
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

منابع و مصارف بودجه 1400 نیاز به بررسی دقیق دارد
افزایش چشمگیر منابع احتمالی و هزینه های اجتناب نا پذیر پاشنه آشیل الیحه بودجه 1400

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون برنامه بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی بیان کرد: بودجه 1400 

نیازمند هم افزایی، تأمل،کالن نگری و مدیریت است.
به گــــزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی در ســــی امین 
، که با حضور  گردهمایی رؤسای دانشــــگاه های بزرگ کشور
17 دانشگاه تشکیل شد، گفت: منابع و مصارف بودجه 1400 
نیاز به بررســــی دقیق دارد، آنچه در نگاه اول در الیحه بودجه 
1400 مهم اســــت، افزایش چشمگیر و احتمالی بودن منابع 

این بودجه است.
رئیــــس کمیســــیون برنامــــه بودجه و محاســــبات مجلس 
گفت: نکته دیگری کــــه باید در این الیحه بــــه آن توجه ویژه 
، به  داشــــت، افزایش چشــــمگیر هزینه های اجتناب ناپذیر
ویژه سررســــید 150هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و 

حفره های ایجاده شده ای است که تصمیم گیری در مورد این 
بودجه را دشوار کرده است.

وی با اشــــاره به این موضوع که این بودجه می تواند مجلس 
را در موقعیــــت ویژه ای قرار دهد، تأکید کرد: اصالح ســــاختار 
بودجه اجتناب پذیر است و مجلس در معرض یک تصمیم 

مهم است.
وی در خصوص بودجه دانشــــگاه ها گفــــت: باید با تحلیل 
واقع بینانه و هم فکری و هم افزایی برای بودجه دانشگاه ها 
و تنوع بخشی به منابع مالی در حوزه آموزش و بهره برداری از 
ظرفیت های موجود، برای جبران کسری بودجه در این بخش 

تالش کنیم.
حاجــــی بابایی با تأکید بر ویژگی هــــای بودجه بخش آموزش 
و پژوهش گفت: اعتبارات پیشــــنهادی این بخش با رشد 

74درصدی، از826 هزار میلیارد ریال، در ســــال 1399، به 1440 
هزار میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است.

وی گفت: در بخش آموزش عالی، رشد 76،3 درصدی بودجه 
به چشم می خورد، که این اعتبارات از 179 هزار میلیارد ریال در 
ســــال 1399، به 316 هزار میلیارد ریال در 1400، افزایش یافته 

است.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به بودجه 1399 دانشگاه ها گفت: متأسفانه 
هزینه های اجتناب ناپذیر دانشــــگاه ها، در سال 1399، این 

بودجه را در سال 1400 با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشــــاره بــــه این کــــه در بیانیــــه گام دوم انقــــالب، علم 
در  مبحــــث  دومیــــن  و  محــــور  نخســــتین  پژوهــــش  و 
مأموریت هاست، گفت: بازسازی آزمایشگاه های دانشگاه ها 

برای توســــعه فعالیت هــــای تحقیقاتی، پشــــتیبانی از پایان 
نامه ها در دوره های تحصیالت تکمیلی در راستای تولید علم 
و افزایش اعتبارات پژوهشــــی و کیفیت بخشی به آموزش و 
پژوهش در دانشگاه ها بخشی از دغدغه های موجود است.

حاجی بابایی با اشاره به خالء موجود در تولید دانش در پایان 
نامه ها و رســــاله های دانشــــجویی گفت: پیوند واقعی بین 
دانشگاه ها و شــــرکت های دولتی و بخش صنعت و تولید 
محور کردن پایان نامه ها از دیگر مشکالت دانشگاه هاست.
حاجی بابایی گفت: باید بر اســــاس بنــــد "ه" تبصره 9 بودجه 
صندوق حمایت از پایان نامه های دانشــــجویان کارشناسی 
ارشــــد و دکتری ایجــــاد شــــده و اعتبارات این بخــــش نیز به 
صورت ویژه تعریف گردد و صندوق پشتیبانی پایان نامه های 

دانشجویی شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: بر این اســــاس پیشنهاد می شــــود، کارگروه 
بررسی اسناد تقنینی به منظور بررسی ظرفیت ها، چالش ها 
و مشــــکالت در راســــتای اهــــداف بیانیــــه گام دوم انقالب 
در توســــعه فعالیت هــــای علمی و پژوهشــــی و فنــــاوری در 
دانشگاه ها، همچنین تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری به ویــــژه در پژوهش و فنــــاوری و تولید علم و دانش 

در دانشگاه ها ایجاد شود، تا بتوان با آسیب شناسی دقیق 
وضعیت موجود، در تدوین برنامه هفتم در راســــتای ایجاد 
تحول پژوهشــــی و فناوری و توسعه علم محور دانشگاه  ها 

گام های مؤثری برداشت.
وی تأکید کرد: این بودجه نیاز به هم افزایی، تامل،کالن نگری 

و مدیریت دارد.

