/09/13 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای فیروزعلی جعفری بدخشــان فرزند جعفرقلی به شــماره شناسنامه 656 
صادره از اســدآباد در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 8/36 مترمربع در 
قسمتی از پالک 1855 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان کاشانی، کوچه کاشانی 
11 خریداری با واسطه از مالک رسمی بانو صفات قهرمانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 363

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شماره 1079 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای مهدی احمدزاده فرزند محمد به 
شماره شناســنامه 259 صادره از بندر کنگان در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مساحت 44825/19 مترمربع پالک 782 فرعی از یک اصلی 
مفروز و مجزی شــده از پالک 361 فرعی از یک اصلی واقع در کوشــک آباد 
خریداری از مالکین رســمی آقایان ذبیح اله و شجاع اله راشدی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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 رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 462

با ما همراه باشید

4696 شماره 1399 6دی  شـــنبه

ورزش6

استرس الغری و اختالل 
غذایی در ورزشکاران

در  اســــترس ها  از  یکــــی  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
برخی ورزشــــکاران نگرانی در مورد وزن بدن است 
که می توانــــد مخصوصا در بازه هــــای زمانی نزدیک 

مسابقه، شرایط دشواری را رقم بزند.
رویدادها و رقابت های ورزشی عاملی برای استرس 
هســــتند، مخصوصا در زمانی که ورزشــــکار هم در 
شــــرایط نزدیک رقابــــت قرار دارد و هــــم نگران وزن 
خود است؛ در این شــــرایط، احتمال بروز اختالالت 

غذا خوردن افزایش می یابد.
عوامل خطر برای اختالالت غذاخوردن �

ورزش هایی  در  غذاخوردن  اختالالت  بروز  احتمال 
ماننــــد  اســــت،  برخــــوردار  اهمیــــت  از  وزن  کــــه 
ژیمناســــتیک، کشــــتی یــــا ورزش های اســــتقامتی 
بیشــــتر اســــت. از طرفی، ارزش نهادن بیش از حد 
برای کاهش وزن به منظور دســــتیابی به عملکرد 
بهتر می تواند بــــر اختالالت غذا خــــوردن و نگرانی 
ورزشــــکاران، تأثیــــر منفــــی بگــــذارد. در عین حال 
اعتمــــاد به نفــــس پایین، ســــابقه اختــــالالت غذا 
خوردن در خانواده، اصرار برای الغر شدن و سابقه 
طوالنــــی مدت بــــرای رژیم گرفتن، از ســــایر عواملی 
هســــتند که می توانند خطر اختالالت غذا خوردن 
را افزایش دهنــــد. همچنین، آغــــاز ورزش از دوران 
کودکــــی و اصرار بــــرای تبدیــــل به ورزشــــکار نخبه 
شــــدن نیز می تواند عاملی بــــرای افزایش خطر بروز 

اختالالت غذا خوردن در ورزشکاران باشد.
چــــه ورزشــــکارانی بیشــــتر در معــــرض خطر  �

هستند؟
در این مطلب که از ســــوی کیمیا معینی افشاری، 
متخصص پزشکی ورزشی تهیه شــــده و در اختیار 
ایسنا قرار گرفته، آمده است: در میان ورزشکاران، 
زنان ورزشکار در برابر اختالالت غذا خورن، آسیب 
پذیرتر هستند و به نظر می رسد که سه عامل برای 
اختالالت غذاخوردن در ورزشکاران مؤثر باشد که 
شــــامل اثرات اجتماعی و تأکید بر الغری، اضطراب 
دربــــاره عملکرد ورزشــــی و نیز ارزیابــــی منفی درباره 

دستاوردهای ورزشی است.
عوارض اختالالت غذا خوردن در ورزشکاران �

اختالالت غذا خوردن، خطــــر کمبودهای تغذیه ای 
را افزایش می دهد و در نتیجه آن مشــــکالتی مانند 
کاهش ذخایر کلســــیم و کاهش تراکم استخوان، 
و  اســــتخوان  شکســــتگی های  خطــــر  افزایــــش 

اختالالت هورمونی را ایجاد می کند.

خبــر
برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران

برای خدمت به جامعه داوران آماده ام
هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس دپارتمــــان داوری فوتبال 
همدان از برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران خبر داد 
و گفت: من برای خدمت به جامعه داوران استان همدان 
قبول مســــؤولیت کردم و هدفی جز رشد و توسعه داوری 

ندارم.
مهــــدی الوندی در گفتگویی با اشــــاره به برگزاری تســــت 
آمادگی جســــمانی داوران همدان، اظهار کرد: در راســــتای 
معرفی داوران و کمک داوران جهت قضاوت در لیگ های 
دسته دوم، ســــوم و رده های پایه، تست آمادگی جسمانی 

آنها برگزار شد.
وی ادامــــه داد: در آزمــــون، 23 داور و کمک داور حضور 
را با حضــــور ناظران  آمادگی جســــمانی خود  داشــــتند و 

انجام داده و نفرات قبول شــــده به فدراســــیون معرفی 
شد. خواهند 

رئیــــس دپارتمــــان داوری فوتبال اســــتان همدان بیان 
کرد: این تســــت همه ســــاله به صورت مجتمع در یکی 
برگزار  فدراســــیون  خود  توســــط  و  کشــــور  شــــهرهای  از 
می شــــود، اما امسال به خاطر شرایط کرونایی این امر به 

است. شده  واگذار  استان ها  خود 
وی اضافــــه کــــرد: همچنین تســــت داوران لیــــگ برتری و 
دســــته اولی نیز طی دو ماه گذشــــته برگزار شده بود که 12 

داور و کمک داور در آن حضور داشتند.
الوندی ضمــــن تقدیر از مدیریت اســــبق دپارتمان داوری 
فوتبال استان همدان، گفت: من با دعوت رئیس هیأت 

فوتبال اســــتان همدان مسؤولیت این دپارتمان را قبول 
کردم و در راه نیز از هیچ کوششــــی فروگذار نخواهم بود و 
همچنین از زحمات چند ســــاله بهروز فیروزبخت در این 

سمت قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: من برای خدمت به جامعه داوران اســــتان 
قبول مســــؤولیت کردم و هدفی جز رشد و توسعه داوری 

همدان ندارم.
رئیس دپارتمان داوری فوتبال همــــدان افزود: در این راه 
از همه جامعه داوری اســــتان به خصوص پیشکســــوتان 
گرانقــــدر تقاضــــای کمــــک و یــــاری دارم تا بتوانیم شــــاهد 
توســــعه همــــه جانبه داوری اســــتان در ســــطح کشــــور و 

بین المللی باشیم.
وی خاطرنشــــان کــــرد: همدان یکی از اســــتان های خوب و 
مطرح داوری در سطح کشور است که در فوتبال، فوتسال، 

فوتبال ساحلی و بانوان، داوران مطرحی دارد و در فهرست 
داوران بین المللی نیز صاحب 3 نماینده است.

مدیرعامل سروقامتان:

رؤیای والیبال همدان  برآورده می شود
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل باشــــگاه سروقامتان همدان با اشاره 
به بردهای پی درپی در رقابت های لیگ دســــته یک کشــــور با اشــــاره به 
جوان و باانگیزه بودن تیم خود افزود: رقابت های لیگ دسته یک کشور 
امسال در سطح باالیی برگزار می شود و با حضور بازیکنانی پرآوازه رنگ و 

بوی دیگری به خود گرفته و تیم ما با رهبری وحید صالحی ضمیر کاپیتان 
با تجربه و علی باب الحوائجی ســــرمربی خود سودای حضور در جمع چهار 

تیم نهایی و صعود به لیگ برتر را در سر دارد.
محبی مسعود در ادامه افزود: ما با جوانان خود می خواهیم بار دیگر نام 
همدان را در کشــــور پرآوازه کنیم و این رویای دیرینــــه خود راجامه عمل 

بپوشانیم.
وی در پایان به این نکته اشــــاره کرد که با احترام به پیشکسوتان ورزش 

باید این نکته را یادآور شد که می توان کارهای بزرگ مدیریتی را به جوانان 
سپرد زیرا آینده از آن جوانان است.

کادمی به همیــــن نام در همدان دارد  تیم والیبال ســــروقامتان همدان آ
که به هدایت مربیان جوان خود به دنبال کشــــف اســــتعدادهای ناب و 

معرفی به تیم های ملی و باشگاهی است.
؛ دیار تاریخی همــــدان در والیبال ایران صاحب ســــبک بود و  بر فراز تــــور

سرویس همدانی از این شهر فراگیر شد.

