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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان:

اعالم بلوارهای پر حادثه شهر
عابران در معرض بیشترین آسیب

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: کمبود دوربین 
کنترل ســــرعت در بلوارهای شهر همدان سبب 

افزایــــش تخلــــف ســــرعت و تصادف بــــه ویژه 
با عابران شــــده اســــت. به گــــزارش هگمتانه، 

ســــرهنگ فرخ جمالی روز شــــنبه بیان کرد: 
نهادهای مســــؤول باید نســــبت به 

مورد  دوربین های  تکلیف  تعیین 
نیاز برای بلوارها سریع تر تصمیم 

شــــاهد  که  چرا  کننــــد  گیری 
افزایــــش میزان ســــوانح در 

بلوارها هستیم.
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توانسته ایم 
و باز هم می توانیم

تخلف از شیوه نامه های بهداشتی 
246 واحد صنفی را به مراجع 

قضایی کشاند
مدیر ســــامت محیط و کار معاونت بهداشــــتی علوم پزشــــکی ابن سینا 
گفــــت: متصدیــــان 246 واحد متخلف بهداشــــتی به علت بــــی توجهی به 
شــــیوه نامه های بهداشتی و رعایت نکردن شــــیوه نامه های اباغی در یک 

هفته گذشته به مرجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش هگمتانه، لیدا رفعتی روز شــــنبه اظهار کرد: بیشترین واحدهای 
متخلــــف مربــــوط بــــه کارگاه و صنایع کوچک زیــــر 25 نیرو بــــا 88 واحد، 66 
سوپرمارکت و خواربارفروشی، 35 نانوایی، 13 غذاخوری، 10 جایگاه سوخت 
و 9 مطب اســــت. وی افزود: همچنین در یک هفته گذشته با دستور مقام 
قضایی 18 واحد از جمله هشت سوپرمارکت و خواربارفروشی، پنج نانوایی 

و پنج غذاخوری در استان همدان پلمب شد.
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مدیرکل ورزش و جوانان همدان

سهم بانوان در افتخارآفرینی ورزش 
همدان  چشمگیر است
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ص مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

بهره برداری از تصفیه خانه آب مالیر 
تا پایان امسال
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صف فرمانده سپاه ناحیه همدان:
دوگانه سازی آمریکای خوب و بد 

برای مذاکرات چندباره

تعریض خیابان 15 فروردین در راستای مهندسی ترافیک
چندین بازگشایی و تعریض معبر در منطقه دو طی سال جاری

هشدار افزایش گردشگران نوروزی در همدان
اسدآباد، فامنین و کبودرآهنگ آبی و بقیه شهرستان ها در وضعیت زرد

ح سردار سلیمانی در استان با همکاری سپاه و بسیج به صورت ویژه در حال اجراست طر

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون سیاســــی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار همدان از اجرای طرحی برای ممنوعیت 
ورود به شــــهرهای گردشــــگری خبر داد و گفــــت: این طرح 
ســــبب افزایــــش ورود مســــافران در نــــوروز 1400 بــــه این 
استان می شــــود که امید می رود برای این موضوع تدبیری 

اندیشیده شود.
به گزارش هگمتانه، مصطفی آزادبخت روز شــــنبه در ستاد 
استانی مقابله با کرونا اظهار کرد: رعایت اصول و مؤلفه های 
بهداشــــتی با هدف افزایش سامت مردم و کاهش شمار 
مبتایــــان به ویروس کرونــــا به عنوان معــــروف در جامعه 
ترویج شــــود. وی بیان کــــرد: مردم عاوه بــــر رعایت اصول 
بهداشــــتی در صورت مشــــاهده بی توجهی فــــردی به این 
موضوع و نزدن ماســــک و حضور در اجتماعات نسبت به 

راهنمایی و امر به معروف آنها اقدام کنند.
وی اضافــــه کرد: گزارش های دریافتی گویای این اســــت که 
84 درصد مردم همدان شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
می کنند با این وجود نباید بهبود وضعیت کرونا در استان 

سبب عادی انگاری این ویروس شود.
معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان از 
احساس مســــؤولیت دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
در دفــــاع از ســــامت مردم قدردانــــی کرد و گفت: بررســــی 

طغیان های به وجــــود آمده گویای این اســــت که علت 61 
درصد ابتا به ویروس کرونا در این اســــتان تماس خانگی 

است.
آزادبخــــت اضافه کــــرد: همچنین علت 34 درصــــد ابتا به 
ویروس کرونا، حضــــور در اجتماعات و پنــــج درصد رعایت 
نکردن شــــیوه نامه های بهداشتی اســــت بنابراین از مردم 
انتظار می رود با توجه به مؤلفه ها و توصیه های بهداشتی در 

کاهش این آمار نقش کلیدی ایفا کنند.
وی در ادامــــه از اجــــرای طرحــــی بــــرای ممنوعیــــت ورود به 
شهرهای گردشگری کشور خبرداد و گفت: این طرح سبب 
افزایش ورود مسافران در نوروز 1400 به این استان می شود 
که امید می رود برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود تا 

شاهد شیوع ویروس کرونا در همدان نباشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان ادامه 
داد: همچنیــــن با نزدیک شــــدن به پایان ســــال و افزایش 
حضــــور مــــردم در بــــازار بایــــد ســــازمان صنعــــت، معدن و 
تجارت به اصناف و اتحادیه ها برای رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی تذکرهای الزم را بدهد.
دادســــتان عمومی و انقاب شهرستان همدان نیز گفت: 
بررسی وضعیت بازار همدان و ازدحام و تجمع های به وجود 
آمده بیانگر عادی انــــگاری ویروس کرونا به ویژه در منطقه 

« محل فروش میوه و تره بار است. »سرگذر
حســــن خانجانی افزود: اتحادیه و مغــــازه داران باید در این 
زمینه مسؤولیت پذیر باشــــند چرا که در صورت مشاهده 
فروشندگان بدون ماسک و بی توجهی به شیوه نامه های 
بهداشتی، مردم نیز نسبت به رعایت شیوه های بهداشتی 

بی توجه می شوند.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان همدان نیز گفت: 
طبق دستورالعمل جدید اباغی از سوی وزارت کشور ورود 
به برخی استان ها ممنوع بوده که این دستورالعمل سبب 
افزایش ورود مســــافر به استان های غربی از جمله همدان 

می شود.
مهرداد نادری فــــر اضافه کرد: در تعطیلی هفته گذشــــته با 
وجود باز بودن همه دروازه های عوارضــــی آزاد راه همدان - 
تهران شــــاهد حجم باالی ترافیک در این مســــیر بودیم که 

این موضوع بیانگر باال بودن حجم مسافرت ها است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حجم ورود مســــافر در نوروز 
افزایش می یابد باید برای این موضوع به منظور پیشگیری 

از شیوع کرونا از هم اینک چاره اندیشی شود.
حیدری مقدم: 61 درصد ابتال به کرونا در همدان به  �

خاطر ارتباطات خانوادگی است
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا هم با بیان اینکه 
61 درصد علت ابتا به کرونا در اســــتان همــــدان ارتباطات 
خانوادگی اســــت گفت: اسدآباد، فامنین و کبودرآهنگ به 

رنگ آبی کرونا، سایر شهرستان ها زرد هستند.
رشید حیدری مقدم با بیان اینکه هفته گذشته میزان مرگ 
و میر کرونا حدود صفر تا یک بوده که البته این شرایط پایدار 
نیست و بستگی به رعایت شیوه نامه های بهداشتی دارد 
اظهار کرد: 34 درصد شــــرکت در اجتماع و 65 درصد علت 

ابتا به کرونا ارتباطات خانوادگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه طرح ســــردار سلیمانی در استان 
با همکاری سپاه و بســــیج به صورت ویژه در حال اجراست 
و نتایج بسیار خوبی داشته اســــت گفت: این طرح 17 هزار 

خانوار را پوشش داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با اشاره به تزریق 
مرحله اول واکسن کرونا به گروه های هدف افزود: 235دوز 
واکســــن کرونا به اســــتان همدان اختصاص داده شده و 

تزریق آن بر اساس اولویت ها در حال انجام است.

برپایی بازارچه تولیدات خانگی در مزداگینه
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: به همت معاونت اجتماعی 
سپاه ناحیه همدان بازارچه رضوان از محصوالت تولیدی 
خانگی به مدت یک هفته در مزداگینه همدان برگزار شد.

به گزارش هگمتانه، به همت معاونت اجتماعی ســــپاه 
ناحیــــه همدان بازارچــــه رضوان از محصــــوالت تولیدی 
بســــیجیان به مــــدت یک هفتــــه در مزداگینــــه همدان 

شد. برگزار 

این بازارچه  از دست ســــازه های تولیدی خانواده ها است 
که همین محصــــوالت و تولیداتی که در روســــتا توســــط 
بانوان تهیه شــــده توســــط خود آنهــــا در ایــــن غرفه ها به 

فروش رسید.
فاضلــــی از بانوان بســــیجی فعــــال در حوزه آســــیب های 
اجتماعی و اشــــتغال زایی بــــرای بانوان بی سرپرســــت در 
بازدیــــد از این نمایشــــگاه گفت: همه ما بایــــد نیرو و توان 

خود را بر ایجاد و راه اندازی مشاغل به کار گیریم و مشاغل 
خانگی را از طریق صندوق های قرض الحســــنه و توســــط 

خیران حمایت و یاری کنیم.
وی با اشــــاره به برگزاری بازارچه محصوالت تولیدی افزود: 
این کار برای حمایت از درآمدزایی افراد کم توان در روستا 
انجام شده تا تبلیغی برای حمایت از اشتغال های خانگی 
و رفتن افراد به سوی اشتغال  های زودبازده خانگی باشد.
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استان2

یض خیابان 15 فروردین  تعر
در راستای مهندسی ترافیک

چندین بازگشایی و تعریض معبر در منطقه دو طی سال جاری

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: در هفته ای که گذشــــت 
خیابــــان 15 فروردین با حضور شــــهردار همــــدان، رئیس 
آمــــوزش و پــــرورش همدان، مدیــــر منطقــــه دو و مدیران 

شهرداری تعریض شد.
به گــــزارش هگمتانه، عبــــاس صوفی شــــهردار همدان با 
بیان اینکه چندین بازگشــــایی و تعریض معبر در منطقه 
دو شهرداری طی ســــال جاری اجرایی شــــده است افزود: 
در صورتی که معابر شــــهری در تعامل با نیازهای ساکنان 
و کاربری های مجــــاور آن طراحی و اجرا شــــوند و کارکرد آن 
آسایش تمامی گروه های بهره بردار را در حد بهینه تأمین 
کند می تواند نقش به سزایی در بهبود سرزندگی و تحرک 

در فضای شهری ایفا کند.
در ادامه حامد جلیلوند مدیر منطقه دو شــــهرداری نیز 
وژه تأثیر  وردین پر 15 فر با اعام اینکه تعریــــض خیابان 
وضعیت  بهبود  راســــتای  در  ود:  افز بود  خواهد  گذاری 
وندان تعریض  ترافیکی و ســــهولت در رفت و آمد شهر
وردین واقع در خیابــــان آیت ا... طالقانی  خیابــــان 15 فر
در دســــتور کار ایــــن منطقه قــــرار گرفت و بــــا همکاری 
وژه اجرایی  ورش همدان این پر تأثیر گذارآموزش و پــــر

. شد
از  یکــــی  افــــزود:  همــــدان  شــــهرداری  دو  منطقــــه  مدیــــر 
اساسی ترین مسئله ها در شهرهای پویا و موفق، داشتن 
معابــــر بازگشــــایی شــــده و دارای قابلیــــت تــــردد بســــیار 

مناسب است.
وی با بیان اینکه اجــــرای پروژه های تعریــــض خیابان ها و 
معابر تأثیر به ســــزایی در عبــــور و مرور وســــایل نقلیه در 
مکان های پرتردد دارد افزود: بازگشــــایی ها تأثیر زیادی در 
کاهش بار ترافیکی معابر اصلی، سهولت در رفت وآمد و 
رضایت شهروندان به دنبال خواهد داشت که شهرداری 
گاهی از این امر بازگشــــایی سه معبر ورودی  منطقه دو با آ
کــــوی محمدیــــه و خیابــــان امیرکبیــــر و تعریــــض خیابان 
نگارســــتان را در ســــال جاری اجرایی کرد و اینک تعریض 
خیابان 15 فروردین واقع در خیابــــان آیت ا... طالقانی را در 

دستور کار قرار داد.
در  مدرســــه  چندیــــن  داشــــتن  قــــرار  کــــرد:  تصریــــح  وی 
خیابان هــــای 15 فروردین و آیــــت ا... طالقانــــی و تردد زیاد 
در مواقــــع رفت و آمد دانش آموزان اهمیــــت اجرای پروژه 
تعریــــض این معبــــر را دو چندان کرده که تأثیر به ســــزایی 

در عبور و مرور وســــایل نقلیه داشــــته و همچنین باعث 
کاهش بار ترافیکی در معابر اصلی می شود که در نهایت 
ســــهولت در رفت وآمد و رضایت شــــهروندان را به دنبال 

خواهد داشت.
جلیلوند با اعام اینکه حدود 1200 مترمربع از معبر آزاد سازی 
شد افزود: عملیات خاک برداری، زیرسازی و اجرای آسفالت 

معبر در دستور کار قرار دارد و اکنون در مرحله اجراست.
جلیلونــــد با اعام اینکــــه تملک اماک واقــــع در طرح های 
مصــــوب از اولویت هــــای کار شــــهرداری منطقه 2 اســــت 
افــــزود: با تاش و ممارســــت واحد حقوقــــی و اماک این 
منطقه و تعامل با ادارات مربوطه در زمینه آزادسازی اراضی 
، تمام تاش خود را به کار بســــته و فعالیت قابل  مورد نیاز

توجهی در این زمینه داشته است.
به نقــــل از روابــــط عمومی منطقــــه دو شــــهرداری، وی در 
پایان خاطرنشــــان کرد: ما برای تسریع در کار شهرداری به 
همکاری و تعامل بیشــــتر شــــهروندان نیــــاز داریم چرا که 
، خدمات دهی بیشتر به شهروندان را از سوی  سرعت کار

شهرداری به دنبال خواهد داشت.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

یکای خوب و بد دوگانه سازی آمر
برای مذاکرات چندباره

باید به چالش های انتخاباتی دشمنان پاسخ داد

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده سپاه ناحیه همدان 
گفت: برخی با دوگانه سازی آمریکای خوب و آمریکای بد، 
به دنبــــال تطهیر چهره بایدن و دولت جدید آمریکا برای از 

سرگیری مذاکرات هستند.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ پاسدار علی بقایی در جمع 
بازنشستگان سپاه ناحیه همدان اظهار کرد: تاریخ گواهی 
می دهد فضایی که انقاب اسامی در این کره خاکی ایجاد 
کرده اســــت و این مردمی که انقاب کردند و پای انقاب 
ماندند در هیچ زمان و هیچ مکانی نبوده اســــت، بنابراین 

باید آن را قدر دانست.
وی در ادامه با اشاره به کمک رسانی افتخاری بازنشستگان 
 بین بازنشستگان 

ً
در اجرای برنامه ها گفت: ارتباطی که اخیرا

و نیرو های جوان در ســــپاه ایجاد شــــده باعث شــــده خون 
تازه ای در رگ های سپاه غلیان کند و کار ها با کیفیت بهتری 

اجرا شود، این ارتباط را باید تقویت کنیم.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان گفت: در آســــتانه انتخابات 
1400 قرار داریــــم و برخی گروه ها و جریان های سیاســــی در 
صدد هستند، چندین چالش را برای نظام ایجاد کنند که 
اگر تریبون دار ها و افراد دارای بصیرت آن را پاسخ ندهند با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: یکــــی از بحث هایی کــــه پیگیری می کنند 

این است که با دوگانه ســــازی آمریکای خوب و آمریکای 
بد، به دنبــــال تطهیر چهره بایدن و دولــــت جدید آمریکا 

هستند.
وی ادامه داد: با راه اندازی این بحث که در آمریکا دیوانه ای 
رئیس جمهور بــــود و ضربه ای هم به ما زد، امــــا با روی کار 
آمدن بایدن آمریکای خوب شروع شده که اگر از آمریکای 
آیندگان مــــا را نکوهش خواهند  خوب اســــتفاده نکنیم 
کــــرد، القا می کنند که بایــــد هرچه زودتر مذاکرات را از ســــر 

بگیریم.
بقایــــی اضافه کــــرد: این در حالی اســــت کــــه رهبر معظم 
انقاب خط مشــــی ما را مشــــخص کردند و فرمودند: ابتدا 
بایــــد آمریکا تحریم ها را بــــردارد و ما راســــتی آزمایی کنیم و 
در صورت صحــــت آن، تصمیم بر مذاکره یــــا عدم مذاکره 

خواهیم گرفت.
وی افــــزود: موضوع بعدی که مطرح می کنند این اســــت 
کــــه نظامی هــــا نبایــــد وارد انتخابــــات شــــوند و دخالتی 
در انتخابــــات کننــــد که در پاســــخ باید گفــــت اول اینکه 
نظامی ها اصــــا دخالتی در انتخابات ندارنــــد، دوم اینکه 
یک فــــرد نظامی کــــه در انتخابات شــــرکت می کند لزوما 
نماینــــده نیرو های نظامی نیســــت و ســــوم ایــــن که چه 
ایــــرادی دارد یک فــــرد نظامــــی در انتخابات نامزد شــــود 

چراکــــه نیرو هــــای نظامــــی همیشــــه از جان و مــــال خود 
گذشــــته و پای انقاب بوده اند و اکنــــون چه ایرادی دارد 

که در سنگر دیگری خدمت کند.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان ابراز کرد: این موضوع باید 
روشنگری شــــود که منظور رهبر معظم انقاب از دولت 
 ســــن نیســــت بلکه روحیــــه، انرژی و 

ً
جوان انقابی صرفا

که ممکن است  شــــاخصه های جوانی اســــت، به طوری 
شخصی همچون سردار شــــهید »حاج قاسم سلیمانی« 
ســــن جوانی نداشــــته باشــــد، اما شــــاخصه های جوانی، 

پویایی و تحرک مثبت در وی موج بزند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

ممنوعیت فروش اجباری کاال
مردم احتکار نکنند کمبود نداریم

تعزیــــرات  مدیــــرکل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
حکومتی اســــتان همدان با بیــــان اینکه فروش اجباری 
کرد: بر اساس ماده  کاال و خدمات ممنوع است اضافه 

، فروش اجباری به معنی  کشــــور 64 قانون نظام صنفی 
فروش یک یا چنــــد نوع کاال یا  خدمت بــــه همراه کاال یا 

است. دیگر  خدمت 
به گزارش هگمتانه، داریوش جودکی روز شنبه اظهار کرد: 
هیچ گونه کمبود کاالی اساسی در این استان وجود ندارد 
بنابرایــــن تقاضا می شــــود مردم با توجه به ســــرانه مصرف 

خود خرید کنند.
وش اجبــــاری کاال و خدمات  وی بــــا بیــــان اینکــــه فــــر
64 قانون  کرد: بر اســــاس ماده  ممنوع اســــت اضافه 
وش  بــــه معنی فر وش اجباری  ، فر کشــــور نظام صنفی 
یا  کاال  همــــراه  بــــه  یــــا  خدمت  کاال  نــــوع  چنــــد  یــــا  یک 

است. دیگر  خدمت 
مدیرکل تعزیــــرات حکومتی همدان افــــزود: گزارش های 

رســــیده گویای این اســــت که برخی از فروشگاه ها در کنار 
فروش اجناس دیگر مانند روغن، کاالهای دیگری نیز به 
خریدار تحمیل می کنند که این عمل خاف قانون بوده و 

اجحاف در حق مصرف کننده است.
جودکــــی هشــــدار داد: تعزیــــرات حکومتــــی بــــا اصناف و 
شرکت های پخشی که مرتکب فروش اجباری کاال بشوند 

به شدت برخورد می کند.
صــــورت  در  خواســــت،  همــــدان  اســــتان  مــــردم  از  وی 
مشــــاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضــــه کاال، احتکار و 
گران فروشــــی، مراتب را از طریق تلفن 32523442 اداره 
 www.124.ir 124، ســــامانه  گویــــای  کل تعزیــــرات، تلفن 
سازمان صمت، ســــامانه پیامکی 300000135 و یا وبگاه 

t135.ir  گزارش کنند.

تخلف از شیوه نامه های بهداشتی 246 واحد صنفی را به مراجع قضایی کشاند
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیر ســــامت محیط و 
کار معاونت بهداشــــتی علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: 
متصدیــــان 246 واحــــد متخلف بهداشــــتی بــــه علت بی 
توجهی به شــــیوه نامه های بهداشــــتی و رعایــــت نکردن 
شــــیوه نامه های اباغی در یــــک هفته گذشــــته به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
بــــه گزارش هگمتانــــه، لیدا رفعتــــی روز شــــنبه اظهار کرد: 
بیشــــترین واحدهای متخلف مربوط بــــه کارگاه و صنایع 
کوچــــک زیــــر 25 نیــــرو بــــا 88 واحــــد، 66 ســــوپرمارکت و 
خواربارفروشــــی، 35 نانوایــــی، 13 غذاخــــوری، 10 جایــــگاه 

سوخت و 9 مطب است.
وی افــــزود: همچنیــــن در یک هفته گذشــــته با دســــتور 
مقــــام قضایــــی 18 واحد از جمله هشــــت ســــوپرمارکت و 
خواربارفروشــــی، پنــــج نانوایی و پنج غذاخوری در اســــتان 

همدان پلمب شد.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: 23 درصد مراجعه کنندگان به 

مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی منتخب این استان از ماسک برای محافظت 

از خود در برابر ویروس استفاده نکردند.
وی افزود: بررسی های صورت گرفته در یک هفته گذشته 
مؤید این اســــت که تنهــــا 77 درصد خدمــــات گیرندگان 
نســــبت به زدن ماســــک هنگام حضور در اماکن عمومی 

اقدام کردند.
وی اضافه کرد: کمترین میزان اســــتفاده از ماسک مربوط 
به پایانه های مســــافربری برون شهری با 63 درصد، کارگاه 
و صنایع کوچک 73 درصد، مراکز شماره گذاری و تعویض 

پاک، جایگاه سوخت و نانوایی ها 75 درصد بوده است.
مدیــــر ســــامت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا میانگین رعایت بهداشت فردی در 
اماکن عمومــــی را 84 درصد عنوان و بیــــان کرد: کمترین 
میزان رعایت این مؤلفه در یک هفته گذشــــته متعلق به 
پایانه های مســــافربری برون شــــهری با 75 درصد، کارگاه 
و صنایــــع تولیدی کوچــــک با 76 درصــــد و مراکز خرید 78 

درصد است.
بــــه نقل از ایرنــــا، رفعتی ادامــــه داد: میانگین اســــتفاده از 
ماسک توسط خدمات دهندگان به 84 درصد می رسد و 
میزان رعایت فاصله گــــذاری اجتماعی نیز 78 درصد بوده 
اســــت که کمترین میزان آن مربوط به مرکز شماره گذاری 

با 25 درصد است.