دوگانه سوز کردن یارانه ای تاکسی های اینترنتی 
تا 2 هفته دیگر

2000 تاکسی و وانت بار رایگان دوگانه سوز شد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیر شــــرکت 
پخــــش فرآورده های نفتی منطقــــه همدان از 
شــــروع ثبت نام دوگانه ســــوز کردن یارانه ای 
آژانس ها تا دو هفته  تاکســــی های اینترنتی و 

آینده خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، امین روســــتایی گفت: 
ثبت نام و گازســــوز کردن خودروهای عمومی 
و وانت بارها چند ماهی اســــت که آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک شــــاهد 
گازســــوز کردن یارانه ای خودرو های اینترنتی و 
آژانس های جابجایی بار و مسافر خواهیم بود.

تاکســــی های  تعــــداد  آمــــار  افــــزود:  وی 
اینترنتــــی جمــــع آوری و اســــتخراج شــــده که 
پیش بینی های انجام شده نشان از استقبال 

دارندگان این نوع خودروها دارد.
وی یادآور شد: اکنون دوگانه سوزکردن رایگان 
خودروهای عمومی تاکســــی و وانــــت بارها در 
حال انجام اســــت و تاکنون حدود 2000 خودرو 
در منطقه همدان با اســــتفاده از تســــهیالت 

رایگان وزارت نفت دوگانه سوز شده اند.
مدیــــر منطقــــه همــــدان دربــــاره ثبــــت نــــام 
مســــافربرهای شخصی متذکر شــــد: تبدیل 
خودروهای شــــخصی از بنزین سوز به دوگانه 
ســــوز در این طرح قطعا هماننــــد رویه تبدیل 
ســــوخت خودروهای عمومی نیســــت بلکه 
درصدی از مبلغ از منابع دولت تأمین و بقیه 

را دارنده خودرو تقبل خواهد کرد.
وی گفــــت: بــــا فراهم شــــدن شــــرایط و اعالم 
فراخوان عمومی، ثبت نام همچون گذشــــته 

در وبگاه gcr.niopdc.ir انجام خواهد شد.
کرد: تنوع پالک های  روســــتایی خاطرنشــــان 
کرونایی،  انتظامی و اعمــــال محدودیت های 
راه انــــدازی زیر ســــاخت های الزم را بــــا اندکی 
تأخیر مواجه کرد اما خوشــــبختانه مجوز های 
الزم بــــرای اجرای طــــرح یارانه ای دوگانه ســــوز 
آژانس ها گرفته  کردن تاکسی های اینترنتی و 
شــــده و بــــه زودی در کشــــور و به تبــــع آن در 

استان کلید خواهد خورد.
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هم زمان با سالگرد عملیات کربالی 4؛
»هفتاد و دومین غواص«روایت 

حمید حسام از فرشته های اروند
هم زمان با ســــالگرد عملیات کربالی 

کتاب  معرفتی  نشســــت   ،4
غواص«  دومیــــن  و  »هفتاد 

برگزار شد.
خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
شــــنبه  ظهــــر  هگمتانــــه، 
بــــا  معرفتــــی  نشســــت 

محوریــــت کتــــاب »هفتاد و 
دومیــــن غواص« بــــا حضور 
و  کتــــاب  راوی  و  نویســــنده 

دبیرکل نهــــاد کتابخانه های 
تــــاالر  در  کشــــور  عمومــــی 

اســــکای روم  ایرانی  گفتگوی 
به صورت مجازی برگزار شد.

کتاب هفتــــاد و دومین غواص خاطرات جانبــــاز دوران دفاع مقدس کریم 
مطهری، فرمانده گردان غواصی جعفر طیار لشکر انصارالحسین)ع( است 

که به نویسندگی سردار حمید حسام به رشته تحریر درآمده است.

پیش افتادن صادرات غیررسمی صنایع دستی

کرونا فروش صنایع دستی را نصف کرد

5 برگزیده از همدان 
در جام باشگاه های کتاب خوانی کشور

معامله 221 میلیون سهم در بورس همدان

ح کرد: دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری مطر

یبا ارتقای کیفیت فضای شهری با ساخت آب نماهای ز

استاندار همدان:

پنج شهرستان همدان در وضعیت زرد

جشنواره شهروندان برگزیده
ضمیمه رایگان روزنامه امروز
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ح کرد: دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری مطر

ارتقای کیفیت فضای شهری 
یبا با ساخت آب نماهای ز

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: دهبانــــی صابر مدیر منطقه 
یک شــــهرداری همــــدان گفــــت: ارتقای کیفیــــت فضای 