توکلی،بــــرادران  توسلی،قاســــم  ،عموصالح،حســــین  بخیر یــــادش 
حجازی نو،برق لشــــگری،علی خبارگه،قهرمانــــی و زنده یاد باقر فرجی 
آوازه ای در والیبال کشــــور داشــــته اند اکنون شــــاید زمان  و...که چه 
خیزش دوباره و رســــتن مجــــدد در والیبال هگمتانه باشــــد و چقدر 
خوب کــــه محبی ها در صــــدد احیا و زنده ســــاختن والیبال این ســــر 

اند. آمده  بر  کهن  زمین 

مهدی الوندی
رئیس هیأت فوتبال بهار جای خود را به »حامد رنجبر صولتی« داد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: علیرضا صفــــی زاده از انتخاب 
حامد رنجبر صولتی به عنوان سرپرســــت هیأت فوتبال 

شهرستان بهار خبر داد.
هیــــأت فوتبــــال شهرســــتان بهــــار یکــــی از هیأت های 
ورزشی قدیمی شهر اســــت که اخیرا با حواشی زیادی در 
خصوص عدم حمایت از تیم های فوتبال مواجه شــــده 

بود.
ز  ا تــــن  چنــــد  بــــا  د  جــــو مو ت  ا د نتقــــا ا پــــی  ر  د
ل  تبــــا فو ن  بیــــا مر و  لیســــت ها  تبا فو  ، ن ا ر شــــکا ز ر و
یــــت  حما م  عــــد ز  ا همــــه  کــــه  شــــتیم  ا د یــــی  گفتگو
ن  ســــتا ل شهر تبــــا ی فو ز تیم هــــا ا ل  تبــــا ت فو هیــــأ

. ند د یــــه مند بو گال
یکی از فوتبالیست های قدیمی شهر بهار عدم حمایت 
از تیم های فوتبال و نبود تیم فوتبال پایه را از مشکالت 
هیــــأت فوتبال دانســــت و بــــا انتقــــاد از تلمبار شــــدن 
مشــــکالت هیأت فوتبال گفت: در 11 ســــال اخیر حتی 
یک جلســــه برای حل مشکالت هیأت فوتبال گذاشته 
نشــــده و از مــــا در این باره نظرخواهی نشــــده اســــت و 
همین باعث ایجــــاد نارضایتی در بین فوتبالیســــت ها 

شده است.
تی  جلســــا ی  ر ا گــــز بر ر  ســــتا ا خو مــــه  ا د ا ر  د ی  و
و  ئل  مســــا ن  بیــــا و  ل  تبــــا فو ت  هیــــأ ی  عضــــا ا بــــا 

بلکه  تــــا  شــــد  عضا  ا به  ش  ر ا گــــز ئه  ا ر ا و  ت  مشــــکال
ء  ســــو و  شــــت  ا گذ ر  کنــــا ا  ر ت  فــــا ختال ا ن  ا بتــــو

. د کر ف  طر بر ا  ر ت  همــــا تفا

کمیتــــه داوران هیأت  � الوندی مســــؤول  مهدی 
فوتبال استان همدان شد

علیرضــــا صفــــی زاده، رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان 
شهرســــتان بهار با اظهار اطــــالع از انتقادهای موجود 
گفتگویی ضمن تقدیر و تشــــکر  در هیأت فوتبال در 
از عملکرد مهدی الوندی در ســــمت ریاســــت هیأت 
هیأت  رئیــــس  شــــدن  عوض  از  شهرســــتان،  فوتبال 
فوتبال شهرســــتان خبــــر داد و گفت: طی جلســــه ای 
کــــه با رئیس هیأت فوتبال اســــتان داشــــتیم، رئیس 
هیأت فوتبــــال شهرســــتان بهار به عنوان مســــؤول 
منصوب  همدان  استان  فوتبال  هیأت  داوران  کمیته 

شد.
صفــــی زاده ادامه داد: عباس صوفــــی رئیس هیأت 
الونــــدی داور  فوتبــــال اســــتان در حکمــــی مهــــدی 
فوتبال  هیــــأت  رئیس  و  کشــــور  برتری  لیــــگ  و  ملی 
کمیتــــه  مســــؤول  عنــــوان  بــــه  را  بهــــار  شهرســــتان 
منصوب  همــــدان  اســــتان  فوتبــــال  هیــــأت  داوران 

. د کر

رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان شهرســــتان بهــــار ایــــن 
انتصاب شایسته را به مهدی الوندی و خانواده فوتبال 
شهرســــتان تبریک گفــــت و برای وی در ســــمت جدید 

آرزوی موفقیت کرد
صفــــی زاده همچنین گفت: با توجــــه به انتصاب مهدی 
الوندی به عنوان مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال 
اســــتان همدان و طی نشســــتی که با حضور مهندس 
صوفــــی رئیس هیــــأت فوتبال اســــتان و نائب رئیس و 
دبیر هیأت فوتبال اســــتان برگزار شد، آقای حامد رنجبر 
صولتی به عنوان سرپرســــت هیأت فوتبال شهرستان 

معرفی شد.
وی همچنیــــن اظهــــار کرد: مهــــدی الونــــدی در کمیته 
داوران جایگزین علی خســــروی داور بین المللی کشور 

شد.
صفی زاده با تشکر از زحمات ده ساله الوندی در هیأت 
فوتبال شهرســــتان گفت: به زودی مراسمی باشکوه با 
حضور پیشکسوتان؛ داوران؛ مربیان فوتبال بهار برگزار 
خواهیم کرد و از زحمات وی تجلیل به عمل خواهد آمد.
گفتنی اســــت حامــــد رنجبر صولتــــی فرزند شــــهید و از 
داوران ملی کشــــور می باشد که در حال حاضر به عنوان 
رئیــــس اداره امــــالک و ســــاختمان مخابــــرات فعالیت 

می کند.

خبر خوش برای بانوان ورزشکار

افزایش اعتبارات ورزشی برای بانوان در استان ها
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: معــــاون توســــعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش و جوانــــان از افزایش اعتبارات ورزش بانوان 

در استان ها برای سال آینده خبر داد.
مدیران کل حوزه بانوان اســــتانداری  ها و معاونین ورزش 
بانوان استان  های مرکزی و قم با حضور در دفتر معاونت 
توســــعه ورزش بانــــوان بــــا مهین فرهــــادی زاد دیــــدار و 
پیرامون امور ورزشــــی و مســــائل و موضوعات فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی مرتبط با ورزش این استان ها بحث و 

گفت و گو کردند.
معاون توســــعه ورزش بانوان در این جلسه با بیان اینکه 
امور فرهنگی بانوان دشــــوار اما بســــیار ثاثیرگذار اســــت، 
گفت: برای ایجاد فضای آرامش و نبوغ بانوان باید گام های 
مســــتحکمی برداشته شــــود و تدوین قوانین مختلف به 

پررنگ تر شدن نقش بانوان کمک خواهد کرد.
فرهــــادی  زاد اظهار کــــرد: ردیف اعتبارات توســــعه ورزش 
بانوان در اســــتان ها برای ســــال آینده بســــیار بیشــــتر از 
ســــال 1399 درنظــــر گرفته شــــده و فضــــای فعالیت  های 
ورزش زنان بیشــــتر خواهد شــــد. از این رو بانوان عالوه بر 
اعتبارات ورزش همگانــــی، قهرمانی و همچنین 27 صدم 
درصد از 9 درصــــد ارزش افزوده، از اعتبــــارات بخش خود 
بیش از پیش بهره   مند خواهد شــــد و مدیران ورزشی زن 
در استان ها می توانند برنامه  های خود را در طرح های ملی و 

فعالیت های دیگر به خوبی انجام دهند.

او تصریح کرد: خوشبختانه بر اســــاس ارتقایی که جایگاه 
ورزش زنان در ســــال جاری داشــــت بانوان از رئیس گروه 
به معاونت بانوان ادارات کل ورزش و جوانان اســــتان  ها 
ارتقــــاء پیدا کردنــــد و آموزش های میانی به افــــرادی که در 
این پست قرار دارند داده می شود و پست معاونت برای 

آن ها ابالغ خواهد شد.
معــــاون توســــعه ورزش بانــــوان وزارت ورزش و جوانــــان 
در بخش دیگــــری از ســــخنانش درمورد جایــــگاه بانوان 
در اساســــنامه جدید فدراســــیون  های ورزشــــی گفت: دو 
پست نایب رئیسی برای فدراسیون  ها درنظر گرفته شده 
که نایب رئیس بانوان به تشــــخیص و با رأی اعضا مجمع 

می تواند نایب رئیس اول یا دوم باشد.
مهیــــن فرهادی زاد اضافــــه کرد: پس از تأیید اساســــنامه 
فدراسیون  های ورزشی در شــــورای نگهبان، در آیین  نامه 
مربــــوط به هیــــأت  های ورزشــــی نیز جایــــگاه نایب رئیس 