توانسته ایم 
و باز هم می توانیم

حسین صادقیان

هنوز اعتراضات علیه رژیم شــــاه عمومی نشده بود 
که یکــــی از بازاریان صدایم زد و گفــــت جوان عزیز ما 
هم مخالــــف خاندان پهلوی هســــتیم ولی کاری که 
شــــما می کنید برای سرنگونی شــــاه مصداق همان 
ضــــرب المثل آب در هاون کوبیدن اســــت چرا که با 
اینهمه نیرو اعم از نظامی، ســــاواک و غیره نمی توان 
کار بنیــــان کنی انجام و به نتیجه نهایی رســــاند بنده 
با تاسی به آموزه های قرآنی و ماک های عقلی عرض 
کــــردم اگر قاطبــــه مــــا بخواهیم خداونــــد هم کمک 
می کنــــد و می توانیم تغییر ایجــــاد کنیم، حال که 42 
ســــال از پیروزی انقاب اســــامی و ســــرنگونی رژیم 
پادشــــاهی می گذرد تحقیقا ثابت کرده ایم که بقول 
بنیانگذار جمهوری اســــامی که » مــــا می توانیم« اگر 
دور از همــــه تعصبــــات غلط و نامعقــــول و پذیرش 
کمی ها و کاستی های موجود به محاسبه چند جانبه 
بپردازیم درخواهیم یافت کــــه همواره علیرغم افت 
و خیزهــــا که بخش عمــــده ای مانند 8 ســــال جنگ 
تحمیلی و فتنه تحریم های ظالمانه دشــــمن ساخته 
اســــت به پیــــش رفته ایم کافی اســــت بــــرای اثبات 
صحــــت این ادعا گذشــــته از ده هــــا موفقیت کان 
موضــــوع مواجهه با کرونا را از جنبه های مختلف و در 
مقایسه با سایر کشــــورهای پر ادعا با لحاظ نسبت 

جمعیت و موقعیت بسنجیم.
به تحقیــــق کارهای علمی، فــــن آوری و اجتماعی بویژه 
اســــتفاده از داروهــــای مؤثر و تولید واکســــن با وجود 
تحریم هــــای حداکثــــری چیــــزی از کشــــورهای بظاهر 
پیشرفته کم نداریم که حتی در برخی موارد جلوتر از آنها 
هم هستیم کشوری که قبل از انقاب با وجود اینهمه 
نخبه در داخل کشور باید پزشک از امثال هند می آورد 
حال به جائی رســــیده که از سایر کشــــورها بیمار پذیر 
شده و بزودی واکسن کرونا را انبوه سازی و در چند ماه 
آینده صادر خواهد کرد، قبول بفرمائید که اگر در برخی 
ابعاد مانند اقتصاد و معیشت کمتر توانسته ایم چون 
عالمانه و مجدانه بنوعی خود نخواسته ایم و برخی فکر 

کرده ایم با تکیه بر این و آن روزگارمان می گذرد!
اگــــر روزی برخی حذف رژیم ســــتم شــــاهی را ناممکن 
می دانستند امروز تمام عالم شــــاهدند که اندیشه ما 
می توانیم بدرســــتی به اقصی نقاط جهــــان من جمله 
، امروز و فردا هم  خاورمیانه صادر شــــده اســــت، دیروز
تحقق مرگ بر آمریکا همان فرآیند مرگ بر شــــاه را طی 
کرده و می کند و افول اســــتکبار و در راس آن شیطان 
بزرگ قطعی و با روال موجود با استمرار تاش عدالت 
طلبــــان عالم قهری اســــت یعنی مصــــداق و ترجمان 
همیــــن آیه قــــرآن مجید که سرنوشــــت هیــــچ قومی 
تغییــــر نمی کند مگــــر این که خــــود بخواهنــــد، اقدام 
کننــــد و خداوند هم کمک کند که قطعــــا مدد الهی در 
صورت تاش حاصل خواهد شد و اگر مردم منطقه و 
مستضعفان جهان بخواهند و باور کنند که می توانند 

همان خواهد شد.
عرصــــه داخلی کشــــور مــــا، ایران اســــامی هــــم برای 
رســــیدن به بقیه نیازها و ضرورت ها از نتیجه گذشــــته 
مستثنی نیست و یقینا مردم ما با بازبینی چهل و دو 
سال گذشــــته که توانســــته ایم بخش چشمگیری از 
خواسته ها را به سر منزل مقصود برسانیم در خواهیم 
یافــــت که بخوبی بــــا رویش ها از جمله خیــــل جوانان 
نخبه این سرمایه های پر توان،گرانبها و مؤمن که قطعا 
از گذشــــته کمتر نیســــتند وصول به اهداف روان تر از 
گذشــــته اســــت امروزه که ریشــــه ها ومبانی محکمی 
شکل گرفته و موانع نسبت به قبل از پیروزی انقاب 
بســــیار کمتر شــــده با واقع بینی و آرمانگرایی می توان 

گفت که » توانسته ایم و باز هم می توانیم « ان شااهلل

یادداشت روز

خدمات درمانی رایگان
به 173 کم بضاعت
 از محل موقوفات

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیــــرکل اوقاف و امور 
خیریه استان همدان از ارائه خدمات درمانی رایگان به 

173 نفر از خانواده های کم بضاعت همدان خبر داد.
رضــــا  االســــام  حجــــت  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
از طــــرح ویزیت و درمان  حاجی زین العابدینی دیروز 
رایگان بیماران خبر داد و اظهار کرد: بســــیج جامعه 
پزشــــکی مرکــــز آموزشــــی و درمانی فــــوق تخصصی 
بعثت همدان با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه 
مسجد  موقوفه  حسینیه  در  تویسرکان  شهرستان 
امیرالمؤمنین)ع( این شهرســــتان اقدامات درمانی 

انجام دادند.
وی بیــــان کــــرد: در ایــــن طــــرح پزشــــکی 173 نفر از 
خانواده های کم بضاعت و دارای بیماری های خاص 
در تخصص های مغز و اعصــــاب، ارتوپدی، ارولوژی، 
اطفال، فک و صــــورت، گوش و حلــــق و بینی، جراح 
عمومی، مامایی، زنــــان و زایمان و پزشــــک عمومی 
ویزیت شــــدند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
همدان با بیــــان اینکه به این بیمــــاران به ارزش 57 
میلیون ریال داروی رایگان از محل عواید موقوفات 
تحویــــل داده شــــد گفــــت: کمک بــــه نیازمنــــدان و 
محرومــــان به ویــــژه در حوزه درمانــــی مطابق با نیت 

واقف از وظایف مجموعه اوقاف است.
وی در پایان ســــخنانش با اشــــاره به برگزاری محفل 
انس با قرآن کریم در مسجد جامع تویسرکان گفت: 
600 ســــبد کاال در آستان مقدس شــــاهزاده محمد 
و علی نهاوند به مناســــبت ســــالروز پیروزی انقاب 
تأمین و بین نیازمندان توسط مرکز افق این  آستان 

مقدس توزیع شد.

خبــر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان:

اعالم بلوارهای پر حادثه شهر
عابران در معرض بیشترین آسیب

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی شهرســــتان همدان گفــــت: کمبود دوربین 
کنتــــرل ســــرعت در بلوارهــــای شــــهر همدان ســــبب 
افزایش تخلف ســــرعت و تصــــادف به ویژه بــــا عابران 

شده است.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی روز شــــنبه 
بیــــان کرد: نهادهای مســــؤول باید نســــبت به تعیین 
تکلیــــف دوربین های مــــورد نیاز برای بلوارها ســــریع تر 
تصمیم گیری کنند چرا که شاهد افزایش میزان سوانح 

در بلوارها هستیم.
وی اضافه کرد: کمبود دوربین ثبت ســــرعت در برخی 
بلوارها ســــبب افزایش این تخلف و به دنبال آن رشد 
ســــوانح شــــده اســــت و در این میان عابران بیشتر در 

معرض آسیب هستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان 
بیان کــــرد: در روزهای اخیر 2 عابر کــــه یکی هنگام عبور 
از عرض بلوار آیت ا... نجفــــی و دیگری در حال پیمودن 
عرض بلــــوار امام خمینی)ره( بود بر اثر برخورد وســــیله 
نقلیه با آنها دچار جراحت شــــدید شــــدند که وضعیت 

جسمی یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

ســــرهنگ جمالــــی بیان کــــرد: در تصــــادف بلــــوار امام 
خمینــــی)ره( شــــهر همدان خــــودروی ســــواری پس از 
برخورد بــــا عابر پیاده از محل متواری شــــد این درحالی 
اســــت که در صــــورت وجــــود دوربین، عــــاوه بر ثبت 
تخلف می توان جلوی فــــرار رانندگان متخلف از صحنه 

حادثه را هم گرفت.
وی بیان کرد: بیشــــتر بلوارهای همدان نیازمند نصب 
دوربیــــن ثبت ســــرعت هســــتند و تنها در بلــــوار امام 

خمینی )ره( سه دوربین دیگر نیاز است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان 
تأکید کرد: با نصب ســــرعتکاه به تنهایــــی نمی توان از 
تردد با ســــرعت غیرمجاز و بروز ســــانحه جلوگیری کرد 
بلکــــه دوربین ثبت تخلــــف هم نیاز اســــت در غیراین 
صورت بــــا وجــــود چندیــــن ســــرعتکاه در بلــــوار امام 

خمینی)ره( نباید در این بلوار سانحه ای رخ بدهد.
سرهنگ جمالی گفت: بر اســــاس بررسی های صورت 
گرفته بیشــــترین میزان ســــوانح رانندگی درون شهری 
همدان به ترتیب در بلوارهای بعثت، امام خمینی)ره(، 
ارم، ســــیدجمال الدین اســــدآبادی و ارتــــش رخ داده و 

اغلب سوانح شب هنگام بوده است.

هفته بارانی و برفی در انتظار همدان

وزش باد شدید در چهارشنبه و پنجشنبه
مرکــــز  کارشــــناس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
پیش بینی هواشناســــی اســــتان همدان از پیش بینی 

بارش باران و برف برای هفته جاری خبر داد.
به گزارش هگمتانه، روح اهلل زاهدی اظهار کرد: از ابتدای 
ســــال زراعی جاری یعنی یکم مهرماه 99 تاکنون حدود 
50 درصد بارش یک ســــال را کسب کردیم و نسبت به 
وضعیت کلی کشــــور شرایط بهتری از نظر میزان بارش 

داریم.
وی افزود: به طورکلی وضعیت بارش در کشور نسبت 
بــــه بلندمدت منفــــی بــــوده و علت آن این اســــت که 
تغییرات اقلیمی باعث افزایش نســــبی دما و در نتیجه 
تغییــــر در میزان، زمــــان و نوع بارش ها شــــده اما انتظار 
داریم بــــا بارش های اســــفند و فروردین ماه به شــــرایط 

خوبی برسیم.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان 
خاطرنشــــان کرد: وضعیت بارش های امسال نسبت 
به ســــال گذشــــته به صــــورت میانگین در کل کشــــور 
کاهــــش 30 درصدی داشــــته کــــه این آمار در اســــتان 
همدان 5 درصد اســــت و ما شــــرایط بهتری نسبت به 

میانگین کشوری داریم.
وی در تشــــریح وضعیــــت آب و هــــوای ایــــن هفته در 

استان همدان گفت: تا روز ســــه شنبه آسمان استان 
صاف و تا قســــمتی ابری اســــت و پدیــــده جوی خاصی 
نخواهیم داشــــت اما همین مسئله باعث می شود در 
شــــهرهای بزرگ و صنعتی، تجمع آالینده ها را داشــــته 

باشیم.
زاهدی بــــا بیان اینکه از روز ســــه شــــنبه یک ســــامانه 
بارشی وارد اســــتان می شــــود و تا روز پنجشنبه شاهد 
بارش باران و برف خواهیم بــــود، ادامه داد: در روزهای 
 شــــدید را در 

ً
چهارشــــنبه و پنجشــــنبه وزش باد نسبتا

استان خواهیم داشت.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان 
در رابطه با وضعیت دمای اســــتان توضیــــح داد: از روز 
یکشنبه تا ســــه شــــنبه ثبات نســــبی دما در استان را 
داریم اما پــــس از آن تا پایان هفته با پدیده افزایش دما 

مواجه خواهیم شد.
وی گفــــت: تغییــــرات دمــــا طی 24 ســــاعت گذشــــته 
در همــــدان از منفــــی 4 تــــا 16 درجه سلســــیوس بوده 
همچنین شهرستان بهار با منفی 7 درجه سلسیوس 
به عنوان ســــردترین و شهرســــتان نهاونــــد با 18 درجه 
سلسیوس به عنوان گرم ترین شهرستان های استان 

گزارش شده اند.

ابتالی 10 همدانی دیگر به کرونا
فوت یک نفر

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی ابن ســــینا گفت: با شناســــایی 10 بیمار جدید 
مبتا به کووید 19 در روز جمعــــه، مجموع موارد مثبت 
بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در 

استان همدان به 10 هزار و 305 نفر افزایش یافت.
به گزارش هگمتانــــه، محمد طاهری روز شــــنبه افزود: 
همچنین با فــــوت یک نفــــر دیگر از مبتایــــان قطعی 
کووید 19 در روز جمعه، شــــمار متوفیــــان کرونا در این 

استان به یک هزار و 499 نفر افزایش یافت.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از 
افزایش شــــمار بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی 
خبر داد و افزود: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس 
بیمارســــتان های اســــتان همــــدان با عائم تنفســــی 
مشکوک به کرونا در روز جمعه 293 مورد بود که از این 

تعداد 32 نفر در بخش عادی بستری شدند.
گفت:  سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
همچنین در حال حاضــــر 15 بیمار مبتا به کووید 19 در 
بخش آی.سی.یو مراکز درمانی استان بستری هستند 

و وضعیت جسمی 25 بیمار وخیم گزارش شده است.
طاهری دربــــاره آخریــــن وضعیت بیمــــاران کرونایی در 
شهرســــتان های اســــتان همــــدان نیــــز گفت: شــــمار 
بیماران کرونایی بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونا تاکنون در بیمارســــتان های اســــدآباد 368، بهار 
593، تویسرکان 659، رزن 445، درگزین 196، فامنین 

179 و کبودراهنگ 657 نفر بوده است.
، یک هزار  وی افزود: همچنین یک هزار و 899 نفر در مایر
و 133 نفر در نهاوند و سه هزار و 901 نفر نیز در شهرستان 

همدان به این ویروس مبتا و بستری شده اند.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:
تالش برای همسان سازی دایمی حقوق بازنشستگان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی 
گفت: طرح دوفوریتی مربوط به دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را امضا می کنم.

به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی روز گذشته گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان 
از نظر قانون گذاری و اجرا ادامه می یابد.

وی با اشــــاره به درخواست های متعدد بازنشســــتگان اظهار کرد: درخواســــت بازنشستگان این 

اســــت که طرح دوفوریتی مربوط به دائمی شدن همسان ســــازی حقوق بازنشستگان را امضا کنم 
که حتما این کار را انجام خواهم داد.

وی با بیان اینکه هر طرحی که در مجلس توســــط نمایندگان ارائه می شود، اگر دارای بار مالی باشد، 
مغایر با اصل 75 قانون اساســــی اســــت تأکید کرد: طرح های دارای بار مالی را حتی اگر 290 نماینده 

هم امضا کنند و رأی بدهند، قطعا در شورای نگهبان رد می شود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه این موضوع 
از طریق تقدیم الیحه توســــط دولت یا در قالب برنامه پنج ســــاله امکان پذیر است گفت: در برنامه 

ششــــم، ماده 30 قانون همسان ســــازی حقوق بازنشســــتگان را مصوب کرده ایم و بارها در مدت 
اجرای برنامه ششم، اجرای این قانون را پیگیری و مورد تأکید قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تا سال 1401 هم ادامه دارد، تصریح 
کرد: این قانون باید در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شود.

به نقل از فارس، حاجی بابایی گفت: معیشــــت و حقوق و رفاه بازنشســــتگان کشوری و لشکری و 
تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه هایم بوده و از تمام ظرفیت های قانون گذاری برای ارتقای 

وضعیت معیشت و رفاه آنها بهره خواهم گرفت.
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فرماندار اسدآباد:

اسدآباد نیازمند راه اندازی »هتل«
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار اســــدآباد گفت: 
اســــدآباد نیازمند ایجاد و راه اندازی هتل اســــت که باید با 
جذب سرمایه گذار نسبت به این امر اقدام و بستر را برای 

سرمایه گذاران در این راستا فراهم کرد.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی شــــنبه 25 بهمن ماه 
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اسدآباد، 
کید بــــر اینکــــه بنا بــــه توصیه مدیر ارشــــد اســــتان  بــــا تأ
اولویت اول اشتغال اســــت، اظهار کرد: سهمیه امسال 
شهرســــتان اســــدآباد در اشــــتغال 1389 نفر بوده که از 
این میزان ســــهمیه تاکنون 1473 نفــــر برابر با 106 درصد 

محقق شده است.
وی با بیان اینکه دانشــــکده علوم پزشــــکی، کمیته امداد 
امام)ره(، فنی وحرفه ای و بنیاد مســــکن انقاب اســــامی 
از جملــــه دســــتگاه هایی هســــتند که بیش از ســــهمیه، 
اشتغال تعهد شده امسال خود را محقق کرده اند، افزود: 
کمیته امداد امام)ره( اســــدآباد با ســــهمیه اشــــتغال 182 
نفــــری موفق به تحقق 214 اشــــتغال در بیــــن مددجویان 

تحت پوشش کمیته امداد شهرستان شده است.
کتابــــی در ادامــــه از پرداخــــت 23 میلیــــارد و 500 میلیون 
تومان تســــهیات اشتغال روســــتایی در این شهرستان 

از ابتدای ســــال تاکنون خبر داد و گفت: طرح های گلخانه، 
کشــــاورزی، دامپروری، میراث فرهنگی و صنعتی از جمله 
طرح هایی بوده که با اســــتفاده از تســــهیات روستایی در 
ســــطح روستاهای اســــدآباد اجرایی شــــده و چندین طرح 
اشتغال روستایی نیز در دست اقدام دارد که باید تمامی 
طرح های نیمه تمام اشتغالزای شهرستان تا جلسه بعدی 
کارگــــروه اشــــتغال تعیین تکلیــــف و در جلســــه کارگروه 

گزارش آن ارائه شود.
وی با بیان اینکه شهرســــتان اسدآباد افق های روشنی 
را پیش روی خود دارد و در حال حاضر ســــرمایه گذاران 
اعــــام  ســــرمایه گذاری  بــــرای  شهرســــتان  در  جدیــــدی 
یــــادآور شــــد: صنایــــع تبدیلــــی و  انــــد،  کــــرده  آمادگــــی 
کارخانه هــــای مرتبط با کنســــتانتره از جمله کارخانه ها و 
واحدهایی اســــت که شهرســــتان با جذب سرمایه گذار 
بــــه ایــــن طرح هــــا نیازمنــــد اســــت و بایــــد بــــرای چنین 
محیطی،  زیســــت  جوانــــب  راســــتا  ایــــن  در  طرح هایــــی 

شود. دیده  پیشنهادی  نقاط  و  اجتماعی 
فرمانــــدار اســــدآباد با اشــــاره به نقش طرح های اشــــتغال 
روســــتایی در اشــــتغال جوانان و ماندگاری روســــتائیان 
در موطن خود خاطرنشــــان کرد: در این رابطــــه باید در هر 

روستا یک طرح اشــــتغالزای روستایی داشــــته باشیم که 
در بســــیاری از روستاهای شهرســــتان نیز این امر در حال 

انجام است.
وی در ادامه با بیان اینکه اولویت اصلی ما اشتغال است 
و اشتغال بدون سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار انجام 
پذیر نخواهد بــــود، تصریح کرد: ســــرمایه گذاران خوبی به 
شهرســــتان ورود پیدا کرده اند که باید همه دستگاه های 
اجرایی شهرســــتان پای کار آمده و بســــتر الزم را برای آنها 

فراهم سازند.
به نقل از ایسنا، محمدمتین خدایاری، رئیس اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرســــتان اســــدآباد هم با اشــــاره به 
ســــهمیه 47 نفری شهرســــتان در زمینه طرح کارورزی در 
ســــال جاری گفت: افرادی که دارای سن کمتر از 35 سال 
هســــتند، برای کارورزی در دستگاه ها و واحدهای کارگری 
که دارای دو نفر بیمه شده باشند، می توانند دوره کارورزی 
خود را بگذرانند و به شــــرط سه ماه گذراندن دوره کارورزی 
در ایــــن واحدهــــای کارگــــری در صــــورت داشــــتن مدرک 
کارشناســــی از طرف دولت یک میلیون و 500 هزار تومان 
و با مدرک کارشناسی ارشد یک میلیون و 800 هزار تومان 

دریافت کنند.

پیگیری ها برای راه اندازی بخش دیالیز در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر شبکه بهداشت نهاوند 
با بیــــان اینکه تمام مراکز جامع ســــامت در نهاوند دارای 
پزشــــک عمومی هســــتند گفت: در حال مذاکره با خیری 

هستیم تا بخش دیالیز را در شهرستان فعال کنیم.
به گزارش هگمتانه، سیامک دانشور در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: با پیگیری های صــــورت گرفته برای مراکز جامع 
ســــامت نهاوند پزشــــک عمومی تأمین شــــده و با هیچ 

مشکلی در زمینه ارائه خدمات پزشکی مواجه نیستند.
وی افزود: ارائه خدمات پزشــــکی در مراکز جامع ســــامت 
بــــرزول، گیان و فیروزان بــــه صورت 24 ســــاعته بوده و در 
خدمات در زمینه  دندانپزشــــکی، دارو، زنان،اطفال و سایر 

موارد ارائه می شود.
مدیر شــــبکه بهداشــــت نهاونــــد اضافه کــــرد: البته طبق 
قانون خدمات پزشــــکی ما در داخل مراکز جامع سامت 
انجام می شــــود و به عنوان مثال نمی توانیم بدون نسخه 
پزشــــک دارو را در اختیــــار افــــراد بــــرای مصــــارف خــــارج از 

درمانگاه بگذاریم.
وی از جــــذب پزشــــک عمومــــی و متخصــــص بــــرای ارائه 
خدمات بهتر و بیشــــتر خبــــر داد و گفت: در ســــال جاری 
14 پزشــــک متخصص در رشــــته های مختلف، 6 پزشــــک 
عمومــــی بــــرای اورژانــــس و 13 پزشــــک برای مراکــــز جامع 
ســــامت جذب کرده ایم که با این میزان نیاز به پزشک در 

سطح شهرستان تأمین شده است.

دانشــــور از بهره برداری طرح های شبکه بهداشت در دهه 
فجر خبــــر داد و افزود: راه اندازی دســــتگاه اکسیژن ســــاز 
جدیــــد در بیمارســــتان آیــــت اهلل قدوســــی یکــــی از ایــــن 
طرح ها بود کــــه با راه اندازی این دســــتگاه تعداد آن در دو 
بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان و شهید قدوسی به چهار 

مورد رسیده است.
وی از راه اندازی دســــتگاه ام آی آر و تاش برای جذب یک 
دستگاه جدید در بیمارستان شــــهید قدوسی به عنوان 
یکی دیگر از طرح های دهه فجر خبر داد و گفت: دستگاه 
ام آی آر یکی از مهمترین نیازهای شهرســــتان بود که برای 
فعالیت آن طی قراردادی به بخش خصوصی واگذار شد تا 

مطابق با تعرفه های دولتی خدمات ارائه دهد.
مدیر شبکه بهداشــــت نهاوند با بیان اینکه عاوه بر این 
یک دستگاه ســــی تی اسکن نیز وارد بیمارستان شده که 
کارهای زیربنایی آن برای راه اندازی در حال انجام اســــت از 

جذب دو دستگاه سونوگرافی و ونتیاتور خبر داد.
وی افزود: بــــا پیگیری هــــای صورت گرفته یک دســــتگاه 
ســــونوگرافی و یــــک دســــتگاه ونتیاتور جذب شــــده که 
دســــتگاه ســــونوگرافی وارد شهرســــتان شــــده و پس از 
کارهای زیربنایــــی آن نصب و مورد اســــتفاده قرار خواهد 

گرفت.
آیــــت اهلل  بیمارســــتان  اورژانــــس  راه انــــدازی  دانشــــور 
علیمرادیــــان، تجهیــــز بخــــش آی ســــی یو بــــه 16 تخت و 

راه اندازی دستگاه اکو ســــرم با 1.5 میلیارد تومان اعتبار را 
از دیگر طرح های قابل افتتاح این بیمارستان در دهه فجر 

عنوان کرد.
وی همــــکاری خیریــــن برای تأمیــــن بخشــــی از تجهیزات 
حفاظت فــــردی و درمانی را از جملــــه ظرفیت های موجود 
در بخش درمان ذکر کرد و افزود: در اولین ماه های شیوع 
کرونــــا بیش از 40 هزار ماســــک توســــط یکــــی از خیرین و 
تعدادی لبــــاس گان به ارزش 61 میلیــــون تومان از طرف 
ســــایر به بخش درمان هدیه شــــد و از ســــوی پزشــــکان 
شهرســــتان نیز بیــــش از 300 میلیون تومــــان برای خرید 

تجهیزات پزشکی کمک شده است.
مدیــــر شــــبکه بهداشــــت نهاوند گفــــت: البتــــه در تهیه 
تجهیزات پزشــــکی نیــــز خّیر داریم که به ما کمک داشــــته 
باشد و در این راســــتا در حال مذاکره با خیری هستیم که 
بتوانیم از این طریق بخش دیالیز را در شهرســــتان فعال 

کنیم.
به نقل از فارس، دانشور در رابطه با تجهیز بخش اورژانس 
شهرســــتان افزود: در حال حاضر 6 پایگاه اورژانس داریم 
که دو مورد آن شهری و چهار مورد نیز جاده ای است که به 
منظور تسهیل در ارائه خدمات، در حال ایجاد یک پایگاه 
دیگر شــــهری هســــتیم که مجوز آن دریافت و وســــایل و 
تجهیزات مورد نیاز آن فراهم شــــده که با تأمین مکان آن 

راه اندازی خواهد شد.

طلب 16.5 میلیارد تومانی از مشترکین برق نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر شــــرکت برق نهاوند از 
طلب 16.5 میلیارد تومانی اداره برق نهاوند از مشــــترکین 

خبر داد .
به گزارش هگمتانــــه، منصور ذاکری در جمــــع خبرنگاران 
اظهــــار کرد: شــــرکت توزیع بــــرق منطقــــه ای نهاوند 16.5 

میلیارد تومان از مشترکین خود طلب دارد.
وی افزود: بیش از نیمی از این مبلغ مربوط به مشــــترکین 
خانگی و مابقــــی مربوط به ادارات و دســــتگاه های دولتی 

شهرستان است .
مدیر توزیع نیروی برق نهاوند با بیان اینکه سهم مصرف 
مشترکین برق در نهاوند 10 درصد از مجموع برق تولیدی 
در اســــتان اســــت گفت: میزان مصرف برق مشترکین 10 
درصد برق تولیدی اســــت و به لحــــاظ جمعیت از مصرف 

متناسبی برخوردار است.
ذاکــــری با بیــــان اینکه حــــدود 50 درصد ایــــن مطالبات از 
دستگاه ها و ادارات دولتی است، گفت: افزایش پایداری 
و قابلیــــت اطمینان از شــــبکه ها و کیفیت بــــرق تحویلی 

به مشــــترکان، توجه جدی بــــه نگهداری و بهره بــــرداری از 
تأسیســــات، مدیریت مصرف برای اســــتمرار جریان برق و 
جلوگیری از خاموشــــی و رضایتمندی مشــــترکان نیازمند 
تعامل و همکاری مردم و ادارات دولتی شهرستان نهاوند 

در راستای پرداخت مطالبات معوق است.
وی با اشاره به اینکه نیمی از برق مصرفی نهاوند مربوط به 
بخش کشاورزی اســــت،گفت: به منظور کاهش مصرف 
به ویژه در زمان اوج بار مصرفی در نظر است تفاهمنامه ای 
با کشــــاورزان امضا شود و مشــــوق هایی برای آنان در نظر 

گرفته شود.
مدیر توزیع برق نهاوند افــــزود: در این تفاهم نامه با توجه 
به توافق صــــادرات گرفته با کشــــاورزان، اداره برق متعهد 
می شــــود به ازای عدم مصرف کشــــاورزان در ساعت های 
اوج بار مصرف یعنی از ساعت 8 تا 12 شب، طی 20 ساعت 
مابقی به صورت رایگان از برق برای استفاده چاه کشاورزی 

بهره مند شوند.
وی ســــاخت و ســــاز در حریم شــــبکه های برق به ویژه در 

مناطــــق روســــتایی، مقابلــــه و برخــــورد با انشــــعابات غیر 
مجــــاز و مدیریت مصرف برق را از مهمترین مشــــکات و 

دغدغه های این مدیریت برشمرد.
وی با بیان اینکه برای کاهش مشــــکات به مشــــارکت 
مــــردم و فرهنگســــازی رســــانه ها نیــــاز اســــت از افتتاح 
18 و کلنگ زنــــی 10 پــــروژه برق رســــانی معــــادل 13 درصد 
پروژه های اســــتان با 12.9 میلیارد تومان هم زمان با دهه 

فجر خبر داد.

مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد خبرداد:

الیروبی 900 مترمربع از حریم و بستر رودخانه جنت آباد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد گفت: بالغ بر 900 مترمربع از اراضی 

حریم و بستر رودخانه جنت آباد در محدوده عملکرد این شهرستان الیروبی شد.
به گــــزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی شــــرکت آب منطقه ای همــــدان، امین اظهری، مدیر 
منابع آب شهرســــتان اســــدآباد گفت: حدود 900 مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه جنت آباد 

الیروبی شد.
وی افزود: در راستای صیانت و حفاظت از رودخانه و مجاری آب های سطحی و جلوگیری از ساخت 
و ســــاز غیرمجاز در حریم و بسترها، گروه گشت و بازرســــی آب های سطحی به طور مداوم در منطقه 
 اقدامات الزم جهت 

ً
در حال گشت زنی بوده و به محض کشف هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز فورا

تصرف صورت می گیرد.
مدیر منابع آب شهرســــتان اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: منابع آب شهرستان به عنوان متولی 
منابع آب در حوزه عملکرد خود با هرگونه تخلف و سوء استفاده از منابع سطحی و زیرزمینی برخورد 

جدی و قانونی می کند.

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

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مایر 
در مجلس شــــورای اســــامی گفــــت: در بازدید روز 
پنجشــــنبه معاون درمان وزیر بهداشــــت و درمان 
اورژانــــس  شــــد  مقــــرر   ، مایــــر بیمارســــتان های  از 
بیمارســــتان امام حسین)ع( این شهر تا پایان سال 

به بهره برداری برسد.
به گزارش هگمتانه، حجت االسام »احد آزادیخواه« 
عصــــر پنجشــــنبه در حاشــــیه بازدیــــد معــــاون وزیر 
بهداشــــت از اورژانس مایــــر اظهار کــــرد: اورژانس 
بیمارستان امام حسین)ع( مایر یکی از مجهزترین 
که  کشــــور اســــت  و بزرگتریــــن اورژانس های غرب 
تاکنون حــــدود 30 میلیــــارد تومان اعتبــــار برای آن 

هزینه شده است.
وی افــــزود: در حــــال حاضــــر تجهیــــزات اورژانــــس 
خریداری و ذخیره شــــده و برای تخصیص اعتبارات 
مورد نیــــاز این پروژه، پیگیری هــــای زیادی از طریق 
دکتر نوبخــــت رئیس ســــازمان برنامــــه و بودجه و 
وزیــــر بهداشــــت و درمان انجام شــــد تــــا اورژانس 
مهمترین  از  یکــــی  عنــــوان  بــــه  بیمارســــتان  ایــــن 
اولویت های شــــهروندان مایری امسال تکمیل و 

بهره برداری شود.
کرد: همچنین  رئیس مجمع نمایندگان مایر بیان 
مقرر شد یک دســــتگاه سی.تی.اسکن 16 اسایس 
نیز در اورژانس بیمارســــتان امام حســــین)ع( مایر 
مســــتقر شــــود تا مشــــکلی برای مردم در این حوزه 

وجود نداشته باشد.
حجت االســــام آزادیخواه با اشاره به پیگیری های 
مســــتمر بــــرای راه اندازی مرکــــز آنژیوگرافــــی مایر 

نیــــز گفت: در ایــــن بازدید دکتــــر جان بابایی قول 
از اورژانس، مرکز  از بهره برداری  مســــاعد داد پس 
آنژیوگرافی نیز در یــــک طبقه از اورژانس راه اندازی 

شود.
نماینــــده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی 
گفــــت: با توجــــه به فرســــوده بــــودن بخش هایی از 
بیمارستان امام حســــین)ع(، بخش اتاق عمل این 
بیمارســــتان باید به طــــور کامل تجهیز و بازســــازی 
و بــــه اورژانــــس جدید منتقل شــــود که حــــدود 10 تا 
12 میلیارد تومان برای بازســــازی ایــــن بخش هزینه 

خواهد شد.
»دکتــــر قاســــم جان بابایــــی« معــــاون درمــــان وزیر 
بهداشــــت و درمان روز پنجشــــنبه به منظور افتتاح 

بیمارستان تویسرکان به استان همدان سفر کرد.
، دکتر جان بابایی به شهرســــتان  در ادامه این ســــفر
احــــداث  دســــت  در  پروژه هــــای  از  و  آمــــد  مایــــر 
شهرســــتان در حوزه بهداشــــت و درمــــان همچون 

اورژانس بیمارستان امام حسین)ع( بازدید کرد.
به نقــــل از ایرنا، بیمارســــتان امام حســــین)ع( مایر 
دارای 165 تخت فعال اســــت و مجهز به دســــتگاه 
.آی و سی.تی.ســــکن، سی.سی.یو و آی.سی.یو  ام.آر
و دیگر بخش ها با تجهیزات کامل اســــت و بیش از 
60 پزشک متخصص و فوق تخصص در رشته های 
مختلــــف در ایــــن بیمارســــتان مشــــغول فعالیت 

هستند.
امــــام  بیمارســــتان  ســــه  دارای  مایــــر  شهرســــتان 
حســــین)ع(، مهر و تأمین اجتماعــــی دکتر غرضی و 

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی است.

افتتاح مدرسه 6  کالسه بنیاد برکت 
در روستای حسین آباد شاملو

فجر  مبارک  دهــــه  در  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
ئین افتتاح مدرســــه  با حضور مســــؤولین و مردم آ
آباد  کاســــه بنیاد برکت روســــتای حسین  شش 

برگزارشد. مایر  جوکار  بخش  شاملو 
عمومی  وابط  ر از  نقــــل  به  و  هگمتانه  گــــزارش   به 
همــــدان،  اســــتان  مــــدارس  نوســــازی  کل  اداره 
معــــاون  پورمجاهــــد  حضــــور  بــــا  مراســــم  ایــــن 
نوســــازی  کل  مدیر   ، مایر فرمانــــدار   ، اســــتاندار
مســــؤوالن  از  جمعی  و  همدان  اســــتان  مدارس 
آباد برگزار  وستای حســــین  شهرســــتان و اهالی ر

 . ید د گر
ایــــن مدرســــه بــــا 6 کاس درس و بــــا زیربنــــای 600 
مترمربع احداث شــــده کــــه جهت تکمیــــل آن یک 
میلیــــارد و پانصــــد میلیــــون تومان هزینــــه از محل 
اعتبــــارات بنیــــاد برکــــت و از اعتبار دولتــــی تأمین 

گردیده است.

کانون فرهنگی، هنری و ورزشی نهاوند افتتاح شد �
همچنین در نهمیــــن روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر 
و با حضور مسؤولین اســــتان و شهرستان نهاوند 
کانون فرهنگی،هنری و ورزشــــی شهرستان نهاوند 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
کانــــون فرهنگــــی هنری،ورزشــــی منطقــــه پاقلعــــه 
شهرستان نهاوند با حضور امام جمعه شهرستان 
و  پرورش  و  آمــــوزش  مدیــــرکل   ، نهاوند،فرمانــــدار
معاونت فنی و اجرایی اداره کل نوســــازی مدارس 

استان همدان افتتاح و به بهره برداری رسید.
این پروژه بــــا زیربنای بالغ بــــر950 مترمربــــع زیربنا با 
اعتبــــاری بالغ بر یــــک میلیــــارد و ســــیصد میلیون 
ر حاج آقا یونســــی  تومان اعتبار از محل اعتبارات خّیِ
و اعتبارات ملی و استانی نوســــازی مدارس احداث 
و در نهمیــــن روز از دهه فجر تحویل مردم شــــریف 

شهرستان نهاوند گردید.

210 هکتار از تاکستان های مالیر 
راز

َ
ح ف آماده اجرای طر

زی  هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر اداره جهاد کشاور
مایر گفت: در راســــتای داربســــتی کردن باغ های انگور 
، امســــال برای 131 نفــــر از متقاضیــــان اجرای طرح  مایر
َفراز پرونده تشــــکیل شــــده اســــت که با تأمیــــن اعتبار 
مــــورد نیــــاز بــــرای پرداخــــت تســــهیات، این طــــرح در 
ســــطح 210 هکتار از تاکســــتان های این شهرستان اجرا 

می شود.
به گزارش هگمتانه، »ســــیدمهدی میرباقری« روز شــــنبه 
اظهار کرد: از ابتدای امســــال تاکنون در سطح 20 هکتار از 
اراضی تاکســــتان های این شهرســــتان طرح َفراز اجرا شده 

است.
وی افزود: در دیدار اخیر نماینده مایر در مجلس شورای 
اســــامی، فرماندار مایر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
، برای اجرای  اســــتان با مدیرعامل بانک کشاورزی کشــــور
« یا داربســــتی کردن باغ هــــای انگور  طرح هــــای »طرح َفــــراز
حــــدود 40 میلیارد تومان تســــهیات مصوب شــــد که در 

اختیار متقاضیان قرار گیرد.
مدیر اداره جهاد کشــــاورزی مایر اجرای طــــرح َفراز را یکی 
از اولویت های ســــند راهبردی توســــعه این شهرســــتان 
برشمرد و بیان کرد: بر اساس این سند، در سه سال از 98 
تا 1400 باید ســــاالنه بین 150 تا 200 هکتار از باغ های انگور 

مایر به طرح َفراز مجهز شوند.
میرباقری افزایش عملکرد در واحد ســــطح را از مهمترین 
عوامل اجرای طــــرح َفراز در باغ های انگور مایر دانســــت 
و گفت: ســــال گذشــــته 75 هکتار از تاکســــتان های این 

شهرستان داربستی شدند.
وی افزایــــش گل انگیزی در جوانه هــــای ابتدایی، افزایش 
انــــدازه تــــاج، افزایش تعــــداد جوانه های قابــــل نگهداری، 
تسهیل در عملیات داشــــت و برداشت، نفوذ نور بیشتر 
به داخل تاج بوته ها، تهویه بهتر هوا، شیوع کمتر و کنترل 
بهتر آفات و بیماری ها و کاهش ضایعات ناشی از بارندگی 
به مدیریت تاکســــتان ها را از دیگر فواید اجــــرای طرح َفراز 

برشمرد.
مدیر اداره جهاد کشــــاورزی مایر تأکید کــــرد: اجرای طرح 
َفراز همچنین امکان اجرای عملیــــات باغداری به صورت 
مکانیــــزه را در ســــطح باغ ها فراهــــم می کند کــــه منجر به 
کاهــــش چشــــمگیر هزینه های داشــــت از جمله شــــخم 
ســــاالنه، آبیاری، سمپاشــــی، کوددهــــی و عملیات هرس 
می شــــود و کیفیت انگــــور تولید شــــده نیز بهبــــود پیدا 

می کند.
میرباقری اجرای سرشــــاخه کاری انگــــور را از دیگر اقدامات 
مهــــم در حوزه باغداری عنــــوان کرد و ادامــــه داد: عاوه بر 

، طرح سرشاخه کاری نیز برای انگور و ارقامی  اجرای طرح َفراز
که کیفیت تازه خوری دارند، در دست اجرا است.

حدود 11 هزار هکتار از اراضی کشــــاورزی شهرستان مایر 

زیر کشــــت انگور اســــت که ســــاالنه بیش از 240 هزار ُتن 
انگور از ســــطح تاکستان های شهر جهانی انگور برداشت 

می شود.

به نقل از ایرنا، آذرماه ســــال 1397 انگور مایر در سازمان 
جهانی خواروبار و کشــــاورزی ملــــل متحد)فائو( به عنوان 

یکی از میراث های مهم کشاورزی جهان به ثبت رسید.

تحویل 40 واحد مسکونی
 به مددجویان روستایی 
کمیته امداد امام)ره( مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: 40 واحد مســــکونی 
همزمان با ایــــام مبارک دهه فجــــر در آیینی با حضور 
فرماندار و جمعی از مسووالن محلی به مددجویان 
کمیته امداد امام)ره( در شهرستان مایر  روستایی 

تحویل شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مدیــــر کمیتــــه امــــداد امام 
از ایــــن  آییــــن بهره بــــرداری  خمینــــی)ره( مایــــر در 
اسامشــــهر  در  روســــتایی  مســــکونی  واحدهــــای 
آق گل، اظهار کرد: برای ســــاخت و بهره برداری از این 
40 واحد مســــکن روســــتایی در مجموع 2 میلیارد و 

600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
»تیمــــور کرمــــی مقــــدم« افــــزود: ایــــن تعــــداد واحد 
مســــکونی در مجموع با ســــه هزار مترمربع زیربنا در 
مناطق روستایی شهرستان مایر احداث و تحویل 

مددجویان کمیته امداد در روستاها شده است.
وی با بیــــان اینکه 10 واحــــد از این تعــــداد مربوط به 
بخش مرکزی شهرســــتان مایر اســــت،گفت: یک 
میلیــــارد و 600 میلیون تومــــان آن از مجموع اعتبار 
هزینه شــــده برای این واحدهای مســــکونی از محل 
تســــهیات بنیاد مســــکن انقاب اســــامی و یک 
میلیــــارد تومان دیگــــر نیز به صــــورت وام باعوض 

تأمین و پرداخت شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرســــتان مایر 
با اشــــاره بــــه عملکرد ایــــن نهاد در بخش مســــکن 
مددجویان، افزود: 185 واحد مســــکونی مددجویان 
این شهرستان با اعتبار 400 میلیون تومان از ابتدای 

سال جاری تاکنون بازسازی و مرمت شده است.
کرمی مقدم گفت: همچنین 10 واحد مسکن شهری 
ویــــژه مددجویان نیز بــــا 300 میلیون تومــــان اعتبار 
احداث و 70 واحد مســــکن روســــتایی نیز از ابتدای 
سال جاری احداث و تحویل متقاضیان شده است.

به گفته وی، همچنین 120 واحد مســــکن محرومان 
نیز با یــــک میلیارد و 800 میلیــــون تومان اعتبار طی 

سال جاری دراین شهرستان احداث شده است.
بیش از 20 هزار نفر در شهرستان مایر تحت پوشش 

خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دارند.

اعطای 110 گوشی هوشمند و تبلت 
به دانش آموزان نیازمند در نهاوند

آموزش و پرورش  هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر 
نهاونــــد از اعطای 110 گوشــــی هوشــــمند و تبلت به 

دانش آموزان نیازمند در این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدحســــین دارایــــی در 
جمــــع خبرنگاران اظهــــار کرد: به منظــــور بهره مندی 
دانش آموزان فاقد گوشــــی از شــــبکه آموزشی شاد، 
110 گوشــــی هوشــــمند و تبلت با مشــــارکت خیرین 
فرهنگی و دیگر اقشار جامعه تهیه و در اختیار آنان 

گذاشته شده است.
وی با بیــــان اینکه خوشــــبختانه در حــــال حاضر 89 
درصــــد دانش آمــــوزان شهرســــتان از شــــبکه شــــاد 
اســــتفاده می کننــــد گفــــت: از 11 درصــــد باقیمانــــده 
تعدادی به صورت حضوری در مــــدارس زیر 50 نفر با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی مشغول به فراگیری 
آموزش و پرورش شهرستان  درس هســــتند. مدیر 
نهاوند افزود: با تــــاش و پیگیری های صورت گرفته 
خوشــــبختانه شــــرایط الزم برای همه فراهم شده و ما 
دانش آمــــوزی را در ســــطح شهرســــتان نداریم که به 

دلیل نداشتن گوشی از تحصیل بازمانده باشد.
وی از برگزاری کاسهای آموزشی در راستای چگونگی 
استفاده از شبکه شــــاد قبل از شروع سال تحصیلی 
خبر داد و افزود: در راســــتای توانمندســــازی معلمان 
45 روز قبل از شــــروع ســــال تحصیلی چندین دوره 
کاس های آموزشــــی در رابطه با شیوه های استفاده 
و فعالیت در شــــبکه شاد برگزار شــــده و عاوه بر آن 

جلسات توجیهی نیز برای آنان برگزار شد.
دارایی با اشــــاره به پیگیــــری فعالیت های فرهنگی 
شــــاد  شــــبکه  طریــــق  از  دانش آمــــوزان  تربیتــــی  و 
گفت: بــــا توجه به اینکــــه فعالیت های پرورشــــی در 
کنــــار برنامه های آموزشــــی مکمل تعلیــــم و تربیت 
بــــه منظور ترویــــج فرهنگ  دانش آموزان هســــتند 
نمــــاز در بین دانش آمــــوزان، پویــــش »در خانه نماز 
بخوانیم« به اجرا درآمد که خوشــــبختانه اســــتقبال 
خوبی از آن شــــد به نحــــوی که در این رابطــــه 5 هزار 

تصویر از سوی دانش آموزان برای ما ارسال شد.
وی همچنین به شرکت دانش آموزان در مسابقات 
قــــرآن و عتــــرت اشــــاره کــــرد و افــــزود: از مجموعــــه 
دانش آمــــوزان شهرســــتان بیــــش از 6 هــــزار نفر در 
مسابقات پرسش مهر 21 و بیش از 5 هزار و 500 نفر 

در مسابقات قرآن و عترت شرکت کرد ه اند.
مدیر آموزش و پرورش نهاوند توزیع لوازم تحریر و اقام 
بهداشتی را از دیگر اقدامات این اداره در سال جاری ذکر 
کرد و گفت: در سال جاری 1000 بسته لوازم تحریر، یک هزار 
اســــپری ضد عفونی کننــــده و یک هــــزار لیتر وایتکس 
برای ضد عفونی کاس ها و فضای آموزشــــگاه ها ببین 

مدارس و دانش آموزان توزیع شده است.
به نقل از فارس، وی از برگزاری کاس های سواد آموزی 
خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جدید 581 سوادآموز 
در کاســــهای ســــه گانه نهضت ســــواد آموزی جذب 
شده اند که عاوه بر فراگیری مفاهیم آموزشی دوره های 
مهارتی را نیز طی کرده اند به طوری که 3 هزار و 500 ماسک 
توســــط آنان تولید و توزیع شده اســــت. دارایی در پایان 
گفت: در راستای فعالیتهای ورزشی و عمرانی، طی سال 
جاری 400 میلیون تومان تجهیزات ورزشی بین مدارس 
توزیع شد و ســــامانه گرمایشی چهار آموزشگاه با اعتبار 

یک میلیارد و 400 میلیون تومان نصب شد.

خبــر



ک ثبتی 141 فرعی از 1640 اصلی،  1- ششــدانگ یک واحد آپارتمان مســکونی قطعه 6 تفکیکی به شــماره پال
مفــروز و مجــزا شــده از 1 فرعــی از اصلی مذکور )صدوچهل ویک فرعی از هزار و ششــصدوچهل اصلی مفروز و مجزا 
شــده از یــک فرعــی از اصلــی مذکــور(، قطعه یک واقــع در بخش یــک حوزه ثبت ملــک مالیر مذکور به مســاحت 
که )2/26( دو متر  )83/97( هشتادوسه متر و نودوهفت دسیمتر مربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه یک 
که قسمت دوم آن غربی  و بیست وشــش دســیمتر مربع آن بالکن اســت. با حدود اربعه: شــمااًل در سه قســمت 
اســت. اول درب و دیــوار اســت بــه طول )2/20( دو متر و بیســت ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، دوم دیواریســت 
به طول )0/07( هفت ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، ســوم دیواریســت مشــترک به طول )9/08( نه متر و هشــت 
ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 5، شــرقًا دیواریســت به طول )4/56( چهار متر و پنجاه وشــش سانتیمتر 
که ماوراء آن ملک مجاور شــماره یک فرعی از شــماره 16/41 اصلی قرار دارد، جنوبًا  به درز انقطاع مورد تفکیک 
که قســمت دوم آن شــرقی اســت. اول دیواریســت به صورت پخ به طول )3/78( ســه متر و  در  چهار قســمت 
هفتادوهشــت ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، دوم دیواریســت به طول )1/13( یک متر و سیزده سانتیمتر 
به فضای حیاط مشاعی، سوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول )2/00( دو متر به فضای حیاط مشاعی، چهارم 
دیوار و پنجره اســت به طول )6/39( شــش متر و ســی ونه ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، غربًا دیواریســت 
مشــترک بــه طــول )7/92( هفــت متر و نودودو ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 7 حقــوق ارتفاقی مطابق 
قانون تملک آپارتمان ها دارای انباری شــماره 14 به مســاحت 3/98 مترمربع و پارکینگ شــماره 13 به مساحت 
ح پرونده ثبتی می باشــد و ســند مالکیت ششــدانگ آن ذیل  10/56 مترمربــع، حــدود انبــاری و پارکینگ به شــر
ک  شــماره دفتــر الکترونیکــی O 139420326006001899  صفحــه 378 دفتر جلد 480 ذیل شــماره 65727 امال

گردیده است. کریمی ثبت و صادر  بخش مربوطه به نام آقای محمد 
کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مســاحت 83/97 مترمربع واقع در طبقه اول  گزارش   •
کف  گاز مجزا می باشــد،  که دارای بالکن و پارکینگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت جنوب شــرقی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد، آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ به مبلغ 4.120.000.000 ریــال معادل چهارصدودوازده  تمامــی عوامــل مؤثر بر موضوع، ارزش 

میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتی 142 فرعــی از 1640  2- ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی قطعــه 7 تفکیکی به شــماره پــال
اصلی، مفروز و مجزا شــده از 1 فرعی از اصلی مذکور )صدوچهل ودو فرعی از هزار و ششــصدوچهل اصلی مفروز و 
مجزا شده از یک فرعی از اصلی مذکور(، قطعه یک واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک مالیر مذکور به مساحت 
که )3/7( ســه متر و  )82/16( هشــتادودو متر و شــانزده دســیمتر مربع واقع در ســمت جنوب غربی طبقه یک 
که قســمت دوم آن شــرقی است.  هفتاد دســیمتر مربع آن بالکن اســت. با حدود اربعه: شــمااًل در ســه قســمت 
اول دیواریســت مشــترک بــه طــول )10/39( ده متــر و ســی ونه ســانتیمتر بــه آپارتمــان مســکونی قطعــه 4، دوم 
دیواریســت بــه طــول )0/07( هفت ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، ســوم درب ودیوار اســت به طــول )1/26( یک 
متر و بیست وشــش ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، شرقًا دیواریست مشــترک به طول )7/92( هفت متر و نودودو 
که قسمت سوم آن غربی است. اول نیم دیوار  ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 6، جنوبًا در چهار قسمت 
جلوی بالکن به طول )2/85( دو متر و هشتادوپنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، دوم دیوار و پنجره است 
به طول )3/85( ســه متر وهشــتادوپنج ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، ســوم دیواریســت به طول )1/15( 
یک متر و پانزده ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، چهارم دیواریســت به صورت پخ به طول )5/40( پنج متر 
و چهل ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، غربًا دیواریســت به طول )4/96( چهار متر و نودوشــش ســانتیمتر 
بــه ملک مجاور شــماره 1639 فرعــی حقوق ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمان ها دارای انباری شــماره 13 به 
ح  مســاحت 3/01 مترمربــع و پارکینــگ شــماره 12 به مســاحت 10/56 مترمربع، حــدود انباری و پارکینگ به شــر
 O 139420326006001913 پرونــده ثبتی می باشــد و ســند مالکیت ششــدانگ آن ذیل شــماره دفتــر الکترونیکــی
کریمــی ثبت و صادر  ک بخــش مربوطه به نام آقای محمد  صفحــه 382 دفتــر جلــد 480 ذیل شــماره 65728 امال

گردیده است.
کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مســاحت 82/16 مترمربع واقع در طبقه اول  گزارش   •
کف  گاز مجزا می باشــد،  که دارای بالکــن و پارکینگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت جنــوب غربــی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد. آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ بــه مبلــغ 4.020.000.000 ریــال معــادل چهارصدودو  تمامــی عوامــل مؤثــر بــر موضــوع، ارزش 

میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتی 143 فرعی از 1640 اصلی،  3- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی به شماره پال
مفروز و مجزا شده از 1 فرعی از اصلی مذکور )صدوچهل وسه فرعی از هزار و ششصدوچهل اصلی مفروز و مجزا شده 
از یک فرعی از اصلی مذکور(، قطعه یک واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک مالیر مذکور به مســاحت )83/15( 
که )2/97( دو متــر و نودوهفت  هشتادوســه متــر و پانــزده دســیمتر مربع واقع در ســمت شــمال غربی طبقــه دو 
که قســمت دوم آن شــرقی اســت. اول  دســیمتر مربع آن بالکن اســت. با حدود اربعه: شــمااًل در چهار قســمت 
دیواریست به طول )5/35( پنج متر وسی وپنج سانتیمتر به ملک مجاور شماره 1639 اصلی، دوم دیوار و پنجره 
کوچه، ســوم دیوار و پنجره اســت به طول )5/25( پنج متر و بیست وپنج  اســت به طول )2/00( دو متر به فضای 
کوچه، چهارم نیــم دیوار جلوی بالکــن به طول )1/35( یک متر و ســی وپنج ســانتیمتر به  ســانتیمتر بــه فضــای 
که قسمت دوم آن جنوبی اســت. اول دیواریست مشترک به طول )2/20( کوچه، شــرقًا در ســه قســمت   فضای 
دو متر و بیســت ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 9، دوم دیواریســت به طول )1/35( یک متر و ســی وپنج 
سانتیمتر به راه پله مشاعی، سوم درب و دیوار است به طول )4/61( چهار متر وشصت ویک سانتیمتر به راه پله 
مشاعی، جنوبًا دیواریست مشترک به طول )10/39( ده متر و سی ونه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 11، 
غربــًا دیواریســت بــه طول )8/52( هشــت متر و پنجاه ودو ســانتیمتر بــه ملک مجاور شــماره 1639 فرعی حقوق 
ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمان ها دارای انباری شماره 12 به مساحت 3/04 مترمربع و پارکینگ شماره 11 
ح پرونده ثبتی می باشــد و سند مالکیت ششدانگ  به مســاحت 10/56 مترمربع حدود انباری و پارکینگ به شــر
آن ذیــل شــماره دفتــر الکترونیکــی O 139420326006001912 صفحه 386 دفتر جلد 480 ذیل شــماره 65729 

گردیده است. کریمی ثبت و صادر  ک بخش مربوطه به نام آقای محمد  امال
کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مســاحت 83/15 مترمربع واقع در طبقه دوم  گزارش   •

کف  گاز مجزا می باشــد،  کــه دارای بالکن و پارکینــگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت شــمال غربــی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد، آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ به مبلغ 4.160.000.000 ریال معادل چهارصدوشــانزده  تمامی عوامل مؤثر بر موضوع، ارزش 

میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتی 146 فرعــی از 1640  4- ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی قطعه 11 تفکیکی به شــماره پــال
اصلــی، مفــر وز و مجــزا شــده از 1 فرعــی از اصلــی مذکــور )صدوچهل وشــش فرعی از هــزار و ششــصدوچهل اصلی 
مفــروز و مجــزا شــده از یــک فرعی از اصلــی مذکور(، قطعه یــک واقع در بخش یــک حوزه ثبت ملــک مالیر مذکور 
که  به مســاحت )81/86( هشــتادویک متر و هشتادوشش دســیمتر مربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه دو 
که قسمت دوم آن  )3/7( ســه متر و هفتاد دســیمتر مربع آن بالکن اســت با حدود اربعه: شــمااًل در سه قسمت 
شرقی است. اول دیواریست مشترک به طول )10/39( ده متر وسی ونه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 8، 
دوم دیواریست به طول )0/07( هفت سانتیمتر به را ه پله مشاعی، سوم درب و دیوار است به طول )1/26( یک 
متر وبیست وشــش ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، شــرقًا دیواریست مشــترک به طول )7/92( هفت متر ونودودو 
که قسمت سوم آن غربی است. اول نیم دیوار  سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 10، جنوبًا در چهار قسمت 
جلوی بالکن به طول )2/85( دو متر و هشتادوپنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، دوم دیوار و پنجره است 
به طول )3/85( سه متر وهشتادوپنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، سوم دیواریست به طول )1/15( یک 
متر وپانزده سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، چهارم دیواریست به صورت پخ به طول )5/40( پنج متر و چهل 
ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، غربًا دیواریســت به طول )4/96( چهار متر و نودوشــش ســانتیمتر به ملک 
مجــاور شــماره 1639 فرعی حقــوق ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمان هادارای انباری شــماره 9 به مســاحت 
ح پرونده ثبتی  3/11 مترمربع و پارکینگ شــماره 8 به مســاحت 10/45 مترمربع حدود انباری و پارکینگ به شــر
که ســند مالکیت ششــدانگ آن ذیل شــماره دفتر الکترونیکی O 139420326006001907 صفحه 86  می باشــد 
گردیده است. کریمی ثبت و صادر  ک بخش مربوطه به نام آقای محمد  دفتر جلد 481 ذیل شماره 65753 امال

کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مســاحت 81/86 مترمربع واقع در طبقه دوم  گزارش   •
کف  گاز مجزا می باشــد،  که دارای بالکــن و پارکینگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت جنــوب غربــی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد، آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ به مبلغ 4.080.000.000 ریال معادل چهارصدوهشــت  تمامــی عوامــل مؤثر بر موضوع، ارزش 

میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتــی 148 فرعی از 1640  5- ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمان مســکونی قطعــه 13 تفکیکی به شــماره پال
اصلــی، مفــروز و مجــزا شــده از 1 فرعــی از اصلی مذکــور )صدوچهل وهشــت فرعی از هــزار و ششــصدوچهل اصلی 
مفــروز و مجــزا شــده از یــک فرعی از اصلــی مذکور(، قطعه یــک واقع در بخش یــک حوزه ثبت ملــک مالیر مذکور 
که  به مســاحت )66/51( شصت وشــش متر و پنجاه ویک دســیمتر مربع واقع در ســمت شمال شرقی طبقه سه 
)3/74( ســه متر و هفتادوچهار دســیمتر مربع آن بالکن اســت. با حدود اربعه: شــمااًل در دو قســمت، اول نیم 
کوچه، دوم دیوار و پنجره اســت به  دیــواری جلــوی بالکن به طول )1/70( یک متر و هفتاد ســانتیمتر به فضای 
کوچه، شــرقًا دیواریســت به طول )6/81( شــش متر  طــول )9/66( نــه متــر وشصت وشــش ســانتیمتر به فضای 
که مــاوراء آن ملک مجاور شــماره 1 فرعی از شــماره 1641  و هشــتادویک ســانتیمتر بــه درز انقطــاع مــورد تفکیک 
اصلی قرار دارد، جنوبًا دیواریست مشترک به طول )9/08( نه متر و هشت سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 
که قســمت دوم آن جنوبی اســت. اول درب و دیوار اســت به طول )4/61( چهار متر و  14، غربًا در ســه قســمت 
شــصت ویک ســانتیمتر بــه راه پله مشــاعی، دوم دیواریســت به طــول )2/11( دو متر و یــازده ســانتیمتر به راه پله 
مشــاعی، ســوم دیواریســت مشــترک به طول )2/20( دو متر و بیســت ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 12 
حقوقی ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمان ها دارای انباری شــماره 7 به مســاحت 3/52 مترمربع و پارکینگ 
ح پرونده ثبتی می باشد و سند مالکیت  که حدود انباری و پارکینگ به شر شماره 6 به مساحت 11/08 مترمربع 
ششــدانگ آن ذیل شــماره دفتر الکترونیکی O 139420326006001906 صفحه 98 دفتر جلد 481 ذیل شــماره 

گردیده است. کریمی ثبت و صادر  ک بخش مربوطه به نام آقای محمد  65756 امال
کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مســاحت 66/51 مترمربع واقع در طبقه سوم  گزارش   •
کف  گاز مجزا می باشــد،  که دارای بالکن و پارکینگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت شــمال شــرقی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد، آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ بــه مبلــغ 3.400.000.000 ریال معادل ســیصدوچهل  تمامــی عوامــل مؤثــر بر موضــوع، ارزش 

میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتی 149 فرعــی از 1640  6- ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمان مســکونی قطعه 14 تفکیکی به شــماره پــال
اصلــی، مفــروز ومجزا شــده از 1 فرعی از اصلــی مذکور )صدوچهل ونه فرعی از هزار و ششــصدوچهل اصلی مفروز و 
مجزا شده از یک فرعی از اصلی مذکور(، قطعه یک واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک مالیر مذکور به مساحت 
که )2/26( دو  )83/37( هشتادوســه متر و ســی وهفت دســیمتر مربع واقع در ســمت جنوب شرقی طبقه ســه 
که قسمت دوم آن غربی  متر و بیست وشش دسیمتر مربع آن بالکن است. با حدود اربعه: شمااًل در سه قسمت 
اســت. اول درب و دیــوار اســت بــه طول )2/20( دو متر و بیســت ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، دوم دیواریســت 
به طول )0/07( هفت ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، ســوم دیواریســت مشــترک به طول )9/08( نه متر و هشــت 
ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 13، شرقًا دیواریســت به طول )4/56( چهار متر و پنجاه وشش سانتیمتر 
که ماوراء آن ملک مجاور شــماره 1 فرعی از شــماره 1641 اصلی قــرار دارد، جنوبًا  بــه بــه درز انقطــاع مورد تفکیک 
که قســمت دوم آن شــرقی اســت. اول دیواریســت بــه صورت پخ بــه طول )3/78( ســه متر و  در چهــار قســمت 
هفتادوهشــت ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، دوم دیواریســت به طول )1/13( یک متر وسیزده سانتیمتر 
به فضای حیاط مشاعی،  سوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول )2/00( دو متر به فضای حیاط مشاعی، چهارم 
دیوار و پنجره اســت به طول )6/39( شــش متر و ســی ونه ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی،  غربًا دیواریســت 
مشــترک بــه طول )7/92( هفت متر و نودودو ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 15 حقــوق ارتفاقی مطابق 
قانــون تملــک آپارتمان هــا دارای انباری شــماره 6 به مســاحت 4/91 مترمربع و پارکینگ شــماره 5 به مســاحت 
ح پرونده ثبتی می باشــد و ســند مالکیت ششــدانگ آن ذیل  که حدود انباری و پارکینگ به شــر 11/08 مترمربع 

ک  شــماره دفتــر الکترونیکــی O 139420326006001903 صفحــه 102 دفتــر جلــد 481 ذیــل شــماره 65757 امــال
گردیده است. کریمی ثبت و صادر  بخش مربوطه به نام آقای محمد 

کارشناسی: ششدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مساحت 83/37 مترمربع واقع در طبقه سوم  گزارش   •
کف  گاز مجزا می باشــد،  که دارای بالکن و پارکینگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت جنوب شــرقی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد، آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ بــه مبلــغ 4.090.000.000 ریــال معــادل چهارصدونه  تمامــی عوامــل مؤثــر بــر موضــوع، ارزش 

میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتی 150 فرعــی از 1640  7- ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی قطعه 15 تفکیکی به شــماره پــال
اصلــی، مفــروز و مجــزا شــده از 1 فرعــی از اصلــی مذکور )صدوپنجــاه فرعی از هزار و ششــصدوچهل اصلــی مفروز و 
مجزا شده از یک فرعی از اصلی مذکور(، قطعه یک واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک مالیر مذکور به مساحت 
که )3/7( سه  )81/56( هشــتادویک متر و پنجاه وشــش دســیمتر مربع واقع در ســمت جنوب غربی طبقه ســه 
که قســمت دوم آن شــرقی  متر و هفتاد دســیمتر مربع آن بالکن اســت. با حدود اربعه: شــمااًل در ســه قســمت 
اســت. اول دیواریســت مشــترک به طول )10/39( ده متر و ســی ونه ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 12، 
دوم دیواریســت بــه طــول )0/07( هفــت ســانتیمتر به راه پله مشاعی، ســوم درب و دیوار اســت به طــول )1/26( 
یــک متر و بیست وشــش ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، شــرقًا دیواریســت مشــترک بــه طــول )7/92( هفت متر و 
که قســمت سوم آن غربی است. اول  نودودو ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه 14، جنوبًا در چهار قســمت 
نیم دیــوار جلــوی بالکــن به طول )2/85( دو متر و  هشــتادوپنج ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، دوم دیوار 
و پنجره اســت به طول )3/85( ســه متر و هشــتادوپنج ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، ســوم دیواریســت 
بــه طــول )1/15( یــک متــر و پانــزده ســانتیمتر بــه فضــای حیــاط مشــاعی، چهــارم دیواریســت به صــورت پخ به 
طــول )5/40( پنــج متــر وچهل ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، غربًا دیواریســت به طــول )4/96( چهار متر 
و نودوشــش ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور شــماره 1639 فرعــی حقــوق ارتفاقــی مطابق قانــون تملــک آپارتمان ها 
دارای انبــاری شــماره 2 بــه مســاحت 2/19 مترمربــع و پارکینــگ شــماره 2 بــه مســاحت 10/46 مترمربــع حدود 
ح پرونده ثبتی می باشــد و ســند مالکیت ششــدانگ آن ذیل شــماره دفتر الکترونیکی  انباری و پارکینگ به شــر
ک بخش مربوطه به نام آقای   O 139420326006001902 صفحــه 106 دفتــر جلد 481 ذیل شــماره 65758 امــال

گردیده است. کریمی ثبت و صادر  محمد 
کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مســاحت 81/56 مترمربع واقع در طبقه سوم  گزارش   •
کف  گاز مجزا می باشــد،  که دارای بالکــن و پارکینگ و انباری با انشــعابات آب و برق و  ســمت جنــوب غربــی 
کابینت  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد، آشپزخانه  کولر آبی و  واحد ســرامیک و دارای سیســتم ســرمایش 
دارد و پنجره ها از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن 
کل ششــدانگ به مبلغ 4.000.000.000 ریال معــادل چهارصد میلیون  تمامــی عوامــل مؤثر بر موضوع، ارزش 

تومان برآورد و اعالم می گردد.
ک ثبتی 154 فرعــی از 1640  8- ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمان مســکونی قطعــه 19 تفکیکی به شــماره پال
اصلی، مفروز و مجزا شده از 1 فرعی از اصلی مذکور )صدوپنجاه وچهار فرعی از هزار و ششصدوچهل اصلی مفروز و 
مجزا شده از یک فرعی از اصلی مذکور(، قطعه یک واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک مالیر مذکور به مساحت 
که )3/7(  )81/26( هشــتادویک متــر و بیست وشــش دســیمتر مربــع واقع در ســمت جنــوب غربی طبقه چهــار 
که قسمت دوم آن شرقی  ســه متر و هفتاد دســیمتر مربع آن بالکن اســت. با حدود اربعه: شمااًل در سه قسمت 
است. اول دیواریست مشترک به طول )10/39( ده متر و سی ونه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16، دوم 
دیواریســت بــه طول )0/07( هفت ســانتیمتر به راه پله مشــاعی،  ســوم درب و دیوار اســت به طــول )1/26( یک 
متر و بیست وشــش ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، شرقًا دیواریست مشــترک به طول )7/92( هفت متر و نودودو 
که قسمت سوم آن غربی است. اول نیم دیوار  سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 18، جنوبًا در چهار قسمت 
جلوی بالکن به طول )2/85( دو متر و هشتادوپنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، دوم دیوار و پنجره است 
به طول )3/85( سه متر و هشتادوپنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، سوم دیواریست به طول )1/15( یک 
متر و پانزده سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، چهارم دیواریست به صورت پخ به طول )5/40( پنج متر وچهل 
ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی، غربًا دیواریســت به طول )4/96( چهار متر و نودوشــش ســانتیمتر به ملک 
مجاور شــماره 1639 فرعی حقوق ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمان ها دارای انباری شــماره 5 به مســاحت 
ح پرونده ثبتی می باشد و سند مالکیت ششدانگ آن ذیل  3/75 مترمربع و پارکینگ ندارد حدود انباری به شر
ک بخش  شماره دفتر الکترونیکی O 139420326006001249 صفحه 94 دفتر جلد 481 ذیل شماره 65755 امال

گردیده است. کریمی ثبت و صادر  مربوطه به نام آقای محمد 
کارشناسی: ششدانگ عرصه و اعیان واحد فوق با مساحت 81/26 مترمربع واقع در طبقه چهارم  گزارش   •
کف واحد سرامیک  گاز مجزا می باشد،  که دارای بالکن و انباری با انشعابات آب و برق و  سمت جنوب غربی 
کابینت دارد و پنجره ها  گرمایش پکیج و رادیاتور می باشــد، آشپزخانه  کولر آبی و  و دارای سیســتم ســرمایش 
از نوع UPVC و دارای شیشه دوجداره هستند. با توجه به توضیحات فوق و در نظر داشتن تمامی عوامل 
کل ششــدانگ بــه مبلــغ 3.400.000.000 ریال معــادل ســیصدوچهل میلیون تومان  مؤثــر بــر موضوع، ارزش 

برآورد و اعالم می گردد.
ک مالیر  ک های فوق از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخه 1399/12/12 در اداره ثبت اســناد و امال پال

واحد اجرا واقع در مالیر،  میدان انقالب، ابتدای بلوار نبوت از طریق مزایده به فروش می رسد.
 به مبلغ 31.270.000.000 ریال معادل ســه میلیارد و 

ً
ک های فوق از مبالغ پایه مزایده فوق جمعا مزایده پال

 فروخته می شــود. الزم به 
ً
ترین قیمت پیشــنهادی نقدا صدوبیســت وهفت میلیون تومان شــروع و به باال

ک و مصرف در  گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــترا ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربوط به آب، برق، 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده  صورتی 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد، به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیمعشــر و 
گردد، مزایــده روز اداری بعد از   چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی 

ً
 وصول می گردد. ضمنــا

ً
حــق مزایــده نقــدا

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

کریمی )راهن( موارد وثیقه سند رهنی شماره 51499-95/08/25 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 شهر مالیر  کریمی )وام گیرنده و راهن( و آقای محمود  کالسه 9700206 له تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه مالیر و علیه محمد  در اجرای پرونده 
ک ها واقع در  ح ذیل می باشد: )کلیه پال گردیده است، از طریق مزایده به فروش می رسد. محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک به شر کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 1399/09/12 ارزیابی و قیمت آن قطعی  که توسط هیأت سه نفره 

کریم خان(: کوچه شهید تاجعلی، مجتمع مسکونی  مالیر، خیابان شهید وفائی )بروجرد(، خیابان عاشورا، 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

محمدرضاامینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانمالیرم.الف 462

تاریخانتشار:1399/11/26

26 بهمن 1399    شـــماره 4735 یک شـــنبه   

استان4

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت آب 
منطقه ای همدان با اشــــاره بــــه اجرای طرح آب رســــانی به 
مایر از ســــد کان، گفت: تصفیه خانه آب آشــــامیدنی در 
پایین دست ســــد کان مایر با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه 
ساخته شــــده اســــت، که 80 درصد آب آشــــامیدنی مورد 
نیاز شــــهر مایر را تأمین می کند و تا تا پایان سال به بهره 

برداری می رسد.
در  ســــتوده،  منصــــور  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
گفتگویی ضمن تبریک ایام ا...دهه فجر و والدت حضرت 
فاطمــــه زهــــرا)س( گفت: ایــــن طرح بــــا هزینه کــــرد 2 هزار 
میلیارد ریال و با 95 درصد پیشرفت اجرا شده که به زودی 

افتتاح می شود.
وی بیان کرد: آب یکی از اساســــی ترین عوامل توسعه هر 
کشور اســــت که عاوه بر نیاز آشامیدن، رونق کشاورزی، 
صنعت و عمران وابســــته به آن اســــت، خوشــــبختانه با 
اجرای پروژه های بســــیاری که از آغاز انقاب اسامی ایران 
انجام شــــد؛ هم آب شــــرب بخش اعظمی از مناطق کشور 
تأمین شد و هم صنایع بزرگ و کوچک راه اندازی شد و آب 
مورد نیاز کشــــاورزی نیز با برنامه ریزی در اختیار کشاورزان 

قرار گرفت.
ستوده افزود: همانگونه که اطاع دارید در سال های اخیر 
با تاش و کوشش همکاران ما در شرکت آب منطقه ای و 
شرکت منابع آب ایران و وزارت نیرو، هر سه سال یک سد 

در همدان به بهره برداری رسیده است.
وی در ادامــــه تصریح کرد: روزهای پایانی شــــهریور ســــال 
جاری با حضور وزیر نیرو ســــد نعمت آباد اســــدآباد افتتاح 
شــــد تا 450 هکتــــار از اراضی کشــــاورزی را ســــیراب کند و 

جلوه ای نوین از گردشگری آبی در استان ایجاد نماید.

مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای اســــتان همدان افزود: 
موضوع دیگری که در سال جاری با جدیت پیگیری شد و 
به سرانجام رســــید، موضوع آب رسانی از سد کان به شهر 
مایر است که به اتمام رسیده و به زودی افتتاح می شود.

ســــتوده در این رابطه اضافه کرد: طبــــق پیش بینی انجام 
شــــده جمعیــــت مایر در ســــال 1415 بــــه 330 هــــزار نفر 
می رسد و طبیعی اســــت که 27 حلقه چاهی که اکنون آب 
شرب را تأمین می کند پاســــخ گوی این جمعیت نخواهد 
بود، بنابراین برای تأمیــــن نیاز آبی 30 میلیون مترمکعب 
خط آب رسانی از ســــد کان به شهر مایر احداث شد تا 12 
میلیون مترمکعب از این نیاز آبی تأمین شود، سد کان 
مایر با مســــاحت 384 کیلومترمربع و طول دریاچه 490 
متر با حجم مخزن 45 میلیون مترمکعب ســــاخته شده 

است.
وی با بیان اینکه هم اینک بیش از 41 میلیون مترمکعب 
آب پشــــت این ســــد وجود دارد اضافه کرد: 758 میلیارد 
ریال برای ســــاخت این ســــد هزینه شــــده و قرار است 22 

میلیون مترمکعب آب را تأمین کند.
ســــتوده ادامه داد: این 22 میلیون مترمکعب شــــامل 12 
میلیون مترمکعب آب آشــــامیدنی مورد نیاز شــــهر مایر 
، نیم میلیون مترمکعب آب مورد نیاز  و روستاهای مسیر
آبه  شهرک صنعتی سهند، چهار میلیون مترمکعب حق 
کشاورزی پایین دست و 5.5 میلیون مترمکعب حق آبه 

محیط زیست است.
وی گفت: تصفیه خانه آب آشــــامیدنی در پایین دســــت 
ســــد کان مایر با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه ساخته شده 
اســــت که به طور متوســــط 380 لیتر در ثانیــــه را هم اینک 

می تواند برای شهر مایر تصفیه و تأمین کند.

آب منطقه ای استان همدان ادامه داد: حدود  مدیرعامل 
265 لیتر از 380 لیتر در ثانیه برای مخزن پیش بینی شده 
در مجاور ســــپاه است که 80 درصد آب آشــــامیدنی مورد 
نیاز شــــهر مایر را تأمیــــن می کند و 115 لیتــــر آن نیز برای 

مخزن »پیر ویان« است.
ستوده بیان کرد: ساخت تصفیه خانه آب مایر با قیمت 
اولیه 40 میلیارد ریال توســــط بخش خصوصی در دستور 
کار قرار گرفت اما این طرح با هزینه کرد 2 هزار میلیارد ریال 

و با 95 درصد پیشرفت اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: شهریور امسال تیمی از دفتر نظارت 
و بهره بــــرداری آب و فاضاب کشــــور از تصفیه خانه مایر 
بازدید کــــرد که مقدمات بهــــره برداری تجــــاری از این طرح 

تهیه شد.
مدیرعامــــل آب منطقــــه ای اســــتان همدان اضافــــه کرد: 
، آزمایش  همچنین با همکاری شــــرکت آبفا و سرمایه گذار
کیفی تصفیه خانه آب نیز انجام شده و با توجه به مطلوب 
بودن کیفیت آب، تصفیه خانه درحال شروع بهره برداری 

تجاری است.
ســــتوده اظهار کرد: 12 میلیون مترمکعب از آب مورد نیاز 
شــــهر با اجرای 38 کیلومتر خط آب رســــانی از سد کان به 
شــــهر مایر منتقل می شود که تاکنون با هزینه کرد 573 

میلیارد ریال 37 کیلومتر از این طرح اجرا شده است.
وی افزود: تســــت بهره برداری، کنترل نشت و ضد عفونی 
با ُکلر طــــرح خط آب رســــانی آب به مایر صــــورت گرفت و 
برای یــــک کیلومتر باقی مانده از این طرح در داخل شــــهر 
نیز پیمانکاران ساخت شــــیرآالت و اجرا از طریق مناقصه 

انتخاب شدند.
گفــــت: برق  آب منطقــــه ای اســــتان همدان  مدیرعامــــل 

رســــانی به طول 26 کیلومتر با 70 درصد پیشرفت در حال 
اجرا اســــت و با توجه به ناپایداری بــــرق در برخی نقاط مقرر 
شد شــــرکت برق نســــبت به 2 مداره کردن آنها به طول 8 

کیلومتر اقدام کند.
ســــتوده مجموع اعتبارات هزینه شــــده سامانه آب شرب 
مایر شامل سد کان با 100 درصد پیشرفت 758 میلیارد 
ریال، خط آب رسانی با بیش از 90 درصد 573 میلیارد ریال 
و تصفیه خانه آب شــــرب با 95 درصد پیشرفت را حدود 2 

هزار میلیارد ریال عنوان کرد.
وی ابراز کرد: سد کان مایر در 30 کیلومتری جنوب شهر 
مایر احداث شده و 45 میلیون مترمکعب حجم آب این 

سد است.
مدیرعامــــل آب  منطقه ای اســــتان همدان ضمن اشــــاره 
بــــه صــــدور مجــــوز تضمیــــن نامــــه 337 میلیــــارد تومان 
ســــرمایه گذاری در ســــد گریــــن نهاوند گفــــت: در صورت 
اجرای طرح ســــابق ســــد گرین، چشمه گاماســــیاب غرق 

می شد.
همــــدان  اســــتان  منطقــــه ای  آب  شــــرکت  مدیرعامــــل 
گفت: در گذشــــته قرار بود ســــد گرین با حجــــم مخزن 40 
میلیون مترمکعب ســــاخته شــــود تا بتواند 118 میلیون 
مترمکعب آب را تنظیم کند، اما طرح مذکور چند مشکل 
داشــــت؛ یکی از نکات مهم این بود که اگر این ســــد با آن 
شــــرایط و حجم ساخته می شد، چشــــمه گاماسیاب غرق 
می شــــد، دیگر اینکه ایــــن امکان وجود داشــــت که آب از 

کارست های کوه های گرین فرار کند و خارج شود.
ستوده ادامه داد: بنابرین بررسی وضعیت و اجرای سد را 
مجدد در دســــتور کار قرار دادیم، مقرر شد مشاور در طرح 
ســــد گرین بازنگری کند و سد با حجم بدنه و حجم مخزن 

کوچکتری ساخته شود تا این مشکات را نداشته باشد، 
خوشــــبختانه یکی از مشاوران خوب در این پروژه انتخاب 
شــــد، و مطالعات بازنگری سد انجام و ســــد با مؤلفه های 

جدید تعریف شد.
وی افــــزود: مؤلفه هــــای جدیــــد که شــــامل حجــــم مخزن 
10 میلیــــون مترمکعبــــی با حجــــم تنظیمــــی 22.1 میلیون 
آب شــــرب و صنعــــت اســــت و همینطــــور  مترمکعــــب 
سیســــتم انحراف که در طرح قبل تونلی بــــه طول تقریبی 
یــــک کیلومتر بود امــــا در طــــرح جدید سیســــتم انحراف 

کالورت بتنی به طول تقریبی 350 متر است.
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقــــه ای اســــتان همــــدان 
از اتمــــام مطالعــــات؛ در پی ســــرمایه گذار  گفت: پــــس 
همین  بــــه  بودیم،  پرداخــــت  بــــرای  دولت  تضمیــــن  و 
علــــت بــــه مــــوازات تاش بــــرای جــــذب ســــرمایه گذار 
وژه و همچنین  بــــرای جلوگیــــری از متوقف شــــدن پــــر
کســــب پیشــــرفت فیزیکی، پیمانکار انتخاب شــــد که 
از طریق ســــه بانک عامل شــــرکت ســــازآب  در نهایت 
زی،  کشــــاور بانک های  و  پیمانکار  عنــــوان  به  پاد  کیان 
وژه  صــــادرات و تجارت به عنــــوان ســــرمایه گذار این پر

شدند. انتخاب 
وی عنوان کــــرد: پیش از این تضمین نامه مجوز ماده 56 

قانون الحاق مــــوادی به قانون تنظیم بخشــــی از مقررات 
دولــــت 1387 برای پروژه ســــدگرین با رقــــم 337 میلیارد 
تومان از طرف معــــاون رئیس جمهور و رئیس ســــازمان 

برنامه و بودجه کشور صادر شد.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات این شرکت حفاظت 
از منابــــع آبی و به ویژه آب های زیرزمینی اســــت که در این 
راســــتا 20 چاه نیروگاه شــــهید مفتح پلمب شــــد و پساب 

تصفیه شده شهر همدان به آنجا منتقل شد.
ایــــن  در  همــــدان  منطقــــه ای  آب  شــــرکت  مدیر عامــــل 
خصوص اظهار کرد: همینطور برای تأمین آب منطقه ویژه 
اقتصادی جهان آباد و پتروشــــیمی هگمتانه نیز پســــاب 
اختصاص یافت و با به کارگیــــری اقدامات مختلفی از این 
دست و مســــدود کردن چاه های غیرمجاز و نصب کنتور 
فت 

ُ
و محدود کردن مصرف چاه های مجاز توانســــتیم از ا

بیشــــتر هیدروگراف آب های زیرزمینــــی جلوگیری کنیم و 
حتی در برخی از دشــــت ها وضعیت این گراف ها را بهبود 

ببخشیم.
ســــتوده اعام کــــرد: کبودراهنگ با 129 چاه بیشــــترین و 
فامنین بــــا 3 حلقه چاه، کمترین تعداد انســــداد چاه های 
غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند و شهرستان همدان 

نیز با انسداد 123چاه غیرمجاز در رتبه دوم قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

بهره برداری از تصفیه خانه آب مالیر 
تا پایان امسال



26 بهمن 1399    شـــماره 4735 یک شـــنبه   

5 ایران و جهان

رئیس کل بانک مرکزی:

دولت تصمیمی برای حذف 
ارز 4200 تومانی در اصالحیه 

بودجه 1400 نگرفته است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تصمیمی 
بــــرای تغییر ارز 4200 تومانــــی دارو و کاالهای اساســــی، در اصاحیه الیحه 

بودجه 1400 توسط دولت اتخاذ نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درخصوص تصمیم دولت در مورد ارز 
 
ً
4200تومانــــی در اصاحیه بودجه 1400، اظهار کرد: درخصوص بودجه حتما
مســــؤولین ســــازمان برنامه و بودجه اطاعات الزم را منتشر می کنند ولی 
درحدی که بنده درجریان هســــتم نکات اصلی و کلیــــدی الیحه بودجه در 
چارچوب الیحه قبلی با حضور و مشارکت تیم اقتصادی دولت بررسی شد.