شهری با ساخت آبنماهای زیبا امکان پذیر است.
به گــــزارش هگمتانه، این روزها نقش مبلمان شــــهری در 
خدمت رسانی به شهروندان هر شــــهر بر کسی پوشیده 
نیســــت و در این میان حفــــظ هویت و زیبایی ســــیمای 
شــــهری نیــــز از اولویت های باالیــــی برخوردار اســــت؛ چرا 
کــــه افزایش جمعیت ســــبب بــــه وجود آمدن ســــیمایی 
نامناسب و اغتشــــاش در هویت و کالبد شهر می شود و 
در این میان شهرداری ها وظیفه خطیری را در پاسخ گویی 
به نیاز شــــهروندان در امر خدمات شــــهری و حفظ هویت 
و زیبایی، به ویژه در مبلمان شــــهری دارند و در این میان 
آبنماها نقش بســــزایی را ایفا می کنند؛ چرا که در گذشــــته 
گــــردش آب جزء ســــاختار طراحــــی آبنماها در نظــــر گرفته 
می شــــد اما در حال حاضــــر باتوجه به وجــــود آالینده های 
زیست محیطی، بهترین کارکرد آبنماها برای تسکین روح 

و روان شهروندان است.
از طرفــــی امروزه شــــهرها بــــه فضاهایــــی آرام نیــــاز دارند تا 
بتوانند حــــس مطلوبی را در شــــهروندان در حین عبور و 
مرورهای روزانه  شــــان ایجــــاد کنند و همچنیــــن آبنماها از 
لحاظ شــــاخص های بصری می  تواند در منظرسازی محیط 
و ارتقای هویت آن مؤثر واقع شــــود؛ بنابراین الزم است در 
طراحی این عنصر جاذب و با توجه به نقش آن در مراودات 
، اصول و مبانی طراحی پیش  اجتماعی و زیباسازی شــــهر
 بینی شــــود تا بتــــوان در ارتقای جایــــگاه فرهنگی، هنری و 
بصری آن در فضای شــــهری و ارزش نهادن به جایگاه آب 

در شهر همت گماشت.
از ایــــن رو مدیریت منطقه یک شــــهرداری همــــدان برای 
تلطیف روح و روان شــــهروندان و همچنیــــن هرچه زیباتر 
شــــدن این منطقه و تبدیــــل آن به مکانی گردشــــگری و 

تفریحی ســــفرهای درون شــــهری اقدام به ســــاخت آبنما 
کرده است.

براین اساس با توجه به اهمیت موضوع از آنجایی که این 
زیرســــاخت می تواند در زیباتر شدن شــــهر نقش شایانی 
داشــــته و تا حدودی ســــالمتی روانی جامعــــه را نیز بهبود 
بخشــــد بر آن شــــدیم تا با مســــعود دهبانی صابــــر مدیر 
منطقه یک شــــهرداری همدان گفتگویی را ترتیب دهیم 

که در ادامه  می خوانید.
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همــــدان با بیــــان اینکه آب 
از نظر روانشــــناختی یکی از عناصر نشــــاط آور محســــوب 
می شــــود گفت: به طوری کــــه گفته می شــــود دیدن آب، 
تماس با آن و چشــــیدن آن همه مولد شــــادی اســــت. از 
طرفی آب در شــــکل  گیری و کمال معماری و شهرســــازی 

ایران از جایگاه ارزشــــمندی برخوردار است و این مهم در 
سال  های اخیر در زیباســــازی فضاهای شهری و استفاده 
از قابلیت  های آن در ایجاد جاذبه  های بصری بیشتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
مســــعود دهبانی صابر با تأکید بر اینکــــه ایجاد آب نما در 
میادین و معابر شــــهر نقش به سزایی در زیباسازی مناظر 
شــــهری دارد، تصریح کــــرد: وجود آبنماها در شــــهر نقش 
مؤثری را در زیبایی مبلمان شهری و ارتقا نشاط و شادابی 

شهروندان دارد.
دهبانی صابر با بیان اینکه ارتقای کیفیت فضای شــــهری 
و فضاهــــای ســــبز یکــــی از مهم تریــــن درخواســــت های 
شهروندان محســــوب می شــــود که این مهم در اولویت 
برنامه های شــــهرداری این منطقه قرار دارد تا رضایتمندی 

شــــهروندان حاصل شود، گفت: آب و آب نماها نیز یکی از 
این موارد اســــت که چه در حالت ســــکون و چه در حالت 

پویا و روان باعث آرامش روح و روان انسان می شود.
وی با اشــــاره به ساخت چند آبنما در نقاط مختلف منطقه 
یک شــــهرداری همدان گفت: یکی از این پروژه ها آبنمای 

میدان قائم)عج( بود که اخیرا به اتمام رسیده است.
دهبانــــی صابــــر بــــا بیان اینکــــه در راســــتای ســــاماندهی 
ترافیکی، بهســــازی و رســــیدگی بــــه فضای ســــبز میدان 
قائم)عج( از ابتدای تابستان سال جاری عملیات عمرانی 
با بودجــــه ای 7 میلیارد ریالی آغاز شــــده بــــود و همچنین 
اعتبــــاری 2 میلیــــارد ریالی بــــرای نورپــــردازی و آبنمای این 
میدان در نظر گرفته شد که خوشبختانه با اتمام آن شاهد 

استقبال شهروندان از فضای به وجود آمده هستیم.

مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با اشاره به بازسازی 
کامــــل میدان جهاد نیز کــــه هزینه ای 2 میلیــــارد ریالی در 
آبنمای  برداشــــت اذعان کرد: 4 میلیــــارد ریال نیز بــــرای 
این میدان هزینه شــــد که توانســــته اســــت با نورپردازی 
صورت گرفته به ویژه شــــب هنگام جلوه ویژه ای به شهر 

ببخشد.
دهبانــــی صابر با اشــــاره به اینکه ســــاخت چنــــد آبنمای 
دیگر در نقاطی همچون میدان شــــریعتی، پارک نرگس، 
آرامگاه  پیاده راه  بوعلی، میدان مالیات، جنب شهرداری 
بوعلی و بوســــتان ارم نیز صورت پذیرفته اســــت عنوان 
کرد: طی یک ســــال گذشــــته رقمی بالغ بــــر 10 میلیارد در 
آبنماهای  بودجه شــــهرداری منطقه یک صرف ســــاخت 

مختلف شده است.

پیش افتادن صادرات غیررسمی صنایع دستی

کرونا فروش صنایع دستی را نصف کرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی همدان گفت: صادرات 

غیررسمی صنایع دستی بر صادرات رسمی پیشی گرفت.
بــــه گزارش هگمتانه، هاشــــم مظاهری دیــــروز با بیان اینکه صادرات غیررســــمی صنایع دســــتی بر 
صادرات رسمی پیشــــی گرفته اســــت اظهار کرد: با شــــیوع کرونا فروش محصوالت صنایع دستی 

محدود شد و در صادرات رسمی صنایع دستی رقم قابل توجهی نبود.

وی با بیان اینکه ســــال گذشته 20 درصد کاهش صادرات صنایع دســــتی داشتیم افزود: تولیدات 
صنایع دســــتی هم اکنون ادامــــه دارد و بازارهای داخلی وجود دارد امــــا در مجموع فروش تولیدات 

نصف شده است.
معــــاون صنایع دســــتی اداره کل میــــراث فرهنگــــی همدان بــــا بیان اینکــــه حجم تولیــــد و فروش 
صنایع دســــتی نصف شده است خاطرنشــــان کرد: کارگاه های صنایع دستی تعطیل نشده اند ولی 

کارگاه های بزرگ با یک سوم و دو سوم نیرو کار می کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه امســــال تعهد ما 110 مجوز مشاغل خانگی بود یادآور شد: با استقبالی 

که صورت گرفت این تعداد به 500 نفر افزایش و 420 نفر آنها وام اشــــتغال دریافت کردند.
مظاهــــری اضافه کرد: با توجه به اینکه در صنایع دســــتی نســــبت به مشــــاغل دیگر مــــواد اولیه 
بیشــــتر در داخل تأمین می شــــود، تولیدات زیاد دچار مشکل نشــــد اما فروش تحت تأثیر کرونا 

قرار گرفت.
وی با اشاره به راه اندازی کارگاه ریسندگی در نهاوند بیان کرد: در نهاوند ریسندگی دستی راه اندازی 
شــــده به طوری که پس از نخ ریســــی، رنگرزی انجام شــــده و بافت گلیم صورت می گیرد که این یک 

محصول بومی و فرهنگی است و نیاز به مواد خارجی ندارد.

ره آوردهای ارزشمند
 و در عین حال ساده
حسین صادقیان  �

امنیــــت کــــه ضریــــب آن دارای اهمیــــت باالیی در 
جوامع بشــــری اســــت گاهی با پرداخت هزینه های 
گزافی ایجاد می شــــود ولی در برخــــی موارد می تواند 
بــــا آینده نگــــری و هزینــــه ای کــــم یــــا اقدام های در 
دســــترس تقویــــت شــــود، بــــدون شــــک یکــــی از 
مؤلفه های آن چگونگی ارتباط بین آحاد آن جامعه 
که اگر مطلوب باشــــد زمینه های تحقق این  است 
مهم می تواند دارای رشــــد چشمگیری باشد. قطعا 
اقدام هــــای هــــر یک از مــــا جزئی از لوازم آن اســــت، 
مثال خوشــــبینی منطقی و وحدت بین افراد در این 