بانوان دقیقا مشخص خواهد شد.
مدیران حاضر ضمــــن ارائه گزارش از وضعیــــت بانوان در 
بخش خود خواســــتار تخصیص بودجه ابالغی بیشتر به 
بانوان و تعامل بهتر نواب رئیس بانوان فدراســــیون ها و 
نواب رئیس هیأت های ورزشی شدند و مشکالت بخش 
خود را مطرح کردند. معاون توســــعه ورزش بانوان نیز راه 
کارهای مختلف را ارائه و قول مســــاعد برای رســــیدگی به 

مشکالت مطروحه را داد.
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چه کسانی عملیات کربالی 4 را لو دادند؟

هگمتانه، گروه همه دانا: ســــوم دی ماه 1365 آغاز شد و هدف اصلی آن، تصرف شهر بصره بود. اما 
اینگونه نشــــد و این عملیات به بزرگترین شکست ایران در طول جنگ تحمیلی با عراق انجامید و 
تنها یک روز بعد متوقف شد. پیرامون لو رفتن این عملیات روایت های متعددی وجود دارد که در 

ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
یحیی رحیم صفوی: عملیات کربالی چهار توسط خائنی که بعد ها پناهنده شد لو رفت �

این عملیات در شــــرایط بســــیار پیچیده سیاســــی نظامی داخلی و بین المللی، انجام شد. در سال 

1365 محور تبلیغاتی در کشــــور بر این بود که عملیات سرنوشت ســــازی قرار است انجام شود، از 
همین رو کشــــور خود را برای یک عملیات بزرگ آماده میکرد. امــــا پس از چند ماه کار و برنامه ریزی، 
اجــــرای عملیاتی با نــــام کربالی 4 به دلیل لو رفتن توســــط فــــرد خبیثی که بعد ها پناهنده شــــد، با 

شکست مواجه شد.
آمریکایی ها از عملیات کربالی چهار چه می دانستند �

دیوید کریســــت "مورخ ارشــــد" و مشــــاور ســــابق وزارت دفــــاع ایاالت متحــــده، در مــــرداد 1392 در 
مصاحبه ای با بی بی سی تأیید کرد که ایاالت متحده با ارائه اطالعات عملیات کربالی 4 به عراقی ها، 

باعث شکست این عملیات شده است.

محسن رضایی: به فرماندهان نگفتیم چرا که باید با قاطعیت می جنگیدند �
"در شــــب عملیات "تصمیم گرفتیم طوری عمل کنیم که اگر تا قبل از روشــــن شدن هوا متوجه لو 
رفتن عملیات شــــدیم، عملیــــات را متوقف کنیم. " وی در عین حال تأکیــــد می کند که فرماندهان 
گاه نکرده "چرا که بایــــد با قاطعیت می جنگیدند و نباید  لشــــکر های عمل کننده را از این تصمیم آ

تزلزلی در آن ها به وجود می آمد".

همه دانا

هگمتانــــه، گــــروه همــــه دانا: حکایــــت عشــــق و ایثار و 
و  غربت  یــــادآور  کــــه  مظلومیتــــی  حکایــــت  شــــجاعت! 
وفایش  با  یــــاران  و  الحســــین)ع(  اباعبداهلل  مظلومیت 
در روز عاشــــورا اســــت. حکایــــت مردانــــی کــــه دریــــا به 
وســــعت سینه هایشــــان رشــــک می بــــرد نتیجــــه ایــــن 
عملیــــات هرآنچه که بود این غیور مــــردان وطن بودند 
آنان که در سرمای  آفریدند  که با حماسه خود شــــگفتی 
استخوان ســــوز دی ماه دل به دریا ســــپردند و غریبانه 
در اروند به خون کشــــیده شــــدند آنچنان که بوی خون 
آنان پاک نمی شود  از مشام همرزمان  گاه  و باروت هیچ 
و شــــرمندگی ایــــن حکایت برای قدرت هایی اســــت که 
در جبهــــه حــــق علیه باطــــل جانــــب باطــــل را گرفتند و 

رساندند. یاری  دشمن  سپاه  به  ناجوانمردانه 

»کریم مطهری« فرمانده  گــــردان غواصی جعفر طیار بود 
آب  که 71 غواص را از جمع گردان 175 نفری اش، داخل 
برد و خودش جلوتر از بقیه ســــینه اروند را شکافت و به 
ساحل دشــــمن رســــید، تا جایی که حنجره اش با گلوله 

شد. شکافته 
یادی از آن شــــب کنیم شــــب عملیاتی که شــــهید علی 
چیت ســــازیان رو به حاج کریم می کنــــد و می گوید: کریم 
اگر به گرداب برخوردی، آب وحشــــی ارونــــد را به فاطمه 
زهرا)س( قســــم بده.« جمله ای که بعد از آن سال ها باز 

می فشارد... را  کریم  حاج  گلوی  بغض  هم 
می کند: روایت  چنین  مطهری  کریم  حاج 

و  تیراندازی کنــــان  مــــا  و  رســــید  عملیــــات  شــــب 
از خورشــــیدی ها  اهلل اکبرگویــــان می خواســــتیم ســــریع 

عبور کنیم کــــه تیری به صورتم خورد از گردنم عبور کرد، 
افتادم. و  رفت  سیاهی  چشمم 

تنهــــا چیزی که لحظه آخر به یــــادم آمد این بود که جایی 
آنها از  خودم را پنهان کنم کســــی مــــرا نبیند کــــه روحیه 
بیــــن برود، به همیــــن خاطر کورمال کورمــــال چند تا نی 

دیدم و خودم را پشــــت آنها کشیدم و بیهوش شدم.
شــــهید علی شمســــی پور نیــــز با دشــــمن درگیــــر بود، 
او معــــاون یکی از دســــته ها بــــود، تعــــدادی از بچه ها را 
برداشــــت و رفت چند متر باالتر از آنجا وارد کانال شــــد 
و درگیری با دشــــمن را شــــروع کرد تا کانال را از دســــت 
عراقی هــــا گرفتند، ســــپس بچه هــــا خاکریز بعــــدی را نیز 

گرفتنــــد و همین روحیه بچه ها را باال برده بود.
آقای شمســــی پور خــــدا رحمتــــش کنــــد، تعریف  علــــی 
می کــــرد زیــــر آن درگیری بــــا عراقی ها، چندیــــن نارنجک 
هم داخل سنگرهای دشــــمن پرتاب کردیم. چند لحظه 
بعد علی منطقی با ذوق صدایــــم کرد و گفت: »علی! بیا 

« من فکر کردم چیزی شده. برو داخل این ســــنگر
رفتــــم جلوتر دیــــدم نارنجکی کــــه پرتاب کردیــــم به یک 
کیســــه خواب درون ســــنگر خورده و این کیسه خواب 
َپــــر بود، در هــــوا پخش شــــده، در انتهای ســــنگر  که از 
نیز فانوســــی روشن اســــت که این َپرها زیر نور فانوس 

است. کرده  ایجاد  را  روحانی  فضای  و  می رقصد 

شــــوخ طبعی و روحیه لطیف "علی منطقی" در اوج  �
درگیری با دشمن

با خنده بیــــرون آمدم و گفتم: »علی! َپرها رو میگی؟« که 

چیکارت  »خدا  گفتــــم:  و  خندیدم  »آره«  گفت: 
کنه!« و اینجاســــت که متوجه می شویم  شهدا 
که  داشــــتند  لطیفی  روحیه  چقدر  رزمندگان  و 
شــــوخ  از  دســــت  شــــهادت،  و  درگیری  آن  در 

طبعی و روحیه لطیف خود برنمی داشــــتند.
برگردیــــم به بقیه داســــتان، آقــــای جامه بزرگ 
افتاده بود،  هم تیرخــــورده و چند متر جلوتــــر 
مــــن هم بیهوش بــــودم. به هــــوش که آمدم، 
دیدم همه فکر می کردند من شــــهید شــــدم، 
ســــختی  به  کشــــیدنم  نفس  خــــر  خــــر  صدای 
ِگل بیرون  گلویم خون و  از  شنیده می شــــد و 

می زد.
دائــــم از عقب صدا می کردند »کریــــم! موقعیتت را بگو« 
امــــا من نمی توانســــتم حــــرف بزنــــم، آقای جامــــه بزرگ 
بی ســــیم مــــا را گرفت و گفت »خــــط را گرفتیــــم« و چراغ 
سبز چراغ قوه ای که داشــــتیم را به آنها نشان داد و آنها 

آمدند.
گردان هــــای پیــــاده که در قایــــق بودند آســــیب دیدند 
 3 و نتوانســــتند ســــمت ما بیاینــــد اما حدود ســــاعت 
آقای جامــــه بزرگ  نیمه شــــب و نزدیک ســــحر بود کــــه 
شــــهید علــــی منطقی و ســــید حســــین مســــعودزاده را 
صدا کــــرد و گفت: »کریم را به عقــــب برگردانید«. من که 
حسین  »حاج  گفتم،  اشــــاره  با  بزنم،  حرف  نمی توانستم 
را هم به عقب ببریم« که علی منطقی با شوخی ادای مرا 
درآورد و در توضیــــح این اداهای من گفــــت: »میگه تیر 