عبدالناصر همتــــی درباره جمع بندی نهایی بودجه 1400 در دولت، گفت: 
به نظرم تا فردا الیحه بودجه در دولت نهایی بشود.

به گفتــــه رئیس کل بانــــک مرکزی، تصمیمــــی برای تغییــــر ارز 4200 دارو و 
کاالهای اساســــی، در اصاحیه الیحــــه بودجه 1400 توســــط دولت اتخاذ 

نشده است.
گفتنی است الیحه بودجه 1400 که آذرماه به مجلس شورای اسامی رفته 
بود، بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق و اعمال برخی تغییرات اساسی 

از جمله حذف دالر 4200تومانی، در صحن علنی مجلس رد شد.

بعد از رد کلیــــات الیحه بودجه در صحن علنــــی مجلس، دولت موظف 
شــــد در اســــرع وقت اصاحیه های الزم را در الیحه بودجــــه اعمال کند و 

 بودجه 1400 را تقدیم مجلس کند.
ً
مجددا

از مهمترین اختافات دولت و مجلس در خصوص بودجه 1400، حذف 
ارز 4200تومانی دارو و کاالهای اساســــی بود، مجلســــی ها ادامه پرداخت 
این نوع ارز را باعث افزایش ویژه خواری و فساد می دانند و دولت معتقد 
است اآلن زمان حذف یکباره ارز 4200تومانی نیست چراکه اثر مستقیم 

در قیمت سایر کاالها خواهد داشت.

انعکاس
رونمایی ازنخستین منظومه فضایی کشور و ماهواره »اروم ست« در ارومیه

گفتاری درباره پیام راهبردی رهبر انقالب به روسیه

آسیاست قرن  بیست ویکم،  قرن 

20 بهمــــن 99، پیــــام رهبــــر انقاب بــــه والدیمیــــر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه، توســــط رئیس مجلس شورای 
اســــامی، تحویــــل رئیس دومــــای روســــیه و نماینده ی 
 KHAMENEI.IR ویژه ی پوتین شــــد. پایگاه اطاع رسانی 
آقای حسین امیرعبداللهیان،  در همین رابطه گفتاری از 
دســــتیار ویژه ی رئیــــس مجلس در امــــور بین الملل و از 

آقای قالیباف در این سفر منتشر کرد. همراهان 
امــــروز در مرکــــز توجهات اندیشــــمندان حــــوزه ی روابط 
بین  الملــــل، دیدگاه  هــــای رهبــــر انقاب به عنــــوان یکی 
از صاحب  نظرانــــی که درک درســــتی از هندســــه ی روابط 
بین  الملل و سیاســــت  های جهانی دارند، مورد توجه قرار 
می  گیرد و نقشــــه  های راهی که توســــط ایشان در فضای 
بین  الملل ترسیم می  شــــود، با عنوان ایده  های جدید در 
شــــکل  دهی به نظم جدید جهانی رصد می  شود. ایشان 
بــــا توجه به تجربه شــــان در حــــوزه بین الملــــل، همواره بر 
کید دارند کــــه در سیاســــت خارجی باید  ایــــن مســــئله تأ
متوازن عمل کرد؛ یعنی هم به سیاســــت »نه شــــرقی، نه 
غربی« برای حفظ اســــتقال، حاکمیــــت و تمامیت ارضی 
جمهوری اســــامی عمل کنیــــم و هم روابــــط خارجی را با 
همه ی بخش  های جهان حفظ کنیم. ما در این نگاه باور 
داریم که مرکز تحوالت جهانی باید در هر عصر و دوره  ای 
به خوبی شناخته شود و متناسب با آن سیاست خارجی 

کشورها و مناسبات در روابط خارجی بازتعریف شود.

قرن21، قرن آسیا �
آســــیا است. نگاه  بدون تردید قرن بیســــت ویکم، قرن 
به آســــیا همــــواره مــــورد توجه نظــــام جمهوری اســــامی 
قــــرار دارد و ما در کنــــار حفظ روابط متوازن با کشــــورهای 
جهان باید نگاهی ویژه به آســــیا داشــــته باشیم. در آسیا 
و در کشــــورهایی مثل روســــیه، چین، هند، پاکســــتان، 
مالــــزی، اندونزی و مجموعه کشــــورهای شــــبه  قاره هنوز 
ظرفیت  های بســــیار ناشــــناخته و مهمی وجــــود دارد که 
می  تواند با توجه به مشترکاتی که ما با این منطقه از آسیا 

داریم، از آن استفاده ی الزم را به عمل بیاوریم.
کید دارند در سیاســــت  همان طور که رهبر انقاب هم تأ
خارجــــی، ما برای حفظ منافع ملی  کشــــورمان باید شــــرق 
را به غرب و همســــایه را بر کشــــورهای دور ترجیح دهیم. 
مشــــخص اســــت رابطه بــــا کشــــورهایی که با مــــا منافع 
مشــــترکی دارند بر دیگرانی که چه بسا ممکن است با ما 

تضاد منافع هم داشته باشند ارجحیت دارند.
انقــــاب، نماینده ی  اقــــدام رهبر  در همین خصــــوص با 
ویژه  ای از ســــوی جمهــــوری اســــامی ایــــران و متقابًا از 

ســــوی رئیس  جمهور چین از حدود دو سال پیش برای 
کشــــور تعیین شده است.  شتاب دهی به مناسبات دو 
چندی پیــــش نیز شــــاهد بودیــــم که رؤســــای مجالس 
شــــورای اســــامی ایران و چین به صورت وبینار به مدت 
نود دقیقه جلسه ی رسمی و مذاکرات دوجانبه داشتند 
و تصمیماتی در آنجا گرفته شــــد تا پارلمان  های دو کشور 
از نقش خودشان برای سرعت بخشیدن به همکاری  ها 

و روابط دو کشور استفاده کنند.
روس  هــــا نیز بــــا نگاهی که بــــه تحوالت جهانــــی و نقش 
مهم ایــــران به عنوان یــــک قدرت برجســــته ی منطقه  ای 
دارنــــد، تجربه ی خوبــــی در کنار جمهوری اســــامی ایران 
داشــــته اند. البته نقش سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
ســــلیمانی در تأمین حداکثری امنیــــت منطقه غیر قابل 
انکار اســــت. توجه بــــه تجربه ی مثبت همــــکاری ایران و 
روســــیه در کمک به ســــوریه  علی رغم مخالفــــت آمریکا، 
یکی از مسائلی است که نشــــان می  دهد که بین ایران و 
را به  روسیه می  توان تجربه  های همکاری موفق بیشتری 

ثبت رساند.

۸بی تأثیربــــودن تحــــوالت کاخ ســــفید بــــر روابــــط  �
راهبردی ایران

ســــفر رئیس مجلس به روســــیه نیــــز با مقدماتــــی انجام 
شد. در هفته ی اّول شــــروع به کار مجلس یازدهم، آقای 
آقای پوتیــــن- که رئیس  والودیــــن -از افراد نزدیک بــــه 
دومای روسیه اســــت، فرســــتاده ی ویژه ای برای تبریک 
شــــروع به  کار مجلس جدید به تهران اعزام کرد و این فرد 
دعوت نامه ای رســــمی برای انجام سفر رئیس  مجلس به 

مسکو به همراه داشت.
این ســــفر با انتخاب ایــــن مقطع زمانی حســــاس؛ یعنی 
مقطعــــی کــــه مســــتأجران جدیــــدی در کاخ ســــفید وارد 
شــــده اند این پیــــام را بــــه متحدین منطقــــه ای جمهوری 
اســــامی می دهد که ایران بیش از این معطل بازی   افراد 
جدید کاخ ســــفید و دولت آمریکا یا ســــه کشور اروپایی 
لمــــان( نخواهد  آ درگیر در برجــــام )فرانســــه، انگلیس و 
شــــد و هرگونــــه تصمیمی در کاخ ســــفید، هیــــچ تغییری 
در رویکرد جمهوری اســــامی نســــبت به حفظ، تقویت، 
توســــعه و تحکیم مناســــبات راهبردی تهران با مســــکو 
و پکن و نــــگاه راهبردی و بلندمدت جمهوری اســــامی 
ایــــران به آســــیا به عنــــوان بازیگــــر مهم در قــــرن اخیر رخ 
نخواهــــد داد؛ و زمان برای آمریکا و اروپــــا نه رو به پایان که 

است. پایان یافته 
را بدانند  طرف های منطقه ای جمهوری اسامی باید این 

که تحوالت کاخ ســــفید رابطه ی راهبــــردی ما را نمی  تواند 
تحت تأثیر قرار بدهــــد. این مقطع زمانــــی به گونه  ای بود 
که از ســــوی رهبر انقاب ضرورتی احســــاس شد مبنی بر 
اینکــــه پیامی بــــه کشــــور روســــیه منتقل کننــــد؛ پیامی 
راهبردی که با درک از شــــرایط جدیــــد بین  المللی تنظیم 
شــــده بود. این پیام نکات بســــیار مهم و دقیقی داشت 
که بــــرای مقام های روس -بــــا توجه به مناســــبات جدید 
بین  المللی در راستای اســــتحکام روابط راهبردی و پایدار 

- حائز اهمیت بود. دو کشور
 در جلســــه  ای که پیام رهبر انقاب منتقل شد، 

ً
شــــخصا

دومای روســــیه  رئیس  داشــــتم. آقای والودین،  حضور 
نه به عنــــوان رئیس پارلمان، بلکــــه به عنوان نماینده ی 
ایــــن پیام بود.  آقــــای پوتین مســــؤول دریافت  ویژه ی 
روســــیه از قبل طی یک یادداشــــت رســــمی اعام کرده 
بــــود بــــرای اینکه دریافــــت پیام رهبــــر انقــــاب به خاطر 
شــــیوه نامه ها بــــه تأخیر نیفتــــد، نماینــــده ی ویژه ای در 
مســــکو این پیــــام را دریافــــت کند. آقــــای والودین هم 
به عنــــوان نماینــــده ی ویــــژه ی رئیس  جمهــــور روســــیه 
مکلف شــــد. ســــاعتی بعــــد ما مطلع شــــدیم کــــه آقای 
پوتیــــن پیام را خوانــــده  و مورد توجه جدی ایشــــان قرار 

است. گرفته 

به روزسازی استراتژی ها براساس منافع ملی �
غربی  کشــــورهای  برخــــی  ســــمت  فقط  نگاهمــــان  اگــــر 
که  هســــتند  دنیــــا  در  کشــــورهایی  می بینیــــم  نباشــــد، 
می تواننــــد به ما کمــــک کنند و ما هم با موضــــع برابر به 
آن ها کمــــک کنیم. بایــــد به ایــــن نکته توجــــه کنیم که 
جهان در حال تغییر اســــت. بی تردیــــد اوضاع و احوال 
در عرصه  ی سیاســــت خارجی ثابت نیست. در عرصه ی 
با  حتی  ســــریع،  به صــــورت  تحــــوالت  خارجی  سیاســــت 
شیب تند در حال انجام است. درک درست هندسه ی 
روابــــط بین  الملــــل و منافع راهبــــردی ایران بــــا توجه به 
تحوالت توأم با شــــیب تند در عرصــــه ی جهانی نیازمند 
 استراتژی  های خود را به روزرسانی 

ً
این است که ما دائما

که تأمین کننده ی  آنچه  کنیم. باید در روابط خودمان بر 
حداکثــــری منافع ملی، امنیت ملی و پیشــــرفت کشــــور 

کنیم. تمرکز  است، 
بلوک  و  شــــوروی  جماهیــــر  اتحــــاد  پوتیــــن،  روســــیه ی 
روسیه ی  با  پوتین  روســــیه  نیســــت.  کمونیسم  شــــرق 
قبل از پوتین هــــم تفاوت دارد. ما از توســــعه و تحکیم 
 ســــود 

ً
همکاری  هــــا با کشــــورهایی مانند روســــیه حتما

خواهیــــم برد. حلقه ی مفقوده ی روابط ایران و روســــیه، 
کشور است. درک  عدم شــــناخت نزدیک مردم این دو 
از ویژگی  های برجســــته ی فرهنگی دو  جامعه  شــــناختی 
کشور می  تواند زمینه  ســــاز و بسترساز تقویت و تحکیم 
حوزه  ها  ســــایر  در  تجــــاری  و  اقتصــــادی  همکاری  هــــای 
نیــــز باشــــد. حوزه هایــــی که امــــروز شــــامل بخش های 
دو  کــــه  همکاری  هایــــی  از  باشــــد؛  می توانــــد  مختلفــــی 
طــــرف در موضوع تولید واکســــن و تبــــادل تجربیات در 
مبارزه با شــــیوع کرونــــا می توانند انجام دهنــــد تا طیف 
وســــیعی از همکاری  های اقتصادی، بازرگانی، شیات و 
ریلی،  تبادالت  و  سیاسی  دفاعی-امنیتی،  همکاری  های 
ارتباطــــی شــــمال-جنوب، حتی  جــــاده  ای مانند محــــور 
درخصــــوص نیروگاه ها به ویژه در حــــوزه ی نیروگاه  های 
اتمــــی و حرارتــــی می تــــوان زمینه های همــــکاری جدی و 

کرد. تعریف  جدیدی 

نامه توکلی به رئیسی درباره فشارها به قوه قضاییه 
در زمینه پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیس هیــــأت مدیره 
دیده بــــان شــــفافیت و عدالــــت در نامــــه ای بــــه آیت اهلل 
رئیسی تصریح کرد: گزارش ها حاکی از فشارهای متعددی 
به قوه قضاییه اســــت تا پرونده رئیس اســــبق ســــازمان 
خصوصی ســــازی به جای شعبه ویژه به شعبه عادی ارجاع 

شود.
احمد توکلی رئیــــس هیأت مدیره دیده بان شــــفافیت و 
آیت اهلل رئیســــی نوشــــت:  عدالت در نامــــه ای خطاب به 
گزارش های متعددی به دیده بان رســــیده است که حاکی 
از فشــــارهای بیرونی و داخلی متعددی به قوه قضاییه به 
خصوص از ســــوی برخی مســــؤولین رده باالی قوه است 
تا پرونده رئیس اســــبق ســــازمان خصوصی سازی به جای 

شعبه ویژه به شعبه عادی ارجاع شود.
متن نامــــه رئیس هیــــأت مدیــــره دیده بان شــــفافیت و 

عدالت خطاب به رئیس قوه قضاییه بدین شرح است:
دیده بان شــــفافیت و عدالت اطاع کافــــی و وافی دارد که 
رســــیدگی به پرونده هــــای صاحبان قــــدرت و نفوذ چقدر 
ســــخت و پیچیده اســــت؛ از یک طرف ورود افراد صالح و 

سالم، قضات شجاع و پاک دســــت است و از طرفی چون 
تاش های زیادی صورت می گیرد تا به این پرونده ها نفوذ 
شود و به دســــتگاه قضا فشارهای بسیاری وارد می شود، 
انرژی بسیاری از دســــتگاه قضا می گیرد تا تحت تأثیر این 

نفوذها و فشارها قرار نگیرد.
یکــــی از ایــــن نــــوع پرونده هــــا مربوط بــــه آقــــای »میرعلی 
اشــــرف عبداهلل پوری حســــینی« رئیس اســــبق سازمان 
خصوصی سازی است که مقامات، مسؤولین و صاحبان 
زر و زور بسیاری، مانع از رسیدگی به تخلفات بسیار وسیع 

و گسترده این فرد و سازمان متبوعش بودند.
الحمدهلل، دســــتگاه قضا تا این مرحله، از این آزمون بزرگ، 
موفق بیرون آمده و با انتخاب قاضی عادل و شجاع، مانع 
از اعمال قدرت و نفوذ این افراد و جریانات در این پرونده 
شده و در نهایت با صدور رأی در مرحله بدوی، وی را به 15 

سال حبس محکوم کرده است.
دیده بان شــــفافیت و عدالت، الزم می دانــــد از اقدام قوه 
قضائیــــه در پیگیری و صــــدور حکــــم محکومیت چنین 
افرادی، علیرغم فشــــارهای بیرونــــی و داخلی به قوه تقدیر 

و تشکر نماید.
اما این فشارها همچنان ادامه دارد. گزارش های متعددی 
به دیده بان رســــیده است که حاکی از فشــــارهای بیرونی 
و داخلی متعددی بــــه قوه قضاییه به خصوص از ســــوی 
برخی مســــؤولین رده باالی قوه اســــت تا پرونده به جای 
شعبه ویژه به شــــعبه عادی ارجاع شود و عنوان مجرمانه 
از »اخال در نظام تولیدی« به »تبانی در معامات دولتی« 
تغییر یابــــد و... هم اکنون نیز دادگاه تجدیدنظر تحت این 
فشارهاســــت تا رأی در ایــــن مرحله تغییــــر و تقلیل یابد. 
متأسفانه آنان در برخی از موارد نظیر ارجاع، موفق بوده اند 

و در برخی موارد نظیر تغییر عنوان اتهام، ناموفق.
اگر دقــــت و هوشــــیاری جناب عالــــی و متولیــــان پرونده 
نباشد، ممکن اســــت با تاش آنان آرای صادره در مرحله 
تجدیدنظر خواهــــی تغییر یا کاهش یابــــد و حتی منجر به 

برائت وی شود.
امید اســــت دســــتور قاطع و نظارت بیشــــتر شــــما با قید 
فوریت از هرگونه اعمال نفوذ در مراحل بعدی این پرونده 

ممانعت نماید.

اصالح قانون شهرداری ها متناسب با شرایط کشور مورد نظر مجلس یازدهم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: عضو کمیســــیون امور 
داخلی کشور و شــــوراها در مجلس با یادآوری اشکاالت و 
ایراداتی که در مدیریت شــــهری وجود دارد، گفت: قانون 
شهرداری ها بسیار قدیمی اســــت و بخش های عمده ای 
از این قانون باید متناسب با شــــرایط امروز کشور اصاح 

شود.
محمد صفری ملک میان، با اشــــاره به وجود قوانین کهنه 
در حوزه شــــهرداری ها و دهیاری ها، گفــــت: قوانینی که در 
سال های گذشــــته برای شهرداری ها نوشته شده نیازمند 
اصاحات جدی است، اصاح نشدن قانون شهرداری ها 
آســــیب های زیادی به همراه دارد که یکی از بدترین آن ها 
برداشت ها و تحلیل های مختلف است. از این رو تعدادی 

از نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستند.

در  شــــوراها  و  کشــــور  داخلی  امــــور  کمیســــیون  عضــــو 
مجلس شــــورای اسامی افزود: کمیســــیون نیز اصاح 
بخش هــــای عمــــده از ایــــن قوانیــــن را در اولویــــت قرار 
داده و طرح هایــــی هم توســــط برخــــی نماینده هــــا تهیه 
شــــده اســــت. شــــرایط و وضعیت کشــــور در طول این 
هم  دهیاری ها  و  شــــهرداری ها  و  کــــرده  تغییر  ســــالیان 
باید متناســــب با وضعیت روز جامعه باید نوع مدیریت 

دهند. تغییر  را  شهری 
نماینده مردم رودســــر و املش در مجلس یازدهم یادآور 
شــــد: مجلس با کلیات موضوع موافق اســــت و شکی در 
اینکه ایــــرادات جدی در شــــهرداری ها و دهیاری ها وجود 
دارد، نیســــت. اصاح قانــــون شــــهرداری ها و دهیاری ها 
می تواند رفع مشــــکات مردم را تسریع و از افزایش فساد 

در مدیریت های شهری جلوگیری کند.
قانــــون  فرســــودگی  کــــرد:  اظهــــار  ملک میــــان  صفــــری 
شــــهرداری ها در مــــواردی موجب مــــوازی کاری یا تداخل 
وظایف دستگاه ها شده اســــت که این موارد مورد توجه 

نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفته است.
عضو کمیســــیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
شورای اســــامی با اشــــاره به راه اندازی ســــامانه نظارت بر 
، گفت: دســــتگاه های  دهیاری  ها از ســــوی وزارت کشــــور
نظارتــــی متعــــددی می توانند بــــر عملکرد شــــهرداری ها و 
دهیاری ها نظارت کنند اما نظارت وزارت کشــــور اثرگذارتر 
خوهد بــــود و موجب کارآمدی شــــهرداری ها و دهیاری ها 
می شود زیرا وزارت کشور متولی شهرداری ها و دهیاری ها 

است.

روحانی: مانع ورود 
ویروس های جهش یافته 

شوید
رئیس جمهور در جلسه ســــتاد ملی مقابله با کرونا 
از مسووالن ذیربط خواســــت با دقت و حساسیت 
بیشــــتری، مانع از ورود ویروس های جهش یافته به 
کشور شــــوند. وی گفت: مراحل تســــت و قرنطینه 
مســــافران در چارچــــوب شــــیوه نامه های اباغی، با 
زودهنگام  شناســــایی  شــــود.  رعایت  حساســــیت 

مبتایان به ویروس جهش یافته ضروری است.

ارائه کارت اعتباری 
به سهامداران عدالت 

توسط 2بانک
معاون امــــور بانکی وزیر اقتصاد اعام کرد: صاحبان 
سهام عدالت برای دریافت کارت اعتباری به صورت 
غیرحضــــوری به بانک هــــای ملی و تجــــارت مراجعه 

کنند.
این خدمات معادل 50 درصد ارزش سهام عدالت 
اســــت و افراد می توانند از این تسهیات برای خرید 

از فروشگاه های منتخب استفاده کنند.

بررسی واکسن کرونای هندی 
و چینی برای واردات

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعام کرد: پیش بینی 
می کنیــــم تا قبل از نوروز حداقل یک یا دو واکســــن 
خارجــــی دیگر بتوانند شــــرایط را احــــراز کنند و مجوز 

مصرف در ایران را بگیرند.
شــــرکت بهارات بیوتــــک هند مدارکــــش را تکمیل 
کرده اما هنوز مجوزی اخذ نکرده است و سینوفارم 
چیــــن نیز در حال تکمیل مدارک در ســــازمان غذا و 

داروی ایران است.

ح »شفافیت آراء« طر
 به صحن بازخواهد گشت

»امیرآبادی« عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بعد 
آراء نمایندگان«،  از عدم تصویب طــــرح »شــــفافیت 
50 نفر از نمایندگان درخواســــت بازگشت مجدد به 
صحــــن را طبق ماده 130 داشــــتند و نســــبت به این 
الیحه اعمــــال ماده 130 صــــورت گرفتــــه و مجدد به 

صحن باز خواهد گشت.

ورود خودرو های غیربومی
 به 3 استان و 7 شهر ممنوع

رئیس مرکز اطاعــــات و کنترل ترافیــــک راهور ناجا 
اعام کــــرد: از روز 24 بهمــــن، ورود خودروها با پاک 
غیر بومی به استان های گیان، مازندران و گلستان 
، کیش، قشم،  ، بوشهر و شهرهای اصفهان، شــــیراز

مشهد و بندرعباس ممنوع است.

کوچکی نژاد: روحانی 
کمیسیون تلفیق را دچار 

تناقض کرد
عضــــو کمیســــیون برنامه و بودجــــه مجلس گفت: 
رئیس جمهور نامه ای به کمیسیون تلفیق نوشت 

و کمیسیون تلفیق را دچار تناقض کرد.
در نامــــه ذکر شــــده بود که هــــر تغییراتــــی در الیحه 
بودجه مجاز اســــت که کلیات در کمیسیون تلفیق 
رأی آورد و وقتی به مجلس ورود کرد با اعتراض آقای 
روحانی مواجه شــــدیم که گفتند مجلس براســــاس 
قانون اساســــی حق تغییرات اساســــی در بودجه را 

ندارد!

اهداف انتخاباتی دولت ُپشت 
ماجرای ارز 4200 تومانی

»خلیلیان« وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: حذف 
ارز 4200 تومانی از اهداف دولت اســــت تا به شکل 
ابزاری بتواند از آن بــــرای انتخابات بهره برداری کند و 

با فروش آزاد آن یارانه  نقدی را 4 برابر کند.
مــــردم در حال حاضر تخم مــــرغ را چند می خرند؟ هر 
عــــدد تخم مرغ 2 هــــزار تومان فروخته می شــــود که 
در واقع این قیمت با ارز 40 هــــزار تومانی مطابقت 
می کند! نبایــــد گــــول ذینفعــــان ارز 4200 تومانی را 

خورد.