کارساز باشد. مسیر می تواند 
اگر دقت کرده باشــــیم گاهی می توان با یک سالم 
کردن یا تبســــم بجا زمینه ارتبــــاط صحیح یا بر طرف 
کردن ســــوء تفاهمی را فراهم و یا با تکریم شخصی 
بــــا نوع نــــگاه و حرکت مناســــبی مانــــع انجام عمل 
مخرب دیگران شد بارها شاهد بوده ایم اگر جوان 
و حتی فرد میانسالی مثال در حال سیگار کشیدن 
است اگر شما همان لحظه به او سالم کنی معموال 
خــــودش را جمع و جور کرده و ســــیگارش را بنوعی 
مخفــــی می کند و یا اگر بد حجابــــی با کس یا جمعی 
خانــــم مواجــــه شــــود کــــه دارای حجاب مناســــب 
هســــتند بعضا به فوریت یــــا بگوئیم بــــه لحظه در 
شــــکل حجاب خود تجدیــــد نظر می کنــــد حتی اگر 

موقت و زود گذر باشد.
اگــــر پیامبــــر مکتــــب ســــعادت آفریــــن اســــالم به 
کید بر ارتباط با  انــــدازه زیادی در آموزه های دینــــی تأ
خویشــــاوندان دارد و برای سالم کننده از 70 ثواب، 
ثبت69 حسنه را به شــــروع کننده سالم اختصاص 
داده اســــت یکی از فلســــفه هایش همین تقویت 
وحدت و افزایــــش امنیت روانی اجتماعی اســــت. 
اقــــدام مثبت  کنی  اراده  کافــــی اســــت شــــما  فقط 
ارتباطی بجا داشته باشی تا شاهد برکات متعددی 
که دینی جمعی است همواره  باشی، بعالوه اسالم 
بر رســــیدگی به هم و حتی دعای بــــرای جمع کردن 
اصرار ورزیده و در نماز خیرات بطور جمعی خواسته 
می شــــود حتی اگر نمــــاز را فرادا بخوانی و ســــفارش 
شــــده اســــت که برای دیگران زیاد دعــــا کنید و اگر 
دیگران در حق شــــما دعا کننــــد آورده اند که زودتر 
مورد اجابت قرار می گیرد بعالوه سفارش کرده اند 
که در فریضه ای مانند امر به معروف و نهی از منکر 
دلســــوزی صادقانه برای اثر گذاری از لوازم پیشبرد 

هدف است.
امروز که همه جوامع دچار مشــــکالتی چون ظلم و 
بی عدالتی و اخیرا بیماری کرونا هســــتند گذشــــته 
از انــــواع اقدام ها کــــه در جای خود ضروری اســــت 
رحم آبرومندانه به یکدیگر از لوازم اســــت. در تاریخ 
اســــالم داریم وقتی در دوران پیامبر مکرم اســــالم 
)ص( که راهی مکه بودند کســــی به حضرت رسید 
و گفت اگر غنائم زیــــادی می خواهید به این ناحیه 
که قــــوم بنی مدلــــج در آن ســــاکنند بروید رســــول 
معظم )ص( فرمودند چــــون این طایفه دارای صله 
رحم هســــتند و بایکدیگر ارتباط داشته و مهربانند 
خداونــــد از هرگونه تعرض به آنــــان بندگانش را باز 

داشته است.
در نتیجــــه افراد دانا شایســــته اســــت از هــــر گونه 
فرصــــت و اقدامی به منظور ایجــــاد و تقویت ارتباط 
و وحدت بهره گرفتــــه تا بر افزایــــش امنیت فردی 
و بخصــــوص اجتماعی بیفزایند بعــــالوه زمینه های 
رشد و پیشــــرفت از جهات مختلف فراهم تر شود، 
قبــــول بفرمائید ما شــــهروندان از ضعــــف ارتباط و 
سوء تفاهم ها در الیه های مختلف ضرر و زیان های 
متعددی متحمل شــــده ایم که حساب و کتاب آن 
فرصت زیــــادی را طلــــب می کند، با کمــــی دقت در 
اطراف خــــود از خانواده گرفته تا اقشــــار و صنوف و 
حتی انتخاب و انتصاب ها می توان چنین واقعیت 
را دریافت. امیدواریــــم با اقدام هــــای پیوند  تلخــــی 
دهنــــده و وحدت افــــزا زمینه های ارتباط بیشــــتر و 
پیشــــرفت را در الیه های مختلــــف اجتماعی فراهم 

آوریم. ان شاءاهلل

یادداشت روز

معامله 221 میلیون سهم 
در بورس همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر بورس منطقه ای 
همدان گفت: در هفته گذشته در بورس  منطقه ای 
همدان، تعداد 221 میلیون و 475 هزار و 168 سهم 

معامله شد.
به گزارش هگمتانه، کامران حســــن زاده روز شــــنبه 
افزود: این تعداد ســــهم متعلق به 217 شــــرکت به 
ارزش سه هزار و 615 میلیارد و 535 میلیون و 349 

هزار و 198 ریال مبادله شد.
وی اظهــــار کــــرد: 28 درصــــد از معامــــالت این هفته 
مربــــوط به خریــــد ســــهام و 72 درصد نیــــز مربوط به 

فروش سهام بوده است.
حسن زاده یادآور شد: شاخص کل بورس در هفته 
گذشته معادل یک میلیون و 447 هزار و 915 واحد 
بود که نسبت به هفته ماقبل 34 هزار و 555 واحد 

افزایش یافت.
مدیر بــــورس منطقــــه ای همدان افــــزود: همچنین 
شــــاخص کل فرابورس هم با یک هــــزار و 230 واحد 

افزایش به رقم 20 هزار و 144 واحد رسید.