برید«! شما  بیام.  نمی تونم  خوردم 

گردن  از  کــــه  انداختند، مــــن هم  را داخــــل قایــــق  مــــا 
آب  آب می رفت و  وح شــــده بودم، گردنم داخــــل  مجر
وارد ریــــه ام می شــــد و وقتی ســــرفه مــــی زدم، خون آبه 

میزد. ون  بیر
آنهــــا هم زخمــــی بودند و حال خوبی نداشــــتند،  خود 
وند کــــه برای بلد کردن  گاهی می دیدم اشــــتباهی می ر
آنها با دســــتم به ســــختی به آب می زدم تا با صدای آن 
ویم،  نر دیگری  جای  اشــــتباهی  و  دهند  تغییر  را  جهت 
خودشان هم خســــته شده بودند، از یک ظرف زخمی 
حمل  خود  بــــا  داشــــتند  هم  مرا  دیگر  ظــــرف  از  بودند 
می کردند، لباس غواصی و شــــرایط ســــختی آب باعث 
شــــده بود وضعیت طاقت فرســــا شــــود، تا وسط های 
وی  یــــن یکی از قایق ها ر آب کــــه رفتیم دیدیم باک بنز
گذاشــــتند  من  شــــکم  وی  ر را  آن  اســــت،  شــــناور  آب 

آوردنــــد و هر طور بــــود به ســــختی به عقب  و مــــرا باال 
. گشتیم بر

از 7۲ غواص چند نفر زنده ماندند؟ �
کریم  72 نفر چهــــار نفر به عقب برگشــــتیم، من} از این 
و  منطقــــی  علــــی   ، شمســــی پور علــــی  و  مطهــــری{ 
سیدحســــین معصــــوم زاده. 12 نفــــر هــــم از بچه های ما 

شدند. اسیر 
بــــه عقــــب کــــه برگشــــتیم بــــه مــــا گفتنــــد کســــانی که 
برنگشــــتند را بگویید شهید شدند زیرا یک عده شهید 
شــــده بودند، یک عده خبری از آنها نبود و یک عده هم 
کسانی  گفتیم به خانواده  زخمی شــــده بودند. بنابراین 
که مجرد هســــتند بگویید فرزندشــــان شــــهید شده تا 

نباشند. منتظر 
آنهایی که متاهل هســــتند، اگر دیده اید که شــــهید  اما 
شــــده اند، تأییــــد کنیــــد امــــا اگــــر ندیده ایــــد، بگوییــــد 
نمی دانیم چون شــــاید مفقود شــــده باشند و نمی توان 

آنها حرف الکی زد... به 

هگمتانه، گروه همه دانا: »غواص هــــا بوی نعنا می دهند« 
نوشــــته حمید حســــام اســــت که به گفته وی ایــــن خاطره 
چشــــم اندازی اســــت به ســــیرت 72 غواص کربالی اروند. 
روایت این حماســــه دقیقا منطبق با واقعیتی است که در 
شــــامگاهان چهارم دی ماه ســــال 65 در منطقه عملیاتی 

کربالی 4 اتفاق افتاد.
جنگ را صورتی بود و سیرتی. صورت آن خون بود و آتش و 

باروت و باطن آن عشق و حماسه و عرفان.
از این منظر اخیر بود که اکسیر خون و باروت و آتش، انسان 
کامل می آفرید. امروز بســــیاری از سبکباران ساحل ها از آن 
همه موج توفنــــده اروند و کارون، ســــاحل ثابت و آرامش 
را می بینند امــــا برای هر آنکه بر لــــوح دلش قیامت قامت 
غواص های کربالی چهار نقش عشق زده است، آن موج ها 

. همه از زمزمه شور است و شیدایی و پرواز
داســــتان »غواص ها بــــوی نعنا می دهند« نوشــــته حمید 
حسام است که به گفته وی این خاطره چشم اندازی است 
به ســــیرت 72 غواص کربــــالی اروند. روایت این حماســــه 
دقیقا منطبق با واقعیتی اســــت که در شامگاهان چهارم 

دی ماه سال 65 در منطقه عملیاتی کربالی 4 اتفاق افتاد.
این داســــتان واره برگرفتــــه ای از خاطــــرات بازماندگان این 
حماسه عاشــــورایی اســــت؛ فرمانده گردان غواص، گردان 
،  برادر جانبــــاز کریم مطهری،  جانشــــین گردان  جعفر طیــــار
برادر آزاده حاج محسن جامه بزرگ،  آزاده حمید تاجدوزیان و 
سه تن از یادگاران بازگشته از اسارت گردان غواصی لشکر 

انصارالحسین)ع(.
در اینجا به یکی از خاطرات کتاب اشــــاره می کنیم، خاطره ای 
کــــه اگر با تمــــام وجــــود آن را بخوانــــی و تصــــور و درک کنی 
می فهمی آرامش این ساحل از دل کدام موج ها و طوفان ها 

بیرون آمده است:
»50 متــــری می شــــد کــــه زده بودیم بــــه آب. نــــور منورهای 
خوشــــه ای دیگر جالیی نداشتند و داشــــتند می مردند. از 
زمین و آســــمان گلوله سرخ می بارید روی محورهای چپ و 
راست ما و آن روبه رو درست روبه روی ما، سکوتش خیلی 
مرموز بود و مرا وامی داشــــت حس کنم که منتظرند برویم 

نزدیک تر و آن وقت...
را  بعــــدش 

دوست 
نداشتم 

تصور 

کنم و به منورهای جدید نگاه کردم که چتری از نور شــــدند 
روی اروند و غواص هایی که معلوم بود کنار موانع عراقی ها 
کپ کرده اند. احســــاس عجیبی داشــــتم. تصــــور می کردم 
همه آنها االن چشمشــــان به ماســــت که چطــــور می رویم 
و تــــه دلشــــان آرزو می کنند که مــــا الاقل برســــیم،  اگر آنها 
نرســــیده اند. حرکت تند ســــتون ما آرام گرفت و کند شد و 
. فکر کردم این کندی نمی تواند به خاطر خســــتگی  کندتــــر
باشد آن هم با آن نیرویی که از بچه ها سراغ داشتم. تصمیم 
گرفتــــم برگردم و مســــیرم را وارســــی کنم. حلقه طنــــاب را از 
دستم درآوردم و دادمش به نفر دوم ستون به امیر طالیی.

همه رو بــــه جلو فین)کفش مخصوص غواصی( می زدند و 
هیچ کس حتی نپرسید که: کجا؟

انگار منتظر این کار من از قبل بوده اند. رفتم رسیدم به ته 
ســــتون. نفر آخر مرا صدا می  زد، آرام و کمی با درد. گفت: پام 
گرفته حاجی جان نمی توانم فین بزنم. فکر کردم می خواهد 

بهانه بیاورد که نمی آید. منتها گفت: ولی می آیم.
دیدم نجفی اســــت قدرت اهلل،  طلبه جوانی که غرور عجیبی 
داشت در درد کشیدن و باز آمدن و دم نزدن. جای یکی به 

دو نبود. دستش را از طناب جدا کردم و گفتم برگرد عقب!
گفت: ولی من...

گفتم سریع!
.....فرصــــت نداشــــتیم و ایــــن را هر دومان می دانســــتیم. 
مجبور شــــدم حتی هلش بدهم. برگشــــت بــــه صورتم زل 
زد و خواســــت چیزی بگوید که گفتم فقط بگو چشــــم!....