محصولی: معرفی اصلحی که 
رأی ندارد کار لغوی است

دبیر کل جبهه پایداری در گفت وگویی بیان کرد: در 
حال مشــــورت با دو عضو شورای فقهی برای تعیین 

جایگزین عامه مصباح هستم.
مــــا در جبهه پایداری مدلی را بــــرای همکاری، تعامل 
و وحدت با دیگر تشــــکل های انقابی پیش بینی و 

ارائه کرده ایم که دارای چهار مرحله است.
به نظر ما نامزد اصلح کسی است که بیشترین نمره 
را در مجموع سوابق و زمینه های مختلف اقتصادی 
و عملکــــردی بــــا توجه به شــــاخص های مــــورد نظر 

کسب کند.
پایداری 10 شــــاخص برای معرفی اصلح تعیین کرده 
اســــت؛ معرفی گزینه ای که امکان رأی آوری ندارد کار 

لغوی است.

اخبار کوتاه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛

افزایش شهرهای قرمز و نارنجی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا به تشــــریح تازه تریــــن وضعیت بیماری 

کووید 19 در کشور پرداخت.
علیرضا رئیســــی، روز شنبه در حاشیه پنجاه و هفتمین 
جلســــه ســــتاد مقابله با کرونا در خصــــوص وضعیت 
ویــــروس جهش یافته انگلیســــی- افریقایی و ژاپنی در 
دنیا، گفــــت: موارد ابتاء، مــــرگ و میــــر و تغییر الگوی 
رفتاری ویروس بیشتر شــــده به طوری که در انگلیس 
چهار میلیون نفر مبتا و 135 هزار نفر فوت کرده اند و 
در آمریــــکا نیز میزان مرگ و میر از 5 هــــزار نفر در روز نیز 
عبور کرده اســــت و در سایر کشورها به همین نسبت 

وضعیت شیوع بیماری افزایش یافته است.
وی به وضعیت شــــیوع بیماری در کشــــور نیز اشاره و 
تصریح کرد: در ســــطح کشــــور روند نزولی مــــرگ و میر 
)دورقمــــی( را شــــاهد بوده ایــــم و به رغم اینکــــه تعداد 
فوتی ها پایین اســــت اما تعداد شهرســــتان های قرمز 
افزایش یافته است و در برخی از استان ها خیز بیماری 

آغاز شده است.
رئیســــی افزود: در اســــتان خوزســــتان باالترین شیوع 
بیماری را داریم بنابراین نیاز است که مردم و مسؤوالن 

بیشتر مراقب بوده و شیوه نامه ها را رعایت کنند.
وی با اشــــاره به اینکه در اســــتان خوزســــتان 9 شهر در 
 ، وضعیت قرمز هســــتند، گفت: آبادان، بندر ماهشهر
دزفــــول، دشــــت آزادگان، کارون، هویــــزه، شــــادمان و 
 
ً
شوشتر وضعیت قرمز دارند و باید شیوه نامه ها دقیقا

اجرا شود تا بتوانیم خیز بیماری را کنترل کنیم.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، همچنین 
در اســــتان آذربایجــــان غربی رونــــد بیمــــاری کرونا رو به 
افزایش اســــت و در حال حاضــــر در هرمزگان خیزی که 

وجود داشــــت تاحدودی کنترل شده و در مازندران نیز 
روند صعودی در حال کنترل اســــت بــــه طوری که از 15 
شهر نارنجی، 8 شــــهر به وضعیت زرد تبدیل شده اند 

و هم اکنون 7 شهر دارای وضعیت نارنجی هستند.
رئیســــی گفــــت: اســــتان های گیــــان و گلســــتان نیز 
همچنان نیاز به مراقبت بیشــــتری دارند و در اســــتان 

بوشهر نیز شیب مایم رو به باال داریم.
رئیسی با اشــــاره به اینکه 228 شــــهر در وضعیت زرد 
هســــتند، اظهار کــــرد: در اســــتان قزوین، رونــــد رو به 
باال داریم و یک مورد نیز به دلیل ویروس انگلیســــی 
منجر به فوت شــــده کــــه باید مراقبت های بیشــــتری 
انجام شود و اگر مسافری از خارج وارد کشور می شود 
حداقــــل 14 روز قرنطینه شــــود حتی اگــــر بدون عائم 

باشد. بیماری 
ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونــــا، ادامــــه داد: 
متأســــفانه از تعداد شــــهرهای آبی کاســــته شــــده و به 

شهرهای زرد و نارنجی افزوده شده است.
وی در خصــــوص واکســــن کرونــــا خاطرنشــــان کــــرد: 
خوشــــبختانه واکسیناســــیون بــــرای گروه های هدف 
در روزهای گذشــــته بادقت و عدالت آغاز شــــده است 
و از شــــب گذشــــته محموله جدیــــدی حامــــل 100 هزار 
دوز واکســــن وارد کشــــور شــــد و در هفته هــــای دیگر 
نیز محموله هایــــی وارد خواهد شــــد و امیدواریم روند 

واکسیناسیون به خوبی پیش رود.
رئیســــی افزود: افرادی که به آنها واکســــن تزریق شده 
اســــت، تا این لحظــــه عارضه جدی و خاصی نداشــــتند 
و امیدواریــــم این روند به درســــتی ادامه پیــــدا کند و با 
رعایت شیوه نامه ها بتوانیم مانع از خیز چهارم بیماری 

در کشور شویم.

رئیس قوه قضاییه در نشست خبری:

پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی 
باید همواره در دستور کار باشد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: آیت ا... رئیســــی گفت: به 
هیچ عنوان نباید پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی 
مشمول مرور زمان شــــود بلکه باید همواره در دستور 

کار باشد.
آیت ا... رئیســــی رئیس قوه قضائیه که طی ســــفری سه 
روزه به بغداد سفر کرده بود، پس از بازگشت به تهران 
در جمع خبرنگاران به دســــتاوردهای این سفر اشاره و 
اظهار کرد: اولین گام در این سفر مسئله همکاری های 
دوجانبه ما و دســــتگاه قضایی عراق در بررسی مسائل 

حوزه قضایی بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مورد پرونده شــــهید حاج 
گرفته  قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تصمیم 
شــــد کارگروهی که توســــط دســــتگاه قضایی عراق در 
این میدان فعالند و کارگروهی که ما در ایران تشــــکیل 
دادیــــم همــــکاری نزدیــــک تری داشــــته باشــــند و این 

موضوع پیگیری جدی شود.
آیت ا... رئیسی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید پرونده 
شــــهادت حاج قاسم ســــلیمانی مشــــمول مرور زمان 
شود، باید همواره در دستور کار باشد و پیگیری جدی 
از طرف دســــتگاه قضایــــی عراق و همــــکاری مجموعه 
تحقیقاتی و قضایــــی و مســــؤولین وزارت خارجه کار را 

دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییــــه ادامه داد: برخــــی زندانیان ایرانی در 
عراق که مورد بررســــی بخش کنسولی ما قرار گرفتند که 
می توانستند با یک عفوی به خانواده هایشان برگردند، 

این موضوع پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت.
آیت ا... رئیســــی با بیان اینکه ده ها زندانی هســــتند که 
می تواننــــد مــــورد عفو قرار گیرنــــد، گفت: قبل از ســــفر 
توفیق دیدار با مقام معظم رهبری را داشتم و پیشنهاد 
کردم چنــــد زندانی عراقی کــــه در زندان ایران هســــتند 

بتوانند مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گیرند که 
ایشان موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشــــت: مبارزه جدی با فساد 
و مواد مخدر و فعال شــــدن قانون استرداد مجرمین از 

مسائلی بود که مورد بحث قرار گرفت.
آیت ا... رئیسی اضافه کرد: همکاری دو کشور در مبارزه 
با پولشــــویی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پیگیری 
شــــود. اجرایی شــــدن قانون اخراج آمریکایی ها از عراق 

باید دنبال و زمان بندی شود.
رئیس قــــوه قضاییــــه در ادامــــه گفت: با یک بررســــی، 
تجــــارت و بازرگانی با عــــراق می تواند دو برابر شــــود. در 
جلســــات ما با مســــؤولین قضایی مطرح شد که حوزه 
داوری و دادگاه هــــای تخصصی تجــــاری را در عراق باید 
فعــــال کنیم و مســــؤولین قضایی این وعــــده را دادند 
که برای تســــهیل امر بازرگانی و تجاری تجار و بازرگانان 

دادگاه های تخصصی تجاری را فعال کنند.
آیت ا... رئیسی با بیان اینکه دیدارهایی با علمای شیعه 
و ســــنی، نمایندگان گروه های فعال و سران عشایر در 
عراق داشــــتیم، افزود: از نکات برجســــته این سفر آن 
بود که همــــگان بر آن بودند که حضور ایران اســــامی، 
شخص حاج قاسم ســــلیمانی و نیروهای ایرانی نقش 
بسیار تعیین کننده در نجات عراق از دست داعش و 

گروه های تکفیری داشتند.
رئیــــس دســــتگاه قضــــا تأکیــــد کــــرد: از طــــرف اقلیم 
کردســــتان برای حضــــور در ســــلیمانیه دعوت شــــده 
بودیــــم، لکن بــــه دلیل فشــــردگی کارهــــا و برنامه های 
ســــفر امکان رفتن )جز بغداد( به شهرهای دیگر نبود 
و بایــــد از مردم و مراجع عذرخواهــــی کنم. از طرف اقلیم 
کردستان یک هیأت به بغداد اعزام شد و با آن ها دیدار 

داشتیم.



برگ سبز و ســند کمپانی خودرو پراید 131SE مدل 1393 به 
شــماره پالک ایران 18-722ج96 به شماره موتور 5079452 
به شماره شاســی NAS411100E3657428 به نام عبدالرضا 
خاکساری به شــماره ملی 6517763719 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقودشده
سند مالکیت ششدانگ به شماره 
پــاک 1979 واقــع در بخش 
شش اســدآباد ساختمان اداری 
ناحیه اسدآباد به نام شرکت ملی 
ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی
مفقودیسند

  ITM سند و برگ ســبز تراکتور تیپ 399 دو دیفرانسیل، سیستم
مدل 1396 به شــماره پالک ایران 18-183ک11 به شــماره موتور 
به    N3HKTAA5DHHS03307 به شماره شاسی  YAW4957E
شماره بدنه S03307A5 به نام ســید احمد صبیحی به شماره ملی 

4051308480 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودشده

محمدرضاامینی-رئیسثبتاسنادوامالکمالیر
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/11تاریخانتشارنوبتدوم:99/11/26

برابر رأی شــماره 13956032600601632-1399/10/24 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای فضل اهلل نوروزی 
فرزند قدرت اله به شــماره شناســنامه 1434 صادره از مایر  در ششــدانگ یک باب 
واحد  صنعتی به مســاحت 5000 مترمربع قســمتی از اراضی روستای جوراب پاک 
2066 اصلــی واقع در بخش یک مایر خریداری از مالک رســمی آقای احمد امیری 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 432
هادییونسیعطوف-رئیسثبتاسنادوامالکبهار
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/11تاریخانتشارنوبتدوم:99/11/26

برابر رأی شــماره 1301 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم الهام روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناســنامه 
4040128370 صــادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 40385/07 مترمربع قســمتی از پاک باقیمانده یک فرعی از 
152 اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از 
مالک رسمی دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 515

هادییونسیعطوف-رئیسثبتاسنادوامالکبهار
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/11تاریخانتشارنوبتدوم:99/11/26

برابر رأی شــماره 1311 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم الهام روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناســنامه 
4040128370 صــادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 48911/42 مترمربع قســمتی از پاک باقیمانده یک فرعی از 
152 اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از 
مالک رسمی دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 509
هادییونسیعطوف-رئیسثبتاسنادوامالکبهار
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/11تاریخانتشارنوبتدوم:99/11/26

برابر رأی شــماره 1304 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم محبوبه روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناسنامه 
489 صادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به 
مســاحت 40385/07 مترمربع قســمتی از پاک باقیمانده یک فرعی از 152 اصلی 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از مالک رسمی 
دانشگاه بوعلی ســینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 512
هادییونسیعطوف-رئیسثبتاسنادوامالکبهار
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/11تاریخانتشارنوبتدوم:99/11/26

برابر رأی شــماره 1308 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناســنامه 
150 صادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به 
مســاحت 48911/42 مترمربع قســمتی از پاک باقیمانده یک فرعی از 152 اصلی 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از مالک رسمی 
دانشگاه بوعلی ســینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 506

با ما همراه باشید

26 بهمن 1399    شـــماره 4735 یک شـــنبه   

ورزش6

مدیرکل ورزش و جوانان همدان

سهم بانوان در افتخارآفرینی 
ورزش همدان

 چشمگیر است

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
همــــدان گفــــت: ســــهم بانــــوان این اســــتان در 
قهرمانی  ورزش  عرصــــه  در  افتخارآفرینی  کســــب 

است. چشمگیر  بسیار 
حمیــــد ســــیفی در بازدیــــد از اردوی تمرینــــی تیم 
اظهار  کبودراهنــــگ  بانــــوان  کاراتــــه  برتــــری  لیگ 
کرد: حضــــور در تیم های ملی، کســــب مقام های 
قهرمانــــی از یکســــو و فعالیــــت بســــیار خوب در 
لیگ هــــای معتبر و مطرح کشــــور از ســــوی دیگر 
نشــــان از ارتقای بســــیار خوب ورزش بانوان این 

دارد. ملی  میادین  در  استان 
وی اضافــــه کــــرد: ایــــن موفقیت باعث شــــده تا 
از ورزش بانوان داشــــته  حمایــــت همــــه جانبــــه 
باشــــیم و به طور قطع اجازه نمی دهیم این مسیر 

شود. مواجه  مشکل  با  پیشرفت  و  رشد 
ســــیفی بیــــان کــــرد: بانــــوان ســــهم بســــزایی در 
بایــــد  و  دارنــــد  اســــتان  ورزش  موفقیت هــــای 
امکانــــات و تجهیــــزات مــــورد نیــــاز این قشــــر از 
ورزشــــکاران در ســــطح شهرســــتان ها بــــه خوبی 

شود. تأمین 
کید بــــر اینکه هیأت های ورزشــــی توجه  وی بــــا تأ
جــــدی به توســــعه و رونق ورزش بانوان داشــــته 
باشند، گفت: اســــتعدادیابی و نخبه پروری یکی 
از  ورزش  دســــتگاه  خواســــته های  مهمتریــــن  از 

است. هیأت ها 
کید بر  مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همــــدان بــــا تأ
لیگ های  در  ورزشــــکار  بانــــوان  مســــتمر  حضور 
مطرح کشــــور گفت: حضور بانوان کاراته در لیگ 
برتــــر نشــــان از توانمندی این رشــــته ورزشــــی در 

دارد. استان 
وی افزود: تیم لیــــگ برتری کبودراهنگ حضوری 
دغدغه ای  و  باشد  داشته  مسابقات  در  قدرتمند 
ورزش  دســــتگاه  جانبــــه  همــــه  حمایــــت  بابــــت 

داشت. نخواهد 
پنجم  از  بانــــوان  کاراتــــه  برتــــر  لیــــگ  مســــابقات 
اســــفندماه امسال و به مدت ســــه روز در سالن 

می شود. برگزار  تهران  افراسیابی  شهید 
این مســــابقات در چهار گروه سه نفره به صورت 
رفــــت و برگشــــت و حذفی انجام می شــــود و تیم 
سردار شــــهید همدانی با تیم های کردستان الف 

گروه قرار دارند. و لرستان در یک 
22 نفــــره کبودراهنــــگ بــــه ســــرمربیگری و  تیــــم 
و  چاالکــــی  فاطمــــه  و  ترکمــــان  فائــــزه  مربیگــــری 
سرپرســــتی مریــــم همتــــی در این رقابتهــــا حاضر 

شد. خواهند 

خبــر

بهار اسکیت همدان 
در خزان کرونایی

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اســــکیت همــــدان ایــــن روزها 
برنامه های متعــــددی را در حال اجرا گذاشــــته و انبوهی از 
مســــابقات مختلف را شــــاهد هســــتیم که ضمن رعایت 
شــــکوفایی  و  کشــــف  در  بهداشــــتی،  شــــیوه نامه های 

استعدادها بسیار مؤثر بوده است.
خانه اســــکیت همدان در روزهای اخیر مملو از مسابقات 
مختلــــف انتخابــــی گرامیداشــــت دهه فجر بود و شــــاهد 

شکوفایی استعدادهای نخبه بودیم.
 هیجان اسکیت با هنرنمایی فری استایل ها �

نفرات برتر پیکارهای اسکیت فری استایل شاخه )اسپید 
شــــکوهمند  پیروزی  ســــالگرد  گرامیداشــــت  اســــالوم( 

انقاب اسامی در استان معرفی شدند.
این رقابت ها در 2 بخش پســــران و دختران و با شرکت 60 
ورزشکار و با مشارکت شرکت سامان گستر به مدت یک 

روز در خانه اسکیت همدان برگزار شد.
رئیس هیأت اســــکیت همدان در این باره گفت: در این 
مسابقات و در رده ســــنی 6 تا 8 سال پسران، صدرا ظفری 
عنوان قهرمانی را کســــب کرد و ســــپنتا غام حســــینی و 

پرهام مرادی نیز دوم و سوم شدند.
مهدی مجیدی خاطرنشــــان کرد: در رده سنی 8 تا 10 سال 
نیــــز آراد فرهمند عنوان نخســــت را از آن خــــود کرد و علی 
شهبازی و محمد ماهان صحبتی نیز به ترتیب بر سکوی 

دوم و سوم ایستادند.
وی افزود: همچنین در رده ســــنی 10 تا 14 ســــال پســــران، 
آرمان مددیــــان موفق به کســــب عنوان قهرمان شــــد و 
بردیا حنیفه و آرتین عبدالملکی نیز به ترتیب دوم و سوم 
شــــدند، ضمن اینکه در رده ســــنی باالی 14 سال نیز امیر 
حســــین محمد ظاهری، عرشیا عطاییان و پارسا مرادی به 

ترتیب اول تا سوم شدند.
رئیــــس هیأت اســــکیت همدان یــــادآور شــــد: در بخش 

دختران و در رده ســــنی 6 تا 8 سال، مهراوه حاتمی عنوان 
قهرمانی را از آن خود کرد و گیسو نظری و مرسانا خزایی نیز 

دوم و سوم شدند.
مجیــــدی افــــزود: در رده ســــنی 8 تــــا 10ســــال نیز آریســــا 
ســــلیمانی، تارا حمزه لو و آیدا بشیری به ترتیب بر سکوی 

اول تا سوم ایستادند.
وی اظهار کرد: همچنین در رده ســــنی 10 تا 14 ســــال ساغر 
ظهوری، آزاده آقــــا محمدی و آیرین لهونــــی به ترتیب اول 
تا ســــوم شــــدند و در رده بــــاالی 14 نیز تینا نظــــری عنوان 
قهرمانی را تصاحب کرد و مریم رضایی و ســــعیده زارعی به 

ترتیب بر سکوی دوم و سوم ایستادند.
رئیس هیأت اسکیت همدان اضافه کرد: سجاد محمدی 
، سمیه فتاحی مسوول سنسور و مهسا  به عنوان سرداور
زیبایی، نیلوفر موسویان، ســــمانه صادقی، پریسا محمد 
، نیلوفر فتحی، شــــکیبا رحمانی و ســــحر عصاری ها نیز  پور

قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند.
 نمایش سرعت در خانه اسکیت �

قهرمانان مســــابقات اســــکیت پســــران و دختران جام 
فجر این اســــتان نیز با برگزاری یک دوره مسابقه معرفی 

شدند.
در این رقابت اســــتانی 120 اســــکیت باز دختر و پســــر به 

صورت مجزا در رشته سرعت باهم پیکار کردند.
مهدی مجیدی رئیس هیأت اســــکیت همــــدان در این 
باره گفت: در بخش پســــران و در رده ســــنی زیر پنج سال 
مانی بیگلری قهرمان شــــد، آدرین سیاوشی دوم و آرمین 
شــــریفی بر ســــکوی ســــوم قرار گرفــــت، در رده ســــنی زیر 
هشت سال پارسا محبعلی بر ســــکوی نخست ایستاد، 
آیدین شــــریفی دوم شــــد و محمد پارسا قاســــمی عنوان 

سوم را کسب کرد.
مجیــــدی افــــزود: در رده ســــنی زیر 9 ســــال نیــــز امیرعلی 

رنگامیز مقام نخســــت را کســــب کرد، امیرعباس جعفری 
دوم شــــد، کیان زارعی و ســــروش اظهری به طور مشترک 

سوم شدند.
رئیس هیأت اســــکیت همدان یادآور شــــد: در رده سنی 
زیر 10 ســــال امیرحسین رشــــیدی نژاد، پدرام طهماسبی و 

حمیدرضا دین داری به ترتیب اول تا سوم شدند.
وی بیان کرد: در رده ســــنی زیر 11 سال نیز محمد یاسین 
آورد، بنیامین  کرمی راســــخ مقام قهرمانــــی را به دســــت 
کرمی تجری دوم شــــد و یاســــین کرمی در جایگاه ســــوم 
قرار گرفت و در رده ســــنی زیر 12 ســــال ایلیا اســــکندری، 
محمد صالح غامی و صابر صالحی به ترتیب اول تا سوم 

شدند.
وی افزود: همچنیــــن در رده جوانان علیرضا نظری عنوان 
قهرمانی را کســــب کرد، امیر پارســــا ویانی دوم شــــد و آریا 
میرزائــــی جایــــگاه ســــوم را به دســــت آورد و در رده ســــنی 
بزرگساالن مجتبی شهبازی قهرمان شد، علیرضا محنتی 

دوم و هومن سلیمی بر سکوی سوم ایستاد.

مجیدی خاطرنشــــان کــــرد: در بخــــش دختــــران و در رده 
سنی زیر پنج ســــال نســــیما باقری زاده، مرسانا سهیلی و 
جانا محمدی به ترتیب اول تا ســــوم شدند و در رده سنی 
زیر هشت ســــال نفس نیک چی اول شد، ریحانه محبت 
خانی مقام دوم را کســــب کرد، انسیه محبت خانی و هلن 

نجفیان به طور مشترک شوم شدند.
وی افزود: در رده ســــنی زیر 9 ســــال نیز باران تکرلی، نیکا 
امیدی و آرینا پورمرادی به ترتیب عنوان های اول تا ســــوم 
را کســــب کردند و در رده ســــنی زیر 10 ســــال دیانا دژبند بر 
سکوی نخست ایســــتاد، رها نعمتی دوم شد و ستایش 

سلگی عنوان سوم را به دست آورد.
رئیس هیأت اسکیت همدان یادآور شد: در رده سنی زیر 
11 ســــال فاطمه روزبهانی مقام قهرمانی را کسب کرد، ترنج 
حیدری حایز رتبه دوم شــــد و ثنا شــــاه محمدی بر سکوی 
ســــوم قرار گرفت ضمن اینکه در رده ســــنی زیر 12 ســــال 
ساناز درویشی و سلما سیف به ترتیب اول و دوم شدند، 
نازنیــــن قهرمانی و ریحانه اســــماعیلی به طور مشــــترک بر 

سکوی سوم ایستادند.
وی اظهــــار کرد: در رده ســــنی زیــــر 13 ســــال آناهیتا یحیی 
خو اول و تارا عســــگری دوم شــــد و در رده سنی جوانان و 
بزرگســــاالن نیز عنوان قهرمانی به آنیتا خدادادی رســــید، 
شبنم عطایی دوم شد و پارمیدا معبودی بر سکوی سوم 

قرار گرفت.
، ســــمیه  مجیــــدی افــــزود: محمد نصیر پناهنده ســــرداور
فتاحی، محمد تکرلی، ســــجاد محمــــدی، علیرضا حیدری، 
شقایق هادی زاده و مهســــا زیبایی کادر داوری این دوره 

از مسابقات بودند.
 راه یابی سه اسکیت باز به اردوی تیم ملی �

لیگ اسکیت شاخه فری اســــتایل بانوان در تهران برگزار 
شد که با درخشش اسکیت بازان همدانی همراه شد.

در پایان این مســــابقات سه بانوی همدانی به تیم ملی راه 
یافتند.

تینا نظری، اینک ســــعادت جو و آزاده آقامحمدی هر سه از 
همدان به تیم ملی راه پیدا کردند.

هفته خوش برای نمایندگان فوتبال همدان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: نماینــــدگان فوتبــــال همدان با 
کســــب نتایج مطلوب مقابل حریفان خــــود در چارچوب 
مسابقات لیگ دســــته دوم و سوم کشور هفته ای موفق 

را سپری کردند.
تیم شــــهرداری با برتری مقابل آواالن کامیاران توانســــت 
بازهم به شــــرایط پیروزی در مسابقات بازگردد و همچنان 
تعقیــــب کننده صــــدر جدول گروه یک لیگ دســــته دوم 

فوتبال کشور باشد.
شاگردان طایی منش در این شرایط به پیروزی 2 بر صفر 
دست یافتند که یک پنالتی را هم از دست دادند و با این 
حال فقط بــــا یک امتیاز اختــــاف با صدر جــــدول، در رده 

چهارم قرار دارند.
تیم فوتبال شــــهرداری همدان در این دیــــدار برای عقب 
نیفتــــادن از کورس مدعیــــان محکوم به پیــــروزی بود به 
همین دلیل بــــا 3 مدافع وارد میدان شــــد و میثم زمانی، 
امیرحسین ســــوری و امیر ابراهیم بیگی 3 مهاجم خود را 

در رأس حمله قرار داد.
تیم فوتبال شهرداری همدان از دقیقه یک مسابقه توپ 
و میدان را در اختیار داشــــت تا اینکه در دقیقه 13 در حالی 
که امیرحسین پورقاسمی با ارسال زیبای پیمان حشمتی 
در موقعیت تک به تک قرار گرفت توســــط دروازه بان تیم 
فوتبــــال آواالن کامیاران با خطا متوقف شــــد و داور نقطه 

پنالتی را نشان داد.

این پنالتی توسط میثم زمانی به بیرون زده شد اما باز هم 
شهرداریچی ها دست از حمات متعدد خود برنداشتند و 
در دقیقه 17 با ارســــال زیبای پیمان حشمتی بر روی یک 
ضربه کاشته توسط ساســــان جعفری به گل رسیدند و در 
حالی که داور وســــط میدان را نشــــان داد و بازیکنان برای 
شروع مجدد مســــابقه رفته بودند با فشار کادرفنی آواالن 
کامیاران کمــــک داور ایــــن گل را مردود اعام کــــرد که در 
فوتبال لیگ دسته دوم در نوع خود بسیار عجیب است.