خبـــر

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: اســــتاندار همدان گفت: 
پنــــج شهرســــتان همــــدان، نهاونــــد، تویســــرکان، بهــــار 
 ، و فامنیــــن در وضعیــــت زرد و شهرســــتان های مالیــــر
اسدآباد، کبودراهنگ، رزن و درگزین در وضعیت نارنجی 

کرونایی قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه، سید ســــعید شاهرخی روز شنبه در 
ســــتاد اســــتانی مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: طبق 
گزارش دیروز ســــتاد ملی مقابله با کرونــــا همدان جزء 9 
اســــتانی اســــت که از نظر مهار کرونا وضعیــــت مطلوبی 

دارد.
وی اضافــــه کرد: تالش مجموعه دســــتگاه های مختلف، 
همکاری و همراهی مردم موجب شــــد همدان وضعیت 
خوبی نســــبت به گذشــــته پیدا کند هر چند این شرایط 

شکننده بوده و باید مراقبت ها را بیشتر کرد.
اســــتاندار همــــدان اظهــــار کــــرد: کمیتــــه اطالع رســــانی 
و رســــانه ها توجــــه مــــردم را بــــر ضــــرورت تــــداوم رعایت 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی معطــــوف کننــــد چرا که 

احتمال بازگشت به وضعیت نارنجی بعید نیست.
شــــاهرخی ادامه داد: استفاده از ماســــک، حضور نیافتن 
در تجمع و پرهیز از برگزاری دورهمی ها بهترین راهکارها 
برای کمــــک کردن بــــه کاهش آمــــار شــــمار مبتالیان به 

ویروس کرونا و رسیدن به وضعیت سفید است.
وی با بیان اینکــــه عالوه بر عموم مردم باید مســــؤوالن 
به ویژه فرمانداران را نســــبت به رعایت شــــیوه نامه های 
گفت: یک غفلت احتمال بدتر  کرد  بهداشتی حســــاس 
شدن شــــرایط و بازگشت به وضعیت گذشــــته را بیشتر 
می کنــــد بنابرایــــن برای جلوگیــــری از عادی انــــگاری این 
ویروس بایــــد از همه ظرفیت رســــانه ای و فضای مجازی 

کرد. استفاده 
اســــتاندار همدان اظهار کــــرد: با توجه به قــــرار گرفتن در 
ایام فاطمیه اما تاکنون دستورالعمل ملی برای این دهه 

ابالغ نشده است.
وی افــــزود: با وجود مشــــخص بودن شــــیوه نامه تجمع 
در فضای باز و بســــته جلســــه هماهنگی کمیته امنیتی 
و اجتماعی ســــتاد کرونا با هدف تدویــــن راهکار و برنامه 

مشترک در این زمینه تشکیل شود.
شــــاهرخی با قدردانی از تــــالش نیروی انتظامــــی به ویژه 
در کنتــــرل ورود و خروج خودروها اظهــــار کرد: نقش 50 
درصدی شــــب نشــــینی و دورهمی هــــا در شــــیوع کرونا 
ضــــرورت کنترل تردد شــــبانه وســــایل نقلیــــه را بیش از 

پیش نمایان می کند.
وی اضافه کــــرد: به دنبال اعــــالم و اطالع رســــانی اعمال 
محدودیت تردد شــــبانه بیش از 70 درصد مردم رعایت 
کــــرده و شــــماری هم خودروهــــای آژانس بــــوده و تعداد 
انگشــــت شــــماری تمرد کردند که باید با قانون شکنان 

برخورد الزم صورت گیرد.
اســــتاندار همدان بیان کرد: با توجه به اینکه ستاد کرونا 
اعمال محدودیت تردد شــــبانه را به اســــتانداران محول 
 ، کرده است، این محدودیت در شهرهای همدان، مالیر
نهاوند و اســــدآباد از ساعت 9 شــــب تا چهار بامداد اجرا 

می شود.
شــــاهرخی درباره گام چهارم بسیج ملی مدیریت و کنترل 
کرونا توضیــــح داد: اهداف این برنامه پیــــش از آغاز این 
طــــرح در همدان دنبال می شــــد امــــا با آغاز طرح شــــهید 

سلیمانی، منسجم و سازماندهی شده ورود کردیم.
وی ادامه داد: نیروی بســــیج و ســــپاه در همه موضوع ها 
آبادانی اســــتان نقش مهم و  از جمله توســــعه، عمران و 

برجسته را ایفا کرده و در حوزه مقابله با ویروس کرونا نیز 
با توجه به توان، تخصص و مقبولیت این نیرو، نســــبت 

به اجرای مصوبات تالش می کنند.