دســــت اطاعت به پیشــــانی گذاشت و برگشــــت رفت. از 
کجا می دانستم باید بیشــــتر نگاهش کنم تا بعد حسرت 

مــــن  چــــرا  جای نخــــورم 

او نبــــوده ام،  چــــرا من پام نگرفــــت،  چرا من برنگشــــتم،  چرا 
توپ کنار من زمین نخورد، چرا من اولین شهید این گروه 

نبوده ام؟
ســــریع برگشتم ســــر ســــتون و حلقه طناب را باز بستم به 
دست چپم. هنوز نصف راه را هم نرفته بودیم هنوز از آتش 
در امان بودیم که آب دور خودش چرخید و شــــد گرداب و 
آمد وسط ما و ما را کشید وســــط دایره گرد خودش....موج 
می آمد و می کوبیدمان به هــــم و تمام توانمان را می گرفت. 
هیچ پایی نا نداشــــت رو به جلو فیــــن بزند. آب می آمد یکی 
را پــــرت می کــــرد طرفــــی و بقیه هم کشــــیده می شــــدند به 
طرفش به خاطر همان طنابی که دستهامان بسته بودیم 
و می چرخیدیم. گرداب ما را کشــــاند برد طرف ســــنگرهای 
جزیره ام الرصاص و بچه ها دیگر ســــکوت در شب را آن هم 
آن شب را فراموش کرده بودند و فریاد می زدند، پرهمهمه، 
فکــــر نمی کردند ممکن اســــت کــــه آن روبه رو چشــــمی یا 
چشــــمهایی پنهان منتظر همین فریادها باشــــد...بچه ها 
در تیررس بودند و تیراندازی در یک آن شــــروع شد. دنبال 
کریم گشــــتم بــــدون اینکه بدانم کجاســــت و با ببینمش 
فریاد زدم کریم!...پا زدم و دنبالش گشتم و پیدایش کردم. 
موج نمی گذاشــــت به هم برســــیم؛  گاهی باالی آب بودیم 
و گاهی پایین آب و من می شــــنیدم کریــــم دارد زهرا)س( را 
صدا می زند و موالیش را. آب می آمد دهانش را می بســــت 

و دهان مرا هم.
هیچ کاری نمی شــــد کرد جز دعا و تــــوکل و فریادهای دل و 
اشک و اگر اشک بود. خیلی آنی و باورکردنی نبود و نیست 
به ناگاه موج ها به ســــمت ساحل عراق خوابیدند. بی هیچ 
اختیاری از آن گرداب وحشی آمدیم بیرون و کشیده شدیم 

تو مسیری راکد و آرام....
به عقــــب که نــــگاه می کــــردم جزیــــره ام الرصاص پشــــت 
ســــرمان بود و همین طور آن کشتی سوخته ای که قرار بود 
شاخصمان باشد. حاال دقیق داشتیم روبه روی راهکارهای 
خودمان فین می زدیم، در دو ســــتون مــــوازی و نه چندان 

منظم....
موجی آمد طرفم و سرم هواپیماها که آمدند تو آسمان 

سعی را برد زیر آب،  سریع  خیلی 
کردم 

بیایم 
روی 

آب 

و ببینــــم این بار بمب هــــا کجا افتاده و چه هــــا کرده. همان 
لحظه از همان دور حدس زدم باید اســــکله نیروهای پیاده 
باشــــد و منورها با آن درخشــــندگی بی رحمشان حقیقت 
تلخی را نشانم دادند، آتشی که به جان قایق ها افتاده بود در 
مدخل کارون و...نخواستم تخیلم را به کار بیندازم و قایق ها 
را پر از نیرو ببینم حتی دلم می خواست حس بویایی ام از کار 
می افتاد و بوی خــــون و باروت را حس نمی کردم یا یک بوی 
تند دیگر را که از بودنش در تعجب ماندم و سر چرخاندم و 
دنبالش گشتم و دیدم آنجا نمی توانم آن بو را شنیده باشم 

و گفتم پس این بوی نعنا از کجاست؟!
و موج آب و صدای آب و تمنای درونی ام به تنهایی های بلم 
، به اعتراضم کشــــاند که این  و ســــواری روی آن و خلوت غار
بود از همان نعنایی اســــت که آن شب کنار آن غازپیشانی 
. خیلی  کنار خاکش گذاشته بودم یا آن نعنا و سر حمیدی نر
آنی یاد نادر افتادم و یاد بلم ســــواری و آن بو بیشــــتر شــــد و 
این ها همــــه فقط در یک لحظه حتی کمتر از یک چشــــم بر 
هم زدن به تصورم آمد. دنبال کریم گشــــتم و حتی صداش 

می زدم بلند و بی پنهان کردن خیلی چیزها.
می خواســــتم بگویم که کریــــم برگردیم. بچه هــــا قتل و عام 
می شــــن اما به خودم گفتم: نه! دهانت را ببند....گفتم فقط 

جلو. سریع! بی حرف!...
و فیــــن زدم جلــــو. فاصله مان 20 متر هم نمی شــــد طناب را 
آوردم بــــاال و بی بی زهــــرا را صدا کردم و محکم تــــر فین زدم 
تــــا بقیه بفهمند این دیگر لحظه های آخر شــــنای ماســــت 
و درســــت در همین لحظه بود که دوشــــکا شــــروع کرد به 
شــــلیک و پدافند هم. هردوشــــان دقیق روی سطح آب را 
نشــــانه رفته بودند. همهمه و فریــــاد بچه ها با خروش موج 
و صدای شــــلیک ها در هم شــــده بود و مرا نگــــران بچه ها 
و عملیــــات و آن قایق های پر از نیرو و بــــوی نعنا می کرد.... 
هرکس تمام سعی اش را می کرد که برود برسد به ساحل پر 
از موانع. آن روبرو ستون ما به شــــکل باز و دور از ان آرایش 
منظــــم قبلی خــــودش پیش می رفــــت. اولیــــن آر پی چی از 
سمت چپ با دست نادر شلیک شــــد و باز آن بوی نعنا و 
حاال لبخند را حس می کردم. صدای شلیک با صدای فریاد 
همراه بود و کســــی پشــــت ســــرم ناله می کرد که حاجی تیر 
خوردم. طناب ســــنگین شده بود و من برگشتم دیدم امیر 
طالیی اســــت که تیر خورده فین زدم آمــــدم کنارش و فقط 

توانستم بگویم نگران نباش.
فقــــط شــــنیدم گفــــت: اهلل... و دیگــــر هیــــچ و تیــــر از کنار 
صورتمان رد می شــــد. داغــــی اش را حتی حــــس می کردم. 
امیر را به حالت حمل مجروح انداختم روی دســــت چپم و 
چند قدم آخر را فین زدم و آمدم رســــیدم به گل. همان طور 
خوابیده دســــت دراز کردم و فین هــــا را از پاهام آزاد کردم و 
دست های امیر را گذاشتم توی یک خورشیدی و چشمم 
افتاد به محمد مختــــاران و رضا حقگویان که افتاده بودند 
کنار همان خورشــــید بی جان و آن بوی نعنا باز آمد و من 
از امیر جدا شــــدم و امیر صدام کرد به اســــم حتی چیزی که 
انتظارش را نداشتم. نتوانستم بفهمم چه می گوید. آتش 
نمی گذاشت. دست پرســــش تکان دادم و دستی به سر 
و صورت گلی اش کشیدم تا الاقل با نگاهش بفهمم چه 

می گویــــد و او نگاهش چرخید طرف جنازه رضا و همان جا 
ماند و دستش شل شد و با ســــر افتاد روی خورشیدی و 
من به امیر و بیشتر به خودم گفتم: صلوات بفرست فقط!
...بــــه بچه ها خیره شــــدم که ســــعی می کردنــــد از تیررس 
بیایند بیرون و نشــــوند آن جنازه هایی که روی دست آن 
موج های وحشی می رفتند سمت خلیج و تیر می خوردند 

و باز هم و باز هم.
نارنجکی آماده کــــردم و همان طور خوابیــــده انداختمش 
طرف ســــنگر تیربار و دیدم که خاک پیچید تو هم و سنگر 

دیگر نماند.
قــــدرت گرفتــــم و فریاد زدم: ســــریع بلند شــــوید بیایید تو 
کانال! کجا و چطورش را نمی دانســــتم فقط می دانســــتم 
باید بیایند. گذشــــتن از آن چند متر ســــیم خاردار حلقوی 
الزم بــــود و حتمــــی آن هم در میــــان آن آتــــش و هلهله و 
فریادهــــای دیوانــــه وار ســــربازهای عراقــــی و زوزه تیرهای 
رســــامی که از الی ســــیم خاردارها رد می شــــدند و صدای 

عجیبی می دادند.
سریع ســــیم خاردارها را برانداز کردم و دیدم هیچ کدامشان 
هنوز باز نشــــده اند و این فاجعه بود و چاره ای جز غلطیدن 
روی آنها نبود. نایســــتادم. حتی به کســــی دستور ندادم که 
پیشقدم بقیه شــــود. خودم را غلتاندم روی سیم خاردارها 
و خورشــــیدی ها و درد را تحمــــل کردم و فقــــط دعا می کردم 
لباس غواصی ام زیاد پاره نشود و آن آرپی جی زن عراقی بیاید 
لب سنگر و در تیررس من. که آمد کالش را گرفتم طرفش 
و شــــلیک کــــردم و چند جای بدنــــم گر گرفت و ســــوخت، 

سنگین شدم و با صورت افتادم روی باتالق.
آمدم دست راستم را ســــتون تنم کنم و بلند شوم که یک 
نارنجک آمد افتاد کنار زانوی چپم، توی گل. فقط توانستم 
صورتم را برگردانم و صدای انفجار را بشنوم... حاال از مچ پا تا 