کادرفنی تیــــم فوتبال آواالن کامیاران با هر خطا و ســــوت 
داور به کنــــار زمین می ریختند و جو بازی را خراب می کردند 
ایــــن تیم به لحــــاظ فنی چیزی نداشــــت و فقط بــــه دنبال 

زیرتوپ زدن و جوسازی بودند.
حمات متعــــدد تیــــم فوتبال شــــهرداری همــــدان یکی 
پس از دیگــــری با بدشانســــی تبدیل به گل نشــــدند که 
در جدی ترین صحنه ضربه ســــر زیبای حســــین کاظمی با 

ارسال زیبای پیمان حشمتی به تیرک دروازه برخورد کرد.
نخســــت  نیمــــه  اضافــــه  وقت هــــای  در  نهایــــت  در  امــــا 
امیرحسین ســــوری با یک چیپ زیبا دروازه آواالنی ها را باز 

کرد تا نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به پایان برسد.
در نیمه دوم باز هم این تیم فوتبال شهرداری همدان بود 
که بازی خود را به حریف دیکته کرد و در دقیقه 58 ارسال 
کاشــــته زیبای پیمان حشــــمتی را امیرحسین پورقاسمی 

تبدیل به گل کرد.

بعــــد از ایــــن گل شــــهرداریچی ها می توانســــتند گل های 
بیشتری به ثمر برسانند که با بدشانسی این موقعیت ها 

از دست رفت.
در این نیمه ســــرمربی تیم فوتبال آواالن کامیاران با کارت 

قرمز به دلیل توهین به داور از بازی اخراج شد.
در نهایت این دیدار با بازی روان و زیبای شاگردان طایی 

منش با نتیجه 2 بر صفر به پایان رسید.
شــــهرداری چی ها از هشــــت بازی صاحب چهار برد، ســــه 
تساوی و یک باخت شده اند تا همچنان در جمع مدعیان 

صعود قرار بگیرند.
به اذعــــان کارشناســــان فوتبالــــی، شــــهرداری همدان به 
نسبت مشــــابه سال های گذشــــته، نتایج درخشانی را در 

لیگ دسته دوم فوتبال کشور کسب کرده است.
رضا طایی منش سرمربی تیم شهرداری همدان تثبیت 
جایــــگاه تیمش در بین پنج تیم گروه یــــک تا نیم فصل را 
هدفگذاری کرده و تا به اینجا به خواسته خود دست یافته 

است.
نماینــــده همدان فقط پنج بازی دیگر تــــا نیم فصل دارد و 
نکته مهم اینکه باید به مصاف تیم های باالنشین جدول 
نیز برود که نتایج آن تأثیر بســــزایی در سرنوشت طوسی 

پوشان خواهد داشت.
پاس همچنان امیدوار �

شــــاگردان مهدی پاشــــازاده نیز در دیدار اخیــــر یک امتیاز 

ارزشمند برابر مس شهربابک کســــب کردند تا همچنان 
برای نزدیک شدن به باالنشینان جدول امیدوار باشند.

ســــفید و سبزپوشــــان پاس اگرچه تا پایان هفته هشــــتم 
فقط یــــک باخت کســــب کرده اند، امــــا تنها 2 پیــــروزی و 
ثبت پنج تساوی باعث شــــده تا در رده چهارم جدول قرار 

بگیرند.
آن ها امیدوارند در بازی های خانگی با شکست حریفان و 
نیز کســــب امتیاز در دیدارهای خارج از خانه، تا نیم فصل 

امتیازهای از دست رفته را به نوعی جبران کنند.
پاســــی ها تا بــــه اینجا هشــــت بازی انجــــام داده انــــد و با 11 
امتیــــاز در رده چهارم قرار گرفته انــــد منتهی با صدر جدول 

همچنان 9 امتیاز فاصله دارند.
شــــاگردان پاشــــازاده توانســــتند تیــــم رده دومــــی مس 
شــــهربابک را در خانه متوقــــف کنند که نتیجــــه خوبی به 

شمار می رود.
کارشناســــان فوتبال همــــدان معتقدند پاشــــازاده تیمی 
پرمهــــره را در اختیار دارد که می توانند بــــا کمی هماهنگی 
تاکتیکی بیشــــتر گره گشــــای مشــــکات پاس در نتیجه 

گیری شوند.
آن ها معتقدنــــد باید به این تیم فرصت داد تا در شــــرایط 
بهتر بتواند نتایج مطلوب را کســــب کند هر چند مشکل 
اصلی آن ها مســــایل مالــــی و برهم زدن تمرکــــز بازیکنان 

است.

با این حال ســــرمربی پاس امیدوار است در پنج بازی باقی 
مانده بتواند با عبور از حریفــــان به خصوص تیم های اول 
و ســــوم جدول گــــروه ب، فاصله امتیازهای خــــود را تا نیم 

فصل بسیار نزدیک کند.
گرین کشاورز نهاوند در نوار برد �

تیم گریــــن کشــــاورز نهاوند تا بــــه اینجا توانســــته نتایج 
خوبی را در گروه ســــوم لیگ دســــته ســــه فوتبال کشور 

کند. کسب 
نماینده نهاوند در حالی که شــــروع خوبی در مســــابقات 
نداشــــت اما با گذشــــت چند هفته نتایج مطلوبی کسب 

کرد تا بتواند در یک قدمی مدعیان قرار بگیرد.
این تیم از پنج بازی صاحب 2 برد، 2 تســــاوی و یک باخت 
شده و با یک بازی کمتر نسبت به صدرنشین 13 امتیازی 

جدول این گروه در رده هفتم قرار دارد.
فاصلــــه امتیازی کــــم تیم های ایــــن گروه باعث شــــده تا 
نماینــــده نهاونــــد بســــیار امیدوارانه تــــر برای رســــیدن به 

صدرجدول تاش کند.
آن هــــا در دیدارهــــای اخیر خــــود شکســــت نخورده اند و 

همچنان روی نوار امتیاز گیری قرار دارند.
گرین تیمی بومی و با حداقل هزینه مالی گام به مسابقات 

لیگ دسته سوم فوتبال کشور گذاشته است.
این تیم تنهــــا نماینده فوتبال اســــتان همــــدان در لیگ 

دسته سه کشور است.

دانش آموز مالیری نشان طالیش  را به باغ موزه دفاع مقدس همدان اهدا کرد
ورش شهرســــتان مایــــر گفــــت: دانش آموز  آمــــوزش و پــــر وه ورزش: مدیــــر  هگمتانــــه، گــــر
آموزشــــگاه دخترانه نمونه حاج محمد مایری نشــــان طای خود را بــــه باغ موزه دفاع مقدس 

کرد. اهدا  همدان 
، دانش آموز مدرســــه نمونه حاج محمد مایری؛ دارنده  محمدرضا بشــــری اظهار کرد: زهرا جعفرپور
نشــــان طای کشوری در ثبت رکورد ورزشــــی حرکات چرخ و فلک، نشــــان طای خود را به باغ موزه 

دفاع مقدس همدان اهدا کرد.
وی با بیان اینکه این دانش آموز هدف از اهدای این نشــــان را ادای دین به شهدا دانست و ادامه 
داد: ایــــن دانش آموز خوش ذوق عنوان کرده که من با خود عهد بســــته ام راه شــــهیدان را الگوی 
زندگی قرار دهم و با این عهد سه هدف تحصیل، تهذیب و ورزش را با توکل به خدا دنبال کردم و با 

عنایت شهدا امروز به موفقیت رسیده ام.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مایر یادآور شد: دانش آموز پرتاش مایری پیش از این رکورد 
حرکات چرخ و فلک )زیر مجموعه ورزش های همگانی( را در سال 1394 به یاد 8 هزار شهید استان 

همدان به ثبت رسانده بود.
« اولین بار در ســــال 1394 در کتاب رکوردهــــای ملی ایران به  وی گفت: رکــــورد »زهرا جعفر پور

رسید. ثبت 
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20 ساختمان استیجاری 
انس  و فرسوده اورژ

در استان همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس اورژانــــس پیش بیمارســــتانی و 
مدیریت حوادث دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: 20 ساختمان 

اورژانس در استان همدان استیجاری و فرسوده است.

به گزارش هگمتانه، حبیــــب معصومی با بیان اینکــــه مرکز فوریت های 
پزشکی استان همدان در مجموع دارای 66 پایگاه فعال است که از این 
تعداد 20 پایگاه در ســــاختمان های فرسوده و یا استیجاری مستقر شده 
اند، اظهار کرد: همچنین یکی از پایگاه های اورژانس شهرســــتان نهاوند 

در کانکس مستقر و فعال شده است.
وی با اشاره به طرح احداث هشــــت ساختمان جدید اورژانس در استان 
همــــدان؛ اظهار کرد: بــــرای احداث هــــر یک از ســــاختمان ها بــــا 50 تا 90 
درصد پیشــــرفت فیزیکی حدود 500 تا 700 میلیون تومان هزینه شده و 

براساس برنامه زمان بندی شده تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری 
می رسند.

رئیس اورژانس پیش بیمارســــتانی و مدیریت حوادث دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: این هشت ســــاختمان اورژانس شامل مرکز 
فارسبان و پایگاه 3 شــــهری نهاوند، 2 پایگاه در شهرستان فامنین، یک 

پایگاه در کبودرآهنگ، 2 پایگاه در مایر و یک پایگاه نیز در رزن است.
معصومی افزود: در همین ارتباط در ایام دهه فجر امســــال 2 ســــاختمان 
جدید اورژانس استان شامل پایگاه شهری کوی شهید مدنی همدان و 

ساختمان شماره چهار شهر مایر به بهره برداری رسید.
وی اظهار کرد: برای احــــداث و بهره برداری از ســــاختمان جدید اورژانس 
در کوی شــــهید مدنی 600 میلیون تومان و برای تجهیز و نوسازی پایگاه 

شماره چهار شهرستان مایر نیز 100 میلیون تومان هزینه شده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارســــتانی و مدیریت حوادث دانشــــگاه علوم 
پزشکی ابن ســــینا گفت: 100 دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و یک دستگاه بالگرد )اورژانس هوایی( در 66 پایگاه شهری و 

جاده ای این استان آماده خدمات رسانی در مواقع ضروری است.

حرف دل مردم
محمد جواد بیات

درآئیــــن آغــــاز چهل وســــومین ســــالروزپیروزی انقاب 
شــــکوهمند اســــامی که متفــــاوت با چهل ودوســــال 
گذشــــته بارعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در مهار 
ویــــروس کرونا بــــرای اولیــــن باربه صــــورت خودروئی در 
کشــــور برگزارگردید. مــــردم انقابی وهمیشــــه درصحنه 
باکسب تجربه ای مفید وارزشــــمند در جبهه پشتیبانی 
از انقاب بافهم ودرک باالی سیاســــی بدور از ســــالوس 
کاری وغوغا ساالری به بیان حرف دل پرداختند. ایرانیان 
در حالیکه از نخستین ساعات صبح روز یوم اهلل بیست 
ودوم بهمن 99 در مســــیرهای تعیین شــــده درسراسر 
کشــــور حاضر شــــدند. باحمل پرچم مقدس وپر افتخار 
جمهوری اســــامی بر اصول خدشه ناپذیر انقاب یعنی 
اســــتقال، آزادی، جمهوری اسامی. نه شــــرقی نه غربی 

تأکید نمودند. 
مردمان لحظه شناس ومؤمن به انقاب با درک صحیح 
اوضاع جهانی درپاسخ به ســــوال خبرنگاران بلوغ ونبوغ 
اعتقادی،اجتماعی، فرهنگی وسیاســــی خود را در منظر 
ومراعی جهانیان قرار دادند به نحوی که دربین مصاحبه 
شــــوندگان فردی گفــــت: ترامپ وپمپئو بــــه دنیا وعده 
کرده بودند ایرانیان جشن چهل سالگی اتقاب خود را 
نخواهند دیدو ســــخن از تابستان داغ داشتند بر خاف 
این ادعای واهی با خفت وخواری رفتند و انقاب اسامی 
ماند. اکنون جهان درچهل و ســــومین ســــالروز انقاب 
اسامی به ماندگاری انقاب وعظمت جشن ملی ملت 
ایران خیره گردیده اســــت. شــــهروندی عنــــوان نمود:با 
اغماض مشکات وبرخی سوء مدیریت ها ما انقابمان 
را دوست داریم. حاضریم مانند جگر گوشه های سرزمین 
مادری در نیل به فوز عظیم شهادت وحفظ نظام اسامی 
که از واجبات عقلیه وشرعیه است جان خود را فدای مرز 
، متین وســــنجیده اظهار کرد؛  و بــــوم کنیم. بانوی با وقار
وجود معضات مانع حفظ انقاب نمی شــــود، سختیها 
قابل حل اســــت. مشــــکات را خودمــــان حل می کنیم 

نیازی به دخالت بیگانه نیست. 
مردی در مدار والیت پاسخ داد: شیدائی رهبر ما را به این 
وادی کشانده. ســــالخورده ای گفت:فرزندان رمضان را از 
تحریم باکی نیست.دانشــــجوی خاق مطرح کرد:تحریم 
ســــبب بروز خاقیت ها ونو آوری است. همان گونه که 
تهدید فرصت ایجاد می کند. مفهوم ســــاخت واکســــن 
ضد کرونای ایرانی توسط نخبگان علمی آن است که ما 
می توانیم. شخصیتی وارسته جواب داد: نگاه وابستگی 
برخی دگر اندیشان به لبیرال. سرمایه داری غرب را کنترل 
سازید. با انسجام فکری تفکر را به بهره وری توانائی های 
بالقوه کشور در مسیر رشد وبالندگی، تولید وجذب بازار 

سرمایه گرایش دهید. 
اقوام ایرانی با وحدت کلمه میزان را هم صدایی دانستند 
وگفتند: تا آخر پشت سر رهبرمان ایستاده ایم. امریکا کور 
خوانده اســــت. اینجا ایران اســــت. ام القری جهان اسام. 
فعال سیاســــی گفت: روســــای قدیم وجدید آمریکا هم 
جنس واز یک قماش اند. اعمال بیش از 1500 نوع تحریم 
ظالمانه علیه نظام اسامی حقیقت انکار ناپذیری است و 
هرگز از صفحه تاریخ وصحیفه انقاب محو نخواهد گردید. 
آقای یوسف سامی خبرنگار نام آشنا رسانه ملی از راکب 
موتور سیکلتی پرسید؟ می گویند به شما سهمیه بنزین 
داده اند تا دراین مراسم شرکت نمائید ایا جنین است!؟ 
تبسم زدو درنگاهی معناء دار گفت: غلط می کنند بیش 
از جهار دهه از این حرفها زیاد زده اند.شنونده عاقل باشد. 
ما راه خودمان را پر گاز می رویم. گرارشگر تلویزیون زیرکانه 
ازجوانی سوال کرد انقاب برای شما چه کرده است که در 
این میدان آمده اید؟ پاسخ شنید: بازگشت هویت ایرانی 
اسامی در جهان از برکات انقاب اسامی است. نام ایران 
وایرانی در جهان بلند اســــت وبــــدان مفتخریم. خبرنگار 
خوش ذوق ســــیما ســــراغ راکب دوچرخــــه ای دیگر رفت 
گفت: تا این مســــیر آمده ای منبعد تــــا کجا رکاب خواهی 
زد؟ سوار بر مرکب با عزمی جزم پاسخ داد: تا میدان آزادی، 
رسیدن به تمدن اسامی. اکنون آغاز گام دوم است.زنگ 
دوچرخه او ار جنس زنگ بیداری اسامی، شرف ومردانگی 

ومکتب حاج قاسم بود.
حرف دل مــــردم در سالگشــــت پیــــروزی غــــرور آفرین 
انقاب اسامی جدا ســــازی سره از ناسره، پاکسازی اهل 
نفوذ، چپاول، غارت بیت المال، رانت اختاس، ارتشاء، 
پارتی، اشــــرافی گری، زیاده خواهی، ســــهم طلبی، ســــیاه 
نمایــــی، عیاشــــی...   ... کوتوله هــــای سیاســــی، اقتصادی 
بود که موریانه وار پیکر نظام اســــامی را نشانه رفته اند. 
حاصلی جز کندی درحرکت شتابان انقاب ندارند. حرف 
مردم درجشم انداز توســــعه وپیشرفت، تحقق عدالت 
اجتماعی، رعایت حقوق شــــهروندی عمل به شایسته 
ســــاالری یعنی عزل وتســــویه افراد نا کار آمد و بکارگیری 

نیروهای متعهد وکار آمد در مسندهای متعدد بود.
 احاد مردم حرف مشــــترکی داشــــتند عشــــق به رهبری 
وحفظ والیت فقیه در استمرار نهضت امام خمینی)ره(. 
حفظ تمامیت ارضــــی، امنیت ملی، وحدت ویکپارچگی، 
دیپلماسی قوی در رفع تمامی تحریم ها مطابق منویات 
رهبــــری. تغییر نگرش بــــه کدخدا، نه خبــــری از ده مانده 
است ونه ســــراغی از کدخدا! به نظر می رسد حرف مردم 
ناشــــی از فرامین رهبر معظم انقاب اســــامی گفتمان 
ونقشه صراط مســــتقیم انقاب اسامی است.تقویت 
اتحاد، اتفــــاق، امید به آینده درخشــــان، ایجاد ســــازوکار 
وتمهید حضور چشمگیر مردم، احزاب، گروه ها، سازمان 
ها، نهادها در اتتخابات آتی ریاســــت جمهوری در خرداد 
1400 کلید واژه ای بود که حرف دل مردم را در جشن ملی 
مهر می کرد. تعیین سرنوشــــت چهار سال آینده کشور 
در انتخاب فرد اصلح با رویکرد دولتی دارای التزام عملی 
، انقابی، مکتبی،  به والیــــت فقیه، جوان، عاقل، مقتــــدر
مؤمن و وفادار به امام وشهداء ومردم عزیز ایران که حقا 
چهره منور تاریخ بزرگ اسام درزمان معاصرند. ملتی که 
نام بزرگ آنان درعالم به رشد سیاسی ثبت است وهرچه 
در راه این ملت عزیز در طبــــق اخاص بگذاریم از عهده 

شکر آنان بر نخواهیم آمد.

ایام عزت مستدام

یادداشت میهمان
یت حضرت ابراهیم ؟ع؟ منزلت حضرت هاجر در همراهی با مأمور

هگمتانه، گروه اندیشــــه: بیان شد که هجمه  دســــتگاه کفر به مؤمنین 
شــــکل جدیدی پیدا کرده و به همین دلیل، امتحانات نوینی در برابر ما 
قرار گرفته اســــت. لذا عزاداری ها و اجتماعات مذهبی که بزرگترین ثروت 
جامعه شــــیعه است باید شــــکل جدیدی به خود بگیرد و به ابزاری برای 
 َیَرْوَن 

َ
َوال

َ
عبور از این امتحانات تبدیل شــــود. خدای متعال می فرماید: »أ

ُروَن« 
َ

ّک
َ
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)توبــــه/126( آیا نمی بینند که در هرســــال یک یا دو مرتبــــه مورد امتحان 
قــــرار می گیرند؟! به نظر نمی رســــد منظــــور از امتحان در این آیه شــــریفه، 
امتحانات روزمره ی ما باشــــد که در خال آن، هر شخصی از سوی نفس 
اّماره وسوســــه می شــــود و باید خــــود را در برابر محرمات حفــــظ کند و به 
واجبــــات عمل کند. چون چنین امتحاناتی در هر ســــال، صدها و هزاران 
مرتبــــه برای هر فرد واقع می شــــود؛ نــــه یک یا دو مرتبه! لــــذا به ظن قوی، 
امتحاناتی که در این آیه مطرح شــــده »امتحانات اجتماعی« است که کل 
یک جامعه را بــــا یک پدیده اجتماعی درگیر می کنــــد و روحیات و افکار و 
اعمال عموم را تحت تأثیر قرار می دهد. حال اگر دشــــمنی های دشــــمن 
تغییر کرده و پیچیده شــــده، این امتحانات اجتماعی برای امت شــــیعه 
هم تغییر می کند. لذا این اجتماعات و مجالس ســــوگواری که ســــرمایه 
اصلی جامعه شــــیعه هســــت نیــــز باید از ســــادگی خارج شــــود و آرایش 
پیچیــــده ای در برابر حیله ها و مکرهای دشــــمن به خــــود بگیرد. یعنی از 
آنجایی که کید و مکر ابلیس همیشــــه یک شــــکل نیست و برای اینکه 
عباد خدا را به ســــمت خودش بکشــــاند دائما در حال تنــــوع در حیله و 
مکر اســــت، انبیاء الهی و اوصیای آنها و پرچمداران توحید نیز متناسب 
با آن موضع می گیرند و آرایش جبهــــه را تغییر می دهند. به همین دلیل 
، با  اســــت که رفتــــار حضــــرت امیرالمؤمنیــــن )ع( در مقابل خلفــــای جور
رفتــــار حضرت رضــــا )ع( در مقابل مامون تفاوت دارد؛ رفتار امام حســــن 
عسکری )ع( با رفتار امام حســــین )ع( متفاوت است و رفتار امام حسن 
مجتبی )ع( با رفتار صادقین )ع( یکســــان نیست. اگرچه اصول عامی در 

سیره معصومین )ع( وجود دارد ولی از سوی دیگر به دلیل تغییراتی که 
دســــتگاه کفر و نفاق در حیله های خودش بوجود می آورد، به تبع آن نیز 

برخــــورد و مقابله و مبارزه انبیاء و اوصیای الهی نیز تغییر می کند.
ــــم خارج ـ نه در 

َ
یکی از بانــــوان بزرگی که در حفاظــــت از کلمه توحید در عال

استدالالت ذهنی که در جای خود الزم اســــت ـ هم وزِن نبی الهی حضرت 
ابراهیم )ع( و متناسب با شرایط ایشــــان حرکت کرد و مأموریت اعتقادی 
خــــودش را در مبارزه با کفــــر و حفاظت از توحید انجــــام داد، حضرت هاجر 

)س( بود. 
وقتی ایشان حضرت اسماعیل )ع( را به دنیا آوردند خدای متعال به حضرت 
ابراهیم )ع( دستور داد که شــــما باید از شامات خارج شوید و در مکه ـ یعنی 
خانه من و اولین بقعه ای که در زمین آفریدم ـ بروید و هاجر و اسماعیل را در 
آنجا مستقر کنید. در تفسیر عیاشی و تفسیر علی بن ابراهیم ذیل آیات 34 
و 35 سوره ابراهیم آمده است که حضرت ابراهیم )ع( خودش و هاجر )س( 
و اسماعیل )ع( را بر »براق« ســــوار کرد و به صورت معجزه گون از شامات به 
سوی مکه حرکت کردند. در میان راه هر مکان و منطقه خوش آب و هوایی 

که می دید، به جبرئیل می گفت که آیا باید اینجا ساکن شویم؟ 
، مقصد اینجا نیست. وقتی به سرزمین مکه  جبرئیل پاســــخ می داد که خیر
رسیدند حضرت ابراهیم)ع(، هاجر و اســــماعیل را در آنجا سکنی داد و عزم 
برگشت به شــــامات را کرد. چرا که به حضرت ســــاره )س( قول داده بود که 
ْفَت 

َّ
َک َخل  به شــــامات بازگردد. حضرت هاجر به ایشــــان عرض کرد: »ِإّنَ

ً
فورا

 ، ِنیٍس ِمْن َبَشــــرٍ َو اَل َماٍء َیْظَهُر
َ
ُهَما ِبَا أ

َ
َة ل

َ
 اَل ِحیل

ً
 َضِعیفا

ً
ًة َضِعیَفًة َو ُغَاما

َ
ِاْمَرأ

ُب«]1[ شــــما یــــک زن و بچه ی که هیچ قدرت و 
َ

َغ، َو اَل َضْرٍع ُیْحل
َ

َو اَل َزْرٍع َقــــْد َبل
چاره ای ندارند، رها کردی و می روی؟! اینجا نه آبی اســــت و نه انسانی است و 
نه گیاهی در آن هست و نه دامی هست که از آن شیر بگیریم! شما ما را اینجا 

رها می کنی؟! این یک مأموریت عظیم و سخت بود.
اگر برای مرد خانه، کاری پیش بیاید و اجبارا یک شب در خانه نباشد، چه 
نگرانی برای او حاصل می شــــود؟! خانواده ی او چــــه حالی پیدا می کنند؟! 

می گوینــــد ما را با فرزندان تنها گذاشــــتی! این در حالی اســــت که تمام 
امکانات شــــهری اعم از آب و برق و گاز و نگهبــــان مجتمع و پلیس و 
آتش نشانی و بیمارســــتان شبانه روزی و... در دسترس آنها است! اما 
حضرت ابراهیم )ع(، همســــر و نوزادش را به امر الهی در این وضعیت 
گذاشت! این فشار ســــنگین و مأموریت بسیار ســــختی است که در 
ادامه به ارتباط آن با دفاع از کلمه توحید و مبارزه با دستگاه کفر اشاره 
خواهد شــــد. هاجر و اسماعیل به گریه افتاده بودند و حضرت ابراهیم 
نیز دلش به درد آمد و از دو چشــــمانش اشک جاری شد. لذا به سوی 
محل خانه خدا رفت و خطاب به خدای متعال عرضه داشت: »ربنا ِإّنِی 
نا ِلُیِقیُموا  ِم َرّبَ ُمَحــــّرَ

ْ
ْرٍع  ِعْنَد َبْیِتَک ال ِتی ِبواٍد َغْیرِ ِذی  َز ّیَ ْســــَکْنُت ِمْن ُذّرِ

َ
أ

َمراِت 
َ

ْیِهــــْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الّث
َ

اِس َتْهِوی ِإل ْفِئَدًة ِمَن الّنَ
َ
 أ

ْ
اَة َفاْجَعــــل الّصَ

)ابراهیم/37( خدایا!  َیْشُکُرون« ]2[  ُهْم 
َّ

َعل
َ

ل
من ذریه خودم را که ذریه توحید اســــت )زیرا نبی اکرم و ائمه اطهار )ع( 
از نســــل حضرت اسماعیل هستند( در ســــرزمین بدون آب و علف و 
ُم  ما ُنْخِفی  

َ
َک  َتْعل نا ِإّنَ بدون انســــان رها کردم! و در ادامه عرض کرد: »َرّبَ

 تو 
ً
ی اهلِل ِمْن َشْی ء« )ابراهیم/38( خدایا! یقینا

َ
َو ما ُنْعِلن َو ما َیْخفی  َعل

آنچه را ما پنهان می داریم و آنچه را آشــــکار می کنیم، می دانی. در تفسیر 
ْخِفَی 

ُ
 َو َما أ

َ
ِن ِإْســــَماِعیل

ْ
عیاشــــی ذیل این آیه نقل شده است: »َشــــأ

َبْیِت«]3[ آن چیــــزی که حضرت)ع( پنهان کــــرده بود، حضرت 
ْ

ل
َ
 ا

ُ
ْهــــل

َ
أ

اســــماعیل )ع( بود و اینکه قرار است پیامبر آخرالزمان و اهل بیت )ع( 
از نسل او زاده شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.]1[ تفسیر للعیاشی، جلد2، صفحه232.