حیدری مقدم: آمار روزانه ابتال به کرونا در استان  �
همدان تک رقمی شده  است

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا هم گفت: بر 
اســــاس گزارش ســــتاد ملی مقابله با کرونــــا، همدان در 
ردیف 6 اســــتان با آمار تک رقمی ابتال به کرونا در روز قرار 

گرفته است.
رشــــید حیدری مقدم افزود: 12 هزار نیروی بســــیجی برای 
مقابلــــه با کرونا آموزش دیدند و هشــــت هــــزار تخت نیز 
بــــرای قرنطینــــه بیماران آماده شــــد که بــــا اقدامات مؤثر 
انجام شــــده تاکنون نیازمند استفاده از این تعداد تخت 

نشده ایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: سه موج 
ابتال بــــه کرونا را از ابتدای همه گیــــری ویروس تاکنون در 
این اســــتان تجربه کرده ایم که میانگیــــن روزانه بیماران 
 ، بستری در موج نخست 400 نفر و آمار فوتی ها چهار نفر
در موج دوم 600 بیمار بســــتری و هشت مورد فوت و در 
موج ســــوم حدود 1200 بیمار بستری و میانگین فوت 15 

نفر در روز را شاهد بودیم.
حیدری مقــــدم بیان کرد: ســــه هزار نفــــر از کادر درمان و 
مدت  دراین  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  اجرایی  نیروهای 
بــــه ویروس کرونا مبتال و 2 نفر نیز شــــهید شــــدند که به 
رغم اینها مجموعه کارد درمان اســــتان شامل پزشکان، 
پرســــتاران و کادر اجرایی همچنان بــــا تمام وجود در خط 
نخســــت مقابله با این ویــــروس و خدمت بــــرای بهبود 
بیمــــاران و حفظ ســــالمت مــــردم مشــــغول کار و تالش 

هستند.
وی افــــزود: در روزهــــای نخســــت همــــه گیــــری ویروس 
بــــا مشــــکالت و کمبودهایــــی در زمینه تأمین وســــایل 
بهداشــــت فردی مواجه بودیــــم اما با توجه بــــه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســــینا، ضمن تأمین نیازهای داخلی اســــتان هم اکنون 

انواع ماسک جراحی به 12 استان نیز ارسال می شود.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابــــن ســــینا ادامه داد: 
بــــا وجود برخــــی مشــــکالت در زمینه حضــــور و فعالیت 
نیروهــــای بهداشــــتی و درمانــــی و کمبودهــــای مالــــی و 
تجهیزاتی، دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا عملکرد 

بسیار خوبی در زمینه خدمت رسانی به بیماران و مقابله 
با همه گیری ویروس کرونا داشته است.

حیدری مقــــدم افزود: آمــــار مبتالیان مثبت بســــتری در 
اســــتان همدان از ابتدای همه گیری کرونــــا تاکنون به 9 
هزار و 732 مورد و بیماران ســــرپایی نیز به 16 هزار و 774 

نفر رسیده است.
وی با بیان اینکــــه تاکنون یک هزار و 398 بیمار کرونایی 
نیز در اســــتان همدان جــــان خود را از دســــت داده اند، 
اظهــــار کــــرد: 323 بیمار بســــتری مشــــکوک و مثبت در 
همدان وجود دارد و هم اینک به شرایط بستری بیماران 

کرونا در اردیبهشت ماه نزدیک شده ایم.
رئیــــس دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابــــن ســــینا گفــــت: 
کرونایی در  آمار شناســــایی بیماران مثبــــت  بیشــــترین 
اســــتان همدان با ثبت 144 مورد مربوط به اوایل آذرماه 
است که خوشــــبختانه در حال حاضر این آمار به هشت 

بیمار در روز کاهش یافته است.
حیدری مقدم اضافه کرد: همدان یکی از 9 مرکز اســــتان 
در کشــــور اســــت که از وضعیــــت نارنجی کرونــــا خارج و 
در وضعیــــت زرد قــــرار گرفته و در 24 ســــاعت گذشــــته 
250 نفر با عالیم مشــــکوک تنفســــی به بیمارستان ها و 
مراکــــز درمانی مراجعه کردند که از ایــــن تعداد 35 نفر به 

بخش های درمانی ارجاع شدند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 323 بیمار مبتال به کرونا 
هستند،  بســــتری  همدان  اســــتان  بیمارســــتان های  در 
اظهار کــــرد: از این تعداد 15 نفر در آی.ســــی.یو بســــتری 
هســــتند و برای 32 بیمار نیز با توجه به شرایط جسمانی، 