کتف را ترکش شکافته بود.
آســــمان و زمیــــن و خــــط ســــرخ تیرهــــا و آتــــش دور ســــرم 
می چرخیدنــــد و مــــن بــــه خــــود می گفتم چیزی نیســــت و 
صلوات می فرستادم و بو می کشــــیدم تا باز بوی نعنا بیاید 
کــــه آن هم آمد و مــــن فکر کردم نکند همه چیــــز دارد تمام 
می شــــود و خیلی آنی و حتی بلند گفتم: نــــه. نمی گذارم. تیر 
می آمد می خورد به گل های دور و برم و می پاشیدشــــان به 
صورتــــم و من به بچه ها بــــه آنها که الی ســــیم خاردارها تیر 

! می خوردند می گفتم: بیایید بیرون، بیایید این ور
تیربــــار عراقی هنوز آتش می ریخت و من بی اختیار و معلوم 

نبود به کی فریاد زدم خاموشش کن!
شــــاید اغراق باشــــد و نشــــود باور کرد اما تیربار درست در 
همان لحظه خاموش شد و من درست در همان لحظه زیر 
نور منور چند تا از بچه ها را دیدم خندیدم. آن هم با آن همه 

زخم و درد و تیر و بوی نعنایی که داشت دیوانه ام می کرد.
گفتــــم به خــــودم: این همه از خــــط اول و حس کــــردم حاال 

دردکشیدن راحت تر است...
این گوشــــه ای از آن ســــختی های عاشــــقانه رزمنــــدگان و 
شهدایی اســــت که به آب زدند و اما عده  بسیاری از انها در 
آب ماندند و همنشــــین موج ها شدند تا شاید روزی بیرون 

بیایند مانند چند سال قبل«.

شهید مظلوم "رضا عمادی"؛ 
شهیدی که خود را روی 

خورشیدی انداخت 
تا رزمندگان از روی بدن او 

رد شوند

هگمتانــــه، گــــروه همه دانا: شــــهید مظلــــوم "رضا 
عمــــادی": او خــــود را روی خورشــــیدی انداخــــت تا 
رزمندگان از روی بدن او رد شوند مبادا عملیات به 

نتیجه نرسد، آن هم در شرایطی که زخمی بود.
کار شهید رضا عمادی خارق العاده و ماورای بشری 
بــــود؛ بارها اتفــــاق افتاده بــــود برخی رزمنــــدگان در 
عملیات به میدان مین برمی خوردند، دشــــمن که 
آتــــش می ریخت آنها روی مین می رفتند و شــــهید 
می  شدند؛ رفتن روی مین و شــــهادت به خاطر آن 
»لحظه ای« اســــت هرچنــــد همین هــــم کار عادی 
نیست و شجاعت و اعتقاد قوی می خواهد ولی در 

همان لحظه کار تمام می شود.
اما شــــهید عمادی روی خورشــــیدی )خورشــــیدی 
شــــی ای که بــــرای جلوگیــــری از عبور نیــــرو و قایق 
گذاشــــته می شــــد، شــــبیه قاصدک اما بــــا میلگرد 
ساخته می شد و ابعاد آن به شــــعاع یک و نیم متر 
است( افتاد تا بقیه رزمندگان از روی او عبور کنند، 
رزمندگان قبــــول نمی کردنــــد که ایــــن کار را انجام 
دهند، اما او بچه ها را قســــم داد تا به خاطر عملیات 
ایــــن کار را بکنند و از روی تن زخمــــی اش آن هم از 

روی خورشیدی رد شوند.
خدا می داند در هر پایی که روی او گذاشته می شد 
چــــه دردی را تحمــــل می کرد و شــــاید هر بــــار که پا 
رویش گذاشته می شــــد، یک بار شهید می شد اما 

دم نزد و آخ نگفت.
برای عبور از خورشیدی باید پا روی آن بگذاری و رد 
شوی اما وقتی دشــــمن روبرو باشد نمی توان روی 
آن رفت چون دشــــمن می بیند و مانند یک سیبل 
متحرک ممکن است در تیررس دشمن قرار گیری 
و اینگونه بود که شهید عمادی روی آن قرار گرفت 

تا بقیه راحت بتوانند عبور کنند.
نقل است از سید رضا موســــوی یکی از رزمندگان 
دفــــاع مقدس کــــه گفت: وقتــــی صبح بــــه همان 
قســــمت عملیات برگشــــتیم، دیدیــــم میلگردها 
از پشــــت شــــهید عمادی بیرون زده اســــت و خدا 
می دانــــد بعد از عبور بچه هــــا از پیکر او، تا چه وقت 
جان در بدن داشــــته و چند ساعت نفس داشت 
و چه زجری کشــــید! اینها نشــــان می دهــــد امثال 
شــــهید عمادی چه روح های بزرگی داشــــتند و چه 
انســــان های ماورای بشــــری بودنــــد، کاری که این 

شهید کرد واقعا عجیب بود و باورنکردنی.
روحششادویادشگرامی

یادنامه هگمتانه ویژه حماسه دریادالن خط شکن گردان غواصی جعفر طیار

رزم عاشورایی رزمندگان همدان در کربالی 4
«، »سیدحسین معصوم زاده« و »کریم مطهری« بازماندگان گردان 7۲نفره »شهیدعلی منطقی«، »شهید علی شمسی پور

غواص ها بوی نعنا می دهند!
چشم اندازی به سیرت 7۲ غواص کربالی اروند
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

امام خمینی )ره ( حتی اجازه نمی دادند 
به غیبت نزدیک شوی

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: هیچ یک از شما دیگری 
را غیبت نکند، آیا کســــی از شما دوســــت دارد که گوشت برادر مرده خود را 

بخورد؟! همه شما از چنین کاری کراهت دارید.
حضرت امام علی )ع( می فرمایند: گناه غیبت کردن دنبال مردم از عمل زنا 

بدتر است.
حکایت: 

همســــر امام خمینــــی )ره( نقل می کنند که من 62 ســــال با ایشــــان زندگی 
کردم حتی یک غیبت دنبال مردم از آقا نشنیدم امام حتی اجازه نمی دادند 
به غیبت نزدیک شــــوی، در موقعیتی منزل را تعمیــــر می کردیم من گفتم 
ایــــن کارگری که جدیدا آورده اید بهتر اســــت، امام گفتند: اگــــر با این جمله 
می خواهی به من بفهمانی که کارگر قبلی خوب نبود این یک غیبت است 

و من حاضر نیستم بشنوم.
بی خبری خویــــش  عیب  از  گفــــت 
می جویــــی عیــــب  خلــــق  از  ره  زان 
دگــــران زشــــت رویی  از  گفتــــن 
نکورویــــی باعــــث  نشــــود 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ِسِر َبشن
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته لهجه  هایی است 
که بسیار دلنشین و دوست داشتنی است. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی است که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
واژه های کهــــن در این لهجه بیانگــــر این موضوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری لهجه همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاســــت. دیگری در حالت اضافٔه اســــم ها به ضمایر متصل در مورد 
دوم و ســــوم شــــخص حرف آخر اســــم مکسور می شــــود، و در مورد اول 
شــــخص حرف آخر اســــم مضموم می شــــود، هنگام جمع بستن واژه ای 
با هــــا، اگر حرف یکــــی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره 
می شــــود.و بســــیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه 

شیرین همدانی است.
در ایــــن بخــــش برخــــی اصطالحــــات همدانی کــــه ممکن اســــت گاه به 

فراموشی سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
ِسندوسال:سنوسال

:قیافه ِتِکهَتر
وصورت َبشن:سر ِسِر

ل:کتفوشانه
ُ
ِقِتهق

 همه دان

دیدار

دوستان را در دل رنج ها باشد
که آن به هیچ دارویی خوش نشود

نه به خفتن
نه به گشتن

و نه به خوردن
اال به دیدار دوست!