]2[. »پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی، در کنار خانه ای که حرم توست، 
؛ و از ثمرات به آنها  ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دلهای گروهی از مردم را متوّجه آنها ساز

روزی ده؛ شاید آنان شکر تو را بجای آورند«.
.]3[ تفسیر للعیاشی، جلد2، صفحه 234.

 حجت االسالم محمدصادق حیدری

نوسازی و ساماندهی وضعیت ایستگاه های اتوبوس شهری  به همت  سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری همدان
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فراخوان مزايده عمومی
فروش لوازم مازاد و اسقاط  به شماره ج/99/273  

نوبت اول )تاریخ انتشار: 1399/11/26(

شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان )ســهامی خاص( در نظر دارد امــوال زیر را از طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند.  متقاضیــان می توانند با همراه 
داشــتن فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال واریزی به حســاب ســپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 جهت تهیه اسناد مزایده به دفتر قراردادهای 

شرکت آب و فاضاب استان همدان به آدرس مندرج در فراخوان مراجعه نمایند.

ف
دی
ر

مقدارموردمزایده
)تقریبی(

قیمتکارشناسی
)ریال(

مبلغتضمین
شرکتدرمزایده

)ریال(
توضیحات/محل

3000  آهن آالت اسقاط 1
لوله، نرده آهنی و سایر ضایعات 180.000.0009.000.000کیلوگرم

آبیاران/آبیاران

آلومینیوم اسقاط و 2
آذران پالستیک 

  1200
149.500.0007.475.000کیلوگرم

آلومینیوم اسقاط  500کیلو- 
آذران پالستیک پی وی سی از 
کاردرآمده 700کیلو/آبیاران

3
لوازم ورزشی اسقاط 

مربوط به باشگاه 
بدنسازی

طبق لیست1پیوست اسناد 26250.000.00012.500.000 مورد کجا
مزایده/آبیاران

لوازم متفرقه اسقاط 4
طبق لیست2پیوست اسناد 180.700.0009.035.000یک مجموعهآبیاران

مزایده/آبیاران

چدن آالت اسقاط 5
و نو

 20.000
1.400.000.00070.000.000کیلوگرم

دریچه منهول و سایراتصاالت  
چدنی شکسته و اتصاالت چدنی نو 

مازاد/انبار خیابان آزاد

کنتور آب برنجی 6
اسقاط

  7480
6.208.400.000276.252.000کیلوگرم

به همراه مکانیزم پالستیکی و 
متعلقات داخل در اقطار 1/2 و 
3/4 و 1 اینچ  از کار درآمده به 

تعداد6800 دستگاه/انبار خیابان 
آزاد 

 زمان خرید اسناد: ساعت اداری از مورخ 1399/11/26 لغایت 1399/12/02
  زمان بازدید : ساعت اداری ازمورخ 1399/11/26 لغایت 1399/12/12 )بازدید خریداران اسناد مزایده از مورد مزایده صرفًا با نامه مدیر امور مالی شرکت 

آب و فاضاب استان همدان امکان پذیر خواهد بود(
  آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 1399/12/12

 زمان گشایش پیشنهادها : 1399/12/13 ساعت 9
پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا 
چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی 

و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، سپرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.       
 محل دریافت اسناد، تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضاب استان همدان و ساعت اداری 

)شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
 این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضاب استان همدان درج شده است.
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حدیث

برای یک چوب خالل غصبی یکسال است 
مبتال به حسابم

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: در قرآن کریــــم آمده اســــت:   ای مؤمنین اموال 
یکدیگر را از طریق باطل نخورده و غصب نکنید.

حضرت امام صادق علیه السام فرموده اند: کسی که مال دیگری را به ظلم 
بخورد و به او باز نگرداند در قیامت قطعه ای از آتش جهنم را خواهد خورد.

حکایت: احمد ابــــی الجوزی که از بزرگان عصر خود بود نقل می کند یکی از 
آرزوهایم این بود که در خواب و عالم رویا ابو سلیمان دارانی را که از بندگان 
خوب بوده و فوت کرده بود ببینم، خاصه شــــبی او را در عالم رؤیا دیده و از 
حال و احوالش جویا شــــدم و پرســــیدم با تو چه معامله ای کردند؟ او پاسخ 
داد به خاطر یک چوب خال غصبی یکســــال اســــت که مبتا به حساب و 

کتابم!
حق مردم را ادا کن  ای پسر

تا نگردی در دو عالم خیره سر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مــــن مشــــکل  واقعــــٔه  رخــــت  عشــــق  ای 
مــــن حاصــــل  تــــو  فــــراِق  از  حاصلــــی  بــــی 
میســــوزد دلــــم  تــــو  ســــنگدلی  از 
مــــن دل  بــــر  دلــــت  بســــوختی  کاش  ای 

عطار

رسول اعظم صلی اهلل علیه و آله:

از بزرگترین گناهان زبان
دروغگویی است.

: ج21، ص211 بحاراالنوار

عکس روزسی نما

برگزاری کارگاه سبک زندگی کانون بسیج هنرمندان مالیر " نگاهی به "منصور

فیلمی که با تیک آف آذرخش تماشاگر را پرواز می  دهد
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: تاش فیلمســــاز 
برای به تصویر کشیدن یک ماجرای واقعی و 
تولید یک پرتره از شــــخصیتی حقیقی همان 

گمشده ای است که سینمای امروز ما دارد.
سرمدی  سیاوش  داستانی  تجربه  نخستین 
کــــه عــــادت داریــــم او را با قاب های مســــتند 
شناســــایی کنیم فیلــــم قابل قبولــــی از آب 
درآمــــده اســــت فیلمی که به زندگی تیمســــار 
هوایــــی  نیــــروی  اســــبق  فرمانــــده  ســــتاری 
می پردازد و بنا دارد مدیریت و تاش جهادی 
او را برای رسیدن به هواپیمای بومی آذرخش 
اف5  هواپیمــــای  روی  از  نســــخه برداری  کــــه 

آمریکایی است به تصویر بکشد.
گذشــــته از نقاط ضعــــف و قوت اثــــر و پیش 
از نــــگاه انضمامی به ســــاختار فیلم و تحلیل 
و نقــــد آن باید بــــه این نکتــــه اشــــاره کرد که 
تاش فیلمساز برای به تصویر کشیدن یک 
ماجرای واقعی و تولید یک پرتره از شخصیتی 
حقیقی همان گمشده ای است که سینمای 
امروز ما دارد، ســــینمای بدون آرمان و بدون 
 امســــال در پس کوچه های 

ً
قهرمان که غالبا

جنوب شهر در حال روایت زندگی فاکت بار 
و غم نان و گرفتاری های معیشــــتی اســــت، 
 با موقعیتی مواجه می شــــود کــــه پر از 

ً
اتفاقــــا

تــــاش و انگیزه و آرمان اســــت و در نهایت با 
تصویری غرورآفرین پرواز به ســــوی آینده را به 
 مخاطب از 

ً
رخ مخاطبش می کشــــد و اتفاقــــا

دیدنش لذت می برد و راضی از سالن سینما 
خارج می شود.

همین گام نشــــان می دهد که دفاع مقدس 
و ماجرای تحریــــم و اتفاقات ســــخت دوران 
از ســــوژه های نابی   ابتدایــــی انقاب مملــــو 
هســــتند که می تــــوان آنها را بــــرای مخاطب 
 او را راضی و خشــــنود 

ً
امروز بازگو کرد و اتفاقا

از ســــالن سینما راهی نمود اما دریغ که کمتر 
این اتفاق رخ می دهد.

با این حــــال در خصــــوص فیلــــم باید گفت 
سیاوش ســــرمدی هرچند تمام تاش خود 
را بــــرای تطبیق موضوعات واقعی کشــــیده و 
هرچند تاش کرده اســــت شخصیت اصلی 
داســــتانش را تا آنجا که می تواند ســــمپات و 
محبــــوب تماشــــاگران کند امــــا در جاهایی از 

داســــتان از عناصری نظیر انضبــــاط نظامی  و 
 
ً
 یا ســــهوا

ً
ارتشــــی و رعایت برخی قواعد عمدا

کوتاه آمده اســــت تــــا بتواند کاراکتــــر را قدری 
نرمتر و ملموس تر تقدیم مخاطب کند اما با 
این حال دو اختال اساســــی باعث خدشــــه 
یــــت داســــتان و این رویکرد می شــــود؛ 

ّ
در کل

نخســــت این که داســــتان قــــدری دیــــر آغاز 
می شــــود و مخاطب تا دقیقه بیســــت فیلم 
سردرگم اســــت و هنوز نتوانســــته با کاراکتر 
قهرمان داســــتانش رابطه برقــــرار کند و این 
اتفــــاق برای یک اثر داســــتانی بســــیار مخرب 
اســــت چرا که انتظار تحمل بیست دقیقه ای 
داشتن از مخاطب بی رحم سینما امر درستی 
نیســــت و نکته دوم خانواده و اتفاقات جاری 
در حوزه زندگی فردی منصور بســــیار دیر وارد 
داســــتان می شــــود و با وجود اینکه می تواند 
به داستان وجهی نرم و انعطاف پذیرتر بدهد 
بسیار الغر و بی مایه است به نحوی که به نظر 
می رســــد می تــــوان آن را در تدویــــن بیــــرون 
کشید و هیچ لطمه ای بر داستان وارد نشود، 
علی الخصوص بازی سرد لیندا کیانی مزید بر 

علت می شود.
چالش اصلی ماجــــرا در فرماندهی و مدیریت 
شــــهید ســــتاری در فیلم منصــــور روی نحوه 
اعمــــال مدیریــــت نهادهای دیگــــر و دولت 
استوار می گردد و جالب اینجاست که برخورد 
کامــــًا دوگانه  فیلمســــاز با دولت مســــتقر 
اســــت؛ در جایی از فیلم زمانی کــــه بچه های 
مهندسی به نگرفتن حقوق اعتراض دارند و 
فرمانده منصوب تیمسار قصد استعفا دارد و 
از تیمسار می خواهد که موضوع را با دولت در 
میان گذارد تیمسار به صراحت بیان می کند 
که "بعد ماجرای یاشــــی دولت با ما بد شــــده 
و جواب ســــام ما را هم نمی دهد" و در جایی 
دیگر هــــم وزیر وقت صورت جلســــه می کند 
که "باید تمــــام تجهیزات و بخــــش تعمیرات 
مهندســــی نیروی هوایی انتقال پیدا کند به 
شــــرکت یاشــــی."، با این حال باز هم چشــــم 
امیدش بــــه رئیس همان دولت اســــت و با 
دعــــوت از رئیس جمهور آیــــت اهلل خامنه ای 
و راه انــــدازی پیــــش از موعــــد هواپیما قصد 
دارد از ایشــــان بــــرای انجــــام کارش در مقابل 

یاری  دولت  همان  مســــؤوالن  سنگ اندازی 
بگیرد.

ایــــن برخــــورد دوگانه شــــاید در وجــــه فضای 
انقاب و تعریفی کــــه فیلم از انقاب می دهد 
هم کامًا آشــــکار باشــــد؛ پیرمــــرد گیرکرده در 
ترافیک وضعیت قرمز از اعلی حضرت و برادر 
خلبانش می گوید که نتوانســــته در امتحان 
عقیدتــــی در خصــــوص اســــتحباب رفتن به 
توالت با پای راســــت صحبت کند و تســــویه 
شده و حاال در کانادا پیک پیتزا شده است و 
نمایندگان دادگســــتری که به خانه مهندس 
حمله می کننــــد نماینــــده دادســــتانی که در 
کارگاه را پلمــــب می کند و... اصواًل نشــــنیده 
بگیرید امــــا اتفاقی یــــا عمدی تمام ریشــــوها 
و قیافه هــــای انقابــــی موجــــود در داســــتان 
آدم های بد قصه هستند از مهندس لقمان 
شــــرکت  سوءاســــتفاده  اهــــل  مدیرعامــــل 
یاشــــی تا مهندس ریشــــویی که اعتراض به 
وضعیت حقوق دارد و جلسه شورای دفاع و 

نماینده های دادستانی.
به نظر می رســــد فیلمســــاز نمی خواسته خط 
روی اعلی حضرت بیفتد و به یک شــــوخی نرم 
بســــنده می کند و متلک ریزی را از زبان دالل 
ترکیه ای نثارش می کند که "نگران نباشــــید، 
هواپیماهای اوگاندا ارزانتر از آن هواپیماهایی 
هستند که آمریکا به شــــاه فروخت" اما هرگز 
به ســــاختار شــــرکت یاشــــی که باقی مانده از 
مدیریت دوران شــــاه است اشــــاره نمی کند 
پشــــت هم اندازی  و  مشــــکات  به عکــــس 
موجــــود در آن را محصول انقــــاب می بیند و 

مدیریت موجودش.
با این حــــال فیلم در پایان دســــت آورد قابل 
قبولی دارد و مخاطب را به احساس نیاز برای 
پــــرواز آذرخش می رســــاند و زمینــــه ای ایجاد 
می کند کــــه مخاطب هم همراه ســــتاری که از 
تخت بیمارستان به کنار باند پرواز آمده است 

از پرواز لذت ببرد و به خود ببالد.
این تجربه خوب ســــیاوش ســــرمدی یکی از 
تحسین برانگیز  و  قبول  قابل  موقعیت های 
 تطبیق درســــتی با 

ً
جشــــنواره بــــود و اتفاقــــا

جشنواره فجر انقاب اسامی داشت.
سیدمحمد حسینی  �

هدایت
خدایا هرکه را تو یاری دهی خوار ساختن خوارکنندگان به او زیان نرساند

و هر که را تو عطا کنی امساک ممّسکان از او نکاهد
و هر که را تو هدایت کنی

گمراه ساختن گمراه کنندگان از راه نبرد
پس بر محّمد و آلش رحمت فرست

، و ما را به قوت خود از شّر بندگانت بازدار
و به عطای خویش از غیر خود بی نیاز فرمای

. و در پرتو ارشاد خود به راه حق رهسپار ساز
خدایا بر محّمد و آلش رحمت فرست،

و سامت دل های ما را در یادکردن عظمت خود
و آسایش بدن هامان را در شکر نعمت خود و چرب زبانی مان را

در توصیف عطای خود قرار ده.
خدایا بر محّمد و آلش رحمت فرست،

و ما را از دعوت کنندگانت که به سوی تو داللت می کنند
و از خاّصانت که نزد تو اختصاص یافته اند قرار ده،

ای مهربان ترین مهربانان.
برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

سادگی، درِس انقالِبمانه
هگمتانه، گروه فرهنگی: زندگی همیشــــه باالپاین 
داره ســــختی داره خوشــــی داره ِولی مهــــم اینه که 
 
ُ
همیشــــه ِتوکل آدم به خدا باشــــه، ِحواســــش به ا
دنیاش باشــــه. گول َجــــرق و برق زندگیــــه ِنخوره. 
آدم میتانــــه  االن باخــــای حســــاب کنــــی، هــــر روز 
 بس کــــه هر ِدیقه 

َ
ِیی ِوســــیله ی ِجدیــــدی بِخره. ا

، اســــباب خانــــه، لباس،  بازار ِیی چیزی میــــا میان 
ِدیقه  به  دم  بگــــی  هرچیه  خاصه  ماشین،گوشــــی 

میایه. ِجدیدِترِش  ُمد  داره 
 همه 

َ
میــــان ای دنیاهه باخای دل بدی بــــه مادیات، ا

چی می مانی. دیه ِفقط باید ِبِدویی که برســــی به این 
 
َ
. همه ی دنیا ایجو شــــده. ِولی ما مســــلمانیمان، ا

ُ
و ا

بِچگی یادمان دادن چجو باید زندگی کنیم. ســــاده 
زندگی کردن، رســــم مســــلمانیه. ما دیه ِنباید اســــیر 
دنیا بشــــیم. ِدوره ی طاغوت شاه میان قصر زندگی 
می کرد، رِخت و ریزشــــان خرِج ِیی مملِکتی بود. ِولی 
َوختــــی انقاب شــــد، وختی امــــام خمینــــی )ره( آمد، 
زندگیش ِانَقد صاف و ســــاده بود که ِبرِی همه مان 

شد درس.
انقــــاب میــــان دل همه ی مردم جا شــــد، ِبــــرِی که 
 خوِد  ای مردم بودن؛ ســــاده، بی 

َ
رهِبرِش،اماممــــان ا

آالیش، با خدا، ِیی جوری که همه باِورِشــــان ُمکنن، 
از بس به دل می نیشــــن، از بس خالص و خدایین. 
امام )ره( آمد ِبرِی همه مان شــــد الگو، رهِبرِمان االن 
ِبرِی همــــه الگوئه؛ همه یاد گرفدیم زندگی کردن َینی 

شی.
 همــــه ی دنیا ِجِلو ِتریمان چــــون می دانیم 

َ
حــــاال ما ا

 همه کاراش 
َ
کارِ ُدُرس شــــیه، ِغلط شیه. انقاب ما ا

باالتــــر همی بود که فرهنگ مردمه ُدُرس کرد، همی 
که یاد داد ِبُشــــمان چجور میوا رفتــــار کنیم، حرف 
بزِنیم کــــه خدا ازِمان راضی باشــــه. ما کــــه رهِبرِمان 
ِحواســــمان  باید  داره،  زندگیــــه  ِتریــــن  ســــاده  االن 
باشــــه، درگیر جرق و برق زندگی ِنشیم. ِتجمات وا 
رفاه و آســــایش ِتوفیر داره ننه جان! ِتجمات آِفِت 
زندگیــــه. مخصوصا ِبرِی شــــما ِجوانا کــــه ِاگر بفتین 
میان دامش دیه زندگیتان روی خوش نی میوینه.

خدا رِ شکر مملکتمان دیه  ای روزا مثه قبِل انقاب 
نیس. ِجوانا دنبال درس خوانِدن و ِمســــجد رفِدن 
و ایجور چیزان. اهل ِنمــــاز و دعا و خدا و پیغمِبرن. َم 
وختی می وینم  ای ِجوانا زندگیشانه وا سادگی شروع 
ُمُکنن، به هم ســــخت نیمیگیرن، اهل چشم و هم 
چشمی نیَسن، عِقِب کار و ِتاشن، خیلی خوشحال 

 ِبرِکات انقابمانه.
َ
می شم. اینا همه ش ا

ِننه جان تو بگو

خاطرات 7 سیاستمدار ارشد آمریکا از تعامل و تقابل با ایران

آن سوی میز
«، خاطرات هفت  هگمتانه، گروه فرهنگی: »آن ســــوی میز
سیاســــتمدار ارشــــد آمریکایی از درگیری یک دهه اخیر با 
پرونده ایران توســــط نشــــر کتابســــتان معرفت منتشر و 

روانه بازار نشر شد.
«، خاطرات سیاستمداران آمریکایی  کتاب »آن ســــوی میز
از تعامــــل و تقابل با ایران با ترجمه مهــــدی خان علی زاده 
و ســــید وحید نبوی زاده نمازی از ســــوی نشــــر کتابستان 
معرفــــت منتشــــر و روانه بازار نشــــر شــــد. در ایــــن کتاب 
، وندی شــــرمن ،  خاطراتــــی از هیــــاری کلینتون ، جــــان کر
،  ســــوزان رایــــس و جان بولتون  نیکیل هیلی،  ویلیان برنز

گردآوری شده است.
آمریــــکا فعالیتــــی  خاطره نویســــی در فرهنــــگ سیاســــی 
جاافتاده است و بیشتر سیاســــتمداران این کشور پس 
از پایان مســــؤولیت دســــت به خاطره نگاری می زنند. این 

خاطره ها فرصتی است تا تصویری قهرمانانه و درعین حال 
دوستانه و متعهد از خود بسازند.

شــــده،  گــــردآوری  و  ترجمــــه   » میــــز »آن ســــوی  در  آنچــــه 
بخش هایی است از خاطرات هفت نفر از سیاستمداران 
ارشــــد آمریکایی کــــه در دهه اخیــــر فعال با پرونــــده ایران 

درگیر بوده اند.
سیاســــتمدارانی که بخش مهمی از خاطره های کاری شان 
بــــه ایران ربط مســــتقیم داشــــته اســــت و از پشــــت پرده 
سیاســــت ها و تحلیل هــــا گفته  و بــــا جزئیاتــــی خواندنی از 

روابط، گفت وگوها و مذاکرات نوشته اند.
آنچــــه در این کتــــاب ترجمه و گردآوری شــــده، بخش های 
از  نفــــر  شــــش  خاطــــرات  کتــــاب  در  ایــــران  بــــا  مرتبــــط 
سیاستمداران ارشــــد آمریکایی اســــت که تاش شده تا 
متناســــب با ارتباطی که با مخاطب و جامعــــه ایرانی دارد، 

برگزیده شــــود. دو فصــــل ابتدایــــی که مرتبط بــــا هیاری 
کلینتون و جان کری اســــت، به دلیل انتشار کتاب کامل 
آنها، بــــا اندکی تصــــرف و تخلیص از کتــــاب »انتخاب های 
ســــخت« با ترجمه ی امیر قــــادری از انتشــــارات میلکان و 
کتاب »هر روز موهبتی است« با ترجمه ی علی مجتهدزاده 
از انتشارات کتاب پارسه نقل شده است. سایر فصول به 

فارسی ترجمه شده است.
آن چیزی که برای مخاطب ایرانی از مطالعه ی این مجموعه 
به دســــت می آید، نوع نــــگاه آمریکایی ها به کشــــورمان و 
هدف آنها از هرگونه تعامل و مذاکره با جمهوری اســــامی 

ایران است
این کتاب با ترجمه مهدی خانعلی زاده و سید وحید نبوی 
زاده نمازی و با قیمت 55 هزار تومان منتشــــر و روانه بازار 

نشر شده است.

آِیند و ِرَوند داره
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با گذشته ای زیبا 
؛ شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن  و دلنواز
و ســــالخورده اســــت. این روزها در پس گذر زمان و ایجاد 
زندگی مــــدرن، خیلی وقتهــــا یادمان مــــی رود پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایمــــان چگونــــه زندگــــی می کردنــــد. خیلی از 
نوجوانان و جوانان امروز کلمات متداول در همدان قدیم 
حتی به گوششــــان نرسیده اســــت و باز هم این کلمات و 
واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته 
را زنده کنند برایمان و به کمــــک جوان تر هایمان بیایند تا 

بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که 
در همدان قدیم مصطلح بوده اســــت و پرکاربرد پرداخته 

می شود.

آِینــــد و ِرَونــــد داره: آمد و رفــــت دارد. یعنــــی پرمهمان و 
پرمشــــتری اســــت. در اصطاح مشــــابه گفته می شود؛ ِدرِ 
خانه ش وازِه. کیا بیا داره. چراغش روشــــینه. بیریز بپاش 

داره.
آینه داری َشــــِر کورا ِر ُمُکنه: در شــــهر کــــوران آینه داری 
می کنــــد. یعنــــی کاری بیهوده انجــــام می دهــــد. در اطاح 
مشــــابه گفته می شــــود؛ آفداب و َمهــــداب َذر ُمُکنه. آب 

صاف ُمُکنه. آب میان هاون می کوئه.
آینه ی ِدقه: آیینه دق اســــت. یعنی عبــــوس و غمگین 
اســــت. وجودش مایــــه ی غم و اندوه اســــت. در اصطاح 
مشــــابه گفته می شــــود؛ برِج زهره ماره. واِشش نی می شه 

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد پول بخش کنی. وا ِیی من عسل نی می شه بخوریش.
علی نوریون-  انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

وصیت نامه شهید عبدالحسین خلج

ســـعادت دنیا و آخرتمان در گرو اجرای فرمان امام خمینی )ره( است
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک بــــودی، زیر 
کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت 
جاری می شد؟ تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو 
 ، را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز

 ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یا ایهاالذین امنــــوا اهل اولکم علی تجــــاره تنجیکم من 
عــــذاب الیم توامنــــون بــــا اهلل و رســــوله و تجاهدون فی 
سبیل اهلل بامواتکم و انفسکم و لکم خیر لکم ان کنتم 
تعلمــــون یغفر لکم و دنوبکم و ســــدخلکم عنات تجری 
من تحتها االنهار و مســــاکن طیبه فی جناب عدن ذلک 

آیه 12-10 الفوز العظیم. سوره صف 
ایــــن حقیر که اکنــــون عاظم جبهه های حــــق علیه باطل 
هســــتم چند وصیت کوتاه خدمت مردم شــــریف عرضه 
می کنم. اولین ســــفارش این اســــت که امام خمینی که 
نائب بر حق حضرت مهدی)عج( اســــت را تنها نگذاشته 
و مقلــــد واقعی او باشــــیم و دســــتورات او را انجام دهیم 
که اگر انجام دهیم ســــعادت دنیــــوی و اخروی ما برآورده 

می شود.
ســــفارش بعدیم در مــــورد دنیا اســــت به دنیــــا زیاد دل 
نبندیــــد کــــه دنیا بــــرای انســــان باقــــی نمی مانــــد. بلکه 
توشــــه ای برداریم برای خانه اصلی که همان آخرت باشد 

چگونــــه؟! راهش این اســــت کــــه احکام اســــام را به کار 
بندیم و راه تقوی را پیشه کار خود قرار دهیم که آیه قرآن 
می فرماید یا ایها الذین آمنو تتقوا و نجفل لکم مفرحا  ای 
کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید تا حق از باطل 

برایتان مشخص شود.
از تمام دوســــتان و آشــــنایان طلب حالیت می طلبم اگر 

آنها شده ام. موجب رنجشی برای 
از پــــدر و مــــادرم حالیــــت می خواهم اگر چه نتوانســــتم 
وظیفه فرزندی را در حقشــــان ادا کنم و از تمام اهل خانه 
حالیت می خواهم و امیدوارم که تاکنون در خط اســــام 

بود ید از این به بعد هم اینگونه باشید.

میز مطالعه

همه دان

ایستگاه آسمان