فیهمافیه برگرفتهاز

بی کرانه

رم و مضمون الزم است
ُ

تعّهد در قبال ف

تالش برای تعالی هنر 
و ایجاد خالقیت

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: هنرمنــــد، هم در باب فرم 
و قالب هنرِ خودش و هــــم در قبال مضمون تعّهد 
دارد. کســــی که قریحه هنــــری دارد، نباید به ســــطح 
پاییــــن اکتفــــا کند. این یــــک تعّهد اســــت. هنرمند 
تنبــــل و بی تــــالش، هنرمندی کــــه بــــرای تعالی کار 
هنــــرِى خودش و ایجــــاد خالقیت تــــالش نمیکند، 
در حقیقت به مســــؤولیِت هنری خودش در قبال 

قالب عمل نکرده است.
هنرمند بایــــد دائم تالش کند. البته ممکن اســــت 
انســــان یک وقــــت به جایی برســــد که بیــــش از آن 
نمیتواند تالش کند - بحثی نیست - اما تا آن جایی 
کــــه میتواند، باید بــــرای اعتالی قالــــب هنری تالش 
کند. این تعّهد در قبال قالب، بدون یک احســــاس 
شور و عشق و مسؤولیت - البته این شور و عشق 
هم مسؤولیت است؛ آن هم یک دست قوی است 
که انســــان را وادار بــــه کاری میکنــــد و نمیگذارد که 
احساس تنبلی و تن آســــایی، او را از کار باز بدارد - به 

دست نمی آید.
عالوه بر این، تعّهد در قبال مضمون اســــت. ما چه 
میخواهیم ارائــــه بدهیم؟ اگر انســــان محترم و عزیز 
است، دل و ذهن و فکر او هم عزیز و محترم است. 
نمیشــــود هر چیزی را به مخاطب داد، فقط به صرف 

این که او نشسته و به حرف های ما گوش میدهد.
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کتابی که اشک نویسنده اش 
را در آورد، ترجمه شد

آتش« به  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کتاب »شــــب 
تازگی توســــط »وحیــــده نعیم آبادی« ترجمه شــــده 
اســــت. این کتاب نوشــــته اریک امانوئل اشمیت 
نویســــنده  شهیر فرانســــوی اســــت که در مقدمه 
نوشــــته: »این کار بارها من را به وجد آورد و بیش از 

آن اشک از چشمانم جاری کرد.«
به نوشــــته فارس، کتاب »شب آتش« نوشته اریک 
امانوئل اشــــمیت توســــط انتشــــارات کتابســــتان 

شد. منتشر 
اریک امانوئل اشــــمیت نویسنده  شهیر فرانسوی 
بیشــــتر شــــهرت خود را مدیــــون نمایش نامه های 
آثار داستانی  سوررئال خود اســــت و البته می توان 

آثارش دانست. او را نیز همسنگ دیگر 
رمــــان »زمانی که یک اثر هنری بــــودم« بارها در زبان 
فارســــی به چاپ رســــیده اســــت. رمان »اولیس در 
بغداد« هم که در ســــال 2008 منتشر شد، شهرتی 

یافت. عالمگیر 
اریک دکترای فلســــفه اش را از دانشگاه سوربن 
به  او  آثار  در  معناگرایانه  نگاهــــی  و  اســــت  گرفته 
می گوید  خــــودش  که  همان گونه  می آید.  چشــــم 
که بــــه صحــــرای هقار داشــــته، نوعی  در ســــفری 
را  او  کــــه  گذاشــــته  ســــر  پشــــت  را  معنوی  تجربه 
به شــــکل جدی تری در مســــیر نویســــندگی قرار 
بــــه نوعی در  ایــــن ســــفری معنوی  داده اســــت. 
آتش« بازتاب یافته اســــت. کتابی  کتاب »شــــب 
وزها به دســــت »وحیــــده نعیم آبادی«  که ایــــن ر
آن گونــــه کــــه مترجم در  ترجمــــه شــــده اســــت و 
کار  »ایــــن  گفتــــه:  کتابــــش  ابتــــدای  یادداشــــت 
از  آن اشــــک  از  آورد و بیش  بارها مــــن را به وجد 

کرد.« جاری  چشمانم 
ترجمــــه کتــــاب از متــــن اصلــــی و از زبــــان فرانســــه 
برگردان شــــده اســــت و مترجم توان خــــود را برای 
برگردانی وفادارانه و گرم به کار بسته است و نتیجه 
رضایت بخش اســــت. شــــب آتش ما را به ســــفری 
پرماجرا در صحرای آفریقا می برد. ســــفری که در آغاز 
با فردی ملحد شروع می شــــود و در ادامه در مسیر 

تعالی قرار می گیرد.
این روزها کتاب شــــب آتش در 212 صفحه از سوی 
انتشــــارات کتابســــتان معرفت و با قیمت 32 هزار 

تومان وارد بازار نشر شده است.

 میز مطالعه

بیــــا اســــیرند درگهــــت بــــه عشــــاق
بیــــا نگیرنــــد تــــو  بــــر تــــو بدخویــــی
معــــذوری کــــردهای کــــه جفــــا و  هرجــــور
بیــــا نپذیرنــــد عــــذرت کــــه پیــــش زان
سعدی

له: آ پیامبر خدا صلی  اهلل  علیه  و 

، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس   در کار خیر
خود مبارزه کنید؛ زیرا طبیعت انسان به بدی تمایل دارد.

: ج ۲، ص 1۲0 تنبیه الخواطر

عکس روز
درفصلزمستانحیواناترافراموشنکنیم

وصیت شهید رمضان جعفریان

صدهاهزار مرتبه شکر که عصر انقالب را درک کردم

کدام  بــــودی، زیر  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
کلمــــات از قلب پرشــــورت جاری  کــــه این  آســــمان، آن لحظه 
آتش کــــدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلولــــه برایم  می شــــد؟ زیر 
نوشــــتی حــــرف هایت را؟ چــــه حالــــی داشــــتی وقتی بــــا تمام 
بــــودی البــــالی واژگان پرپــــر و  گذاشــــته  وجــــودت جانــــت را 
می نوشــــتی از عبــــورت؟ می نوشــــتی از افق هــــای گلگــــون، از 
جوانه هــــای روییــــده در خاک هــــای تفتیــــده. تو می نوشــــتی و 
امــــروز منم کــــه می خوانمش، منم کــــه صدای تو شــــده ام در 
خواب های ســــنگین دنیــــا. تو می نوشــــتی و امــــروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت را در 

تاریخ! جاودانه  ، ای  اهتزاز

الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 
و ال تحســــبن الذین قتلوا فی ســــبیل اهلل امواتا بــــل احیا عند 

یرزقون ربهم 
درود و ســــالم بــــر آقا و ســــرورمان امــــام مهدی)عــــج( و نایب 
بر حقش امــــام خمینی و با ســــالم و درود بر رزمندگان، اســــرا 
مفقودین و شــــهدای اسالم؛ قلم را برداشــــتم که وصیت نامه 
آنقدر نیــــرو و توان نمی دیــــدم که وصیت  بنویســــم در خودم 

می کشیدم. خجالت  خدا  از  زیرا  بنویسم 
خونین  کربــــالی  می نویســــم  وصیت نامه  کــــه  مکان  این  در 
را  کربال  ایــــن  بــــه قدم  کــــه قدم  شــــهر اســــت و خدا می داند 
این  برابر  در  مــــن  و  کــــرده  رنگین  و  معطــــر  شــــهیدان  خون 
همه شــــهید ضعیــــف و ناتوانم و در برابــــر نعمت رهبری که 
کنم  نعمت الهی اســــت نتوانســــته ام خــــوب انجــــام وظیفه 
خانواده  الهــــی  نعمت  از  برخــــورداری  برابــــر  در  همچنیــــن  و 

. شهید
خدایا صدها هزار مرتبه شــــکر می کنم کــــه عمر حقیر را در این 
برهــــه از زمان قراردادی کــــه منجر به پیروزی انقالب اســــالمی 

شــــد و ما نتیجه این انقالب را نه تنها در ایران بلکه اثرش را در 
جوانان مصری و سیاهپوســــتان آفریقایی و دیگر کشــــورهای 
دور و نزدیــــک و تمام جهــــان خواهیم دید و البتــــه اکنون هم 

. می بینیم
امــــروز ما به قــــدری قدرت داریم کــــه اگر مســــئله ای در جهان 
اتفــــاق بیافتد ابــــر قدرت ها اول توجهشــــان بــــه موضع گیری 

است. اسالمی  جمهوری 
نهایتا پیــــام حقیر این اســــت که قدر رهبری امــــام و انقالب را 
بدانید و در امام ذوب شــــوید و در این مــــورد خیلی فکر کنید 
که خدایی نکرده دم از صلــــح بزنید صلح ما با کفار معنی ندارد 
طبــــق گفته قــــرآن و قاتلوا هــــم حتــــی ال تکون فتنه. مســــئله 
قدس هم فراموش نشــــود طبــــق گفته امام، اســــرائیل باید از 
بیــــن برود و راه آزادی قدس از کربالســــت و بایــــد در آزادیش 
همه با هم شــــرکت کننــــد یکی با انفــــاق جان یکی با شــــهید 
دادن و دیگری بــــا مال و به انحاء مختلف در آزاد ســــازی کربال 

کنیم. کمک  قدس  و 
بارالها ده ها هزار مرتبه شــــکر که عمر مــــرا در این برهه از زمان 
قرار دادی و ده ها هزار بار شــــکر که شــــهادت که از نشانه های 

خودت اســــت )شاهد( نصیب من و خانواده من کردی.
خدایا من در برابر مقام شــــهدا قاصرم و نمی توانم که شهادت 
را خوب درک و بــــه زبان بیاورم اما این را می دانم که شــــهادت 
نصیــــب هر شــــخصی نمی شــــود و مخصوص بنــــدگان خاص 

توست.
می خواهم  حاللیــــت  شــــما  از  عاجزانه  من  عزیــــزم  مادر  و  پدر 
زیــــرا که شــــما حق بزرگــــی بر گردن مــــن دارید حقــــی که هیچ 
زبــــان و قلمــــی نمی تواند گویای آن باشــــد؛ در شــــهادت من 
گریــــه نکنیــــد و اگر خواســــتید گریــــه کنید به یــــاد مظلومیت 
ور شــــهدا و عباس و علی اکبــــر و به یاد شــــهدای بی نام  ســــر
و نشــــان گریه کنید و اگر خواســــتید برای من ختم بگیرید به 
نیت شــــهیدانی که بی نام و نشان شــــهید شده اند و کسی را 

بگیرید. ختم  ندارند، 
پیام حقیر برای همکالســــی هایم و دانش آموزان این است که 
به گفته امام مســــئله جنگ مســــئله اصلی ماست پس نکند 
که مســــئله جنــــگ را فراموش کنند یــــا آن را در کنار مســــئله 
درس خود قرار بدهند بلکه باید مســــئله اصلی جنگ باشــــد 

کنار جنگ قرار بگیرد. و درس در 
آقامان ســــرورمان و ســــالمتی امــــام و پیروزی  به امیــــد ظهور 
نهایــــی رزمنــــدگان و به یاد تمامی شــــهدا مفقودین و اســــرا از 

شــــما تقاضای حاللیت و دعا می کنم. التماس دعا.
وصیتنامهشهیدرمضانجعفریان

دور مصاحبه را خط قرمز کشیدیم

نگاهی به اتفاقات امنیتی سال 60
یک  آشــــوب«،  »گزارش  فرهنگی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
ورهای  تر از  دیده نشده  تصاویر  با  آرشــــیوی  مستند 
1360 اســــت. تهیه کننده این مستند می گوید  سال 
اتفاقات  آن  از  افراد  وایــــت  ر متفاوت بودن  دلیل  به 

امنیتی، دور مصاحبه را خط قرمز کشــــیدیم.
به نوشــــته فارس، رضــــا کریمی تهیه کننده مســــتند 
آشوب« درباره ســــوژه و ایده این اثر گفت:  »گزارش 
وایت کننــــده اتفاقــــات امنیتی  »گــــزارش آشــــوب« ر
کردیم  کشــــورمان است. سعی  1360 در تاریخ  سال 
ویدادهای این سال  از ر گزارش مصور و منســــجمی 
وایت کنیم. و وضعیت امنیتی آن در این مســــتند ر

ور  60 ـ از تر ورها و حــــوادث ســــال  ود: بــــه تر وی افــــز
ور شــــهید  شــــهید بهشــــتی و آیت اهلل خامنه ای تا تر
آثــــار مســــتندی پرداخته  ـ پیــــش از این در  رجایــــی 
این  حوادث  به  تاریخ خوانان  نگاه  اما  اســــت  شــــده 
با  را  اتفاقات  همــــه  که  اســــت  جامع تری  نگاه  ســــال 
یــــک دید کلــــی می بینند. این ماجراهــــا در واقع یک 
جریان بوده اســــت و ما خأل چنین نگاهی را در سایر 

آثار مربوط به این ســــال احساس کردیم.
کریمــــی درباره شــــکل گیری ایده »گزارش آشــــوب« 
96 که فضای ملتهب  گفت: ایده این فیلم از ســــال 
آن  مجلس شــــورای اســــالمی و حمله  مســــلحانه به 
را تجربــــه کردیم، در ذهن شــــکل گرفــــت. آن اتفاق 
60 را برایمــــان تداعــــی کــــرد که شــــرایطش تا  ســــال 
حــــدودی شــــبیه به آن ســــال به نظــــر رســــید. البته 
نمی خواســــتیم بــــاب مقایســــه باز شــــود و بنابراین 
صرفــــا بــــه حــــوادث ســــال 60 در »گزارش آشــــوب« 
ورهای مختلف ســــران نظام  پرداختیــــم. از جملــــه تر
وایت شــــده اســــت  و مــــردم و غیــــره در این فیلم ر
ورها بــــه تدریــــج کمرنگ تر  60 کــــه ایــــن تر تــــا بهمن 

می شود.
آرشــــیوی به جای  از منابع  با اشاره به اســــتفاده  وی 
آشــــوب« عنوان کرد:  مصاحبه در مســــتند »گزارش 
اصال بــــه دنبــــال مصاحبه در ایــــن اثر نبودیــــم. زیرا 
ویدادهای ســــال  مصاحبه از افرادی که نمایندگان ر
متفاوتی  برداشــــت های  می توانســــت  هســــتند،   60
از تاریــــخ ارائــــه دهــــد و گزارش های امنیتــــی آن ها از 
90 است.  وایتشــــان در دهه  از ر 60، متفاوت  ســــال 
و  کشــــیدیم  قرمــــز  خــــط  را  مصاحبــــه  دور  بنابرایــــن 
گیوه چیان  محمدرضا  توســــط  گسترده ای  وهش  پژ
ور  60 انجــــام و منابع مر کارگردان فیلم درباره ســــال 

. شد

 تأمین آرشیو »گزارش آشوب« یک سال زمان برد �
ایــــن مستندســــاز با اشــــاره بــــه دشــــواری تأمین و 
نهادها  و  ســــازمان ها  آرشیوی  بخش  به  دسترســــی 
»گزارش  مســــتند  بــــرای  آرشــــیو  تأمین  داد:  ادامــــه 
آشــــوب« بیش از یک ســــال زمان برد و ایــــن یکی از 
دشواری هایمان در مســــیر ساخت اثر بود. با وجود 

همکاری هــــای خــــوب بعضی ســــازمان ها و ارگان ها 
دسترســــی بــــه آرشــــیوها از مهم تریــــن چالش ها در 
ناب  آرشیوهای  می دانســــتیم  است.  مستندسازی 
اما یا  و خوبی در ســــازمان های مرتبط موجود است 
در اختیارمــــان قــــرار نمی گرفت یــــا هزینه های گزافی 

می شد. مطالبه  داشتنشان  برای 
آرشــــیوی  یمــــی درباره نوع نگاه به مســــتندهای  کر
کرد:  عنــــوان  جشــــنواره ها  و  حرفــــه ای  فضــــای  در 
بــــه  نســــبت  انه ای  ســــاده انگار نــــگاه  متأســــفانه 
می شود  گفته  و  دارد  وجود  آرشــــیوی  مستندهای 
آنچه  از  هســــتند  دوباره ای  تدوین  مســــتندها  این 
جشــــنواره ها  در  حتی  نگاه  این  اســــت!  موجود  که 
عنوان  بــــه  مــــن  برداشــــت  امــــا  دارد  وجــــود  هــــم 
ثاری  آ آرشیوی،  ثار  آ ز  ا مســــتند  ســــینمای  مخاطب 
بتوانند  آن هــــا  ســــازندگان  اگــــر  اســــت.  قصه گــــو 
بیاندازند،  جــــا  کارشــــان  در  خوبــــی  بــــه  را  یــــت  وا ر
به  بســــتگی  ایــــن  بــــود.  خواهنــــد  موفــــق  بســــیار 
را  اثر  ســــوژه  بتوانند  کــــه  دارد  ســــازندگان  تســــلط 
مصاحبه  معتقــــدم  ببرنــــد.  پیــــش  قصه  یــــک  مثل 
و  باشــــد  اتهام  معــــرض  در  مســــتند  در  نــــد  می توا
آرشــــیو  اما  ود  بــــر یر ســــوال  ز صحــــت و ســــقمش 
نمی تــــوان  و  می شــــود  محســــوب  یخــــی  تار ســــند 

کرد. درباره اش شک و شــــبهه ای مطرح 
وی با اشــــاره بــــه حمایت پســــاتولید خانه مســــتند 
آشــــوب« بیان کرد:  ســــازمان اوج از فیلــــم »گزارش 
بعــــد از پایــــان کار بــــه واســــطه ســــابقه همــــکاری و 
شــــناختی که از خانه مســــتند داشــــتم، این مستند 
را بــــرای حمایــــت ارائــــه کــــردم و خوشــــبختانه مورد 
توافق قرار گرفت. به نظرم خانه مســــتند عرصه های 
شــــاید  و  کرده  باز  مستندســــازان  وی  ر به  را  جدیدی 
اتفاق  کمتر این  در ســــایر نهادهای حمایت کننــــده 
اســــت  آوانگارد  حال  عین  در  که  این  ضمن  بیافتد. 
و بــــودن در تولیدات دیگــــر نیز دیده  و ایــــن پیشــــر

می شود.

 ایستگاه آسمان

مستند