لوله گذاری انجام شده است.
: نماز جمعه در شــــهرهای با وضعیت زرد  � نادری فر

استان همدان برگزار نمی شود
ســــخنگوی ســــتاد مقابلــــه بــــا کرونــــا اســــتان همــــدان 
در  تجمعــــی  آیین هــــای  و  جمعــــه  نمــــاز  گفــــت:  هــــم 
همچنــــان  اســــتان  زرد  وضعیــــت  بــــا  شهرســــتان های 
براساس دســــتورالعمل های ســــتاد ملی مقابله با کرونا، 

نمی شود. برگزار 
مهرداد نادری فر با اشــــاره به اینکه در مناطق با وضعیت 
زرد کرونایی تنها مســــاجد می تواند باز باشد، اظهار کرد: 
شهرســــتان های همــــدان، نهاونــــد، تویســــرکان، بهار و 
فامنین وضعیت زرد دارند و ادامــــه و چگونگی فعالیت 
در ایــــن شهرســــتان ها طبق دســــتورالعمل مشــــخص 

است.

وی بیــــان کــــرد: کارکنان دســــتگاه های خدمات رســــان 
باید به طــــور کامل بر ســــر کار خود حضور یافته و ســــایر 
دســــتگاه ها با دو ســــوم ظرفیت فعال باشــــند و بقیه به 

صورت دورکاری هستند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســــتانداری همدان افزود: 
در این شهرســــتان ها تنها مشــــاغل گروه چهار تعطیل 
است که شــــامل بوســــتان و مراکز تفریحی، باشگاه های 
ورزشــــی و ورزش های ُپر برخورد، باغ وحش و ورزش های 

آبی می شود.
نــــادری فــــر ادامــــه داد: در حوزه آموزشــــی نیــــز مدارس، 
آموزشــــگاه های  و  خصوصی  مؤسســــه های  دانشــــگاه، 
عالــــی تعطیل بــــوده و دروس به صورت مجــــازی تعلیم 

داده می شود.
، اسدآباد،  وی گفت: در حال حاضر شهرستان های مالیر
کبودراهنگ، رزن و درگزین در وضعیت نارنجی کرونایی 
هســــتند که در ایــــن وضعیــــت دســــتگاه های خدمات 
رسان باید با دو سوم کارکنان و سایر دستگاه ها با نیمی 

از کارکنان در محل کار حاضر شوند.
کرونا اســــتان همدان افزود: در حوزه  سخنگوی ســــتاد 
مشــــاغل، گــــروه یک و دو فعال و مشــــاغل گروه ســــه و 
چهار در این شهرســــتان ها تعطیل هســــتند و در حوزه 
آموزش نیز مدارس، آموزشــــگاه خصوصی، مؤسسه ها و 

هستند. تعطیل  علمیه  حوزه 
وی ادامــــه داد: همچنین در حوزه فرهنگی و اجتماعی، نماز 
جمعه، مساجد و مراسم آیینی و معنوی در شهرستان های 
دارای وضعیــــت نارنجــــی تعطیــــل و تــــردد خــــودرو در این 

شهرستان ها با پالک غیر بومی ممنوع است.

ســــوری: کارشناسان ایرانی پاســــخ گوی سؤاالت  �
ح شــــهید سلیمانی و  خارجی ها درباره موفقیت طر

کاهش مرگ و میر کرونا
ناظر طرح شــــهید ســــلیمانی نیز بیان کــــرد: باید تدبیری 
اندیشــــید که بــــا اجرای طــــرح شــــهید ســــلیمانی تعداد 
متوفیان کرونا در کشــــور را کنترل و بــــه زیر 100 نفر در روز 

رساند.
محمــــود ســــوری اظهــــار کــــرد: باتوجه بــــه کاهــــش آمار 
، هم  متوفیــــان از حــــدود 470 نفــــر در روز بــــه 130 بیمار
اینک مجامع بین المللی درصــــدد پی بردن به چگونگی 

آمار هستند. کاهش این 
وی اضافه کرد: قرار است نشســــتی با حضور کشورهای 
آنها  خارجی برگــــزار و کارشناســــان ایرانی به ســــوال های 
درباره چگونگی کســــب موفقیت در اجرای طرح شــــهید 
سلیمانی و کاهش آمار متوفیان کرونایی در ایران پاسخ 

بدهند.
این استاد دانشگاه علوم پزشــــکی شهید بهشتی بیان 
کرد: نیروی مقاومت بســــیج در طرح شــــهید ســــلیمانی 
دنبال اســــم و رســــم نیســــت بلکه نتیجه طرح برای این 
مجموعــــه مهــــم اســــت بنابرایــــن یکــــی از نــــکات مهم 
در اجــــرای این طــــرح، حفظ تولیــــت وزارت بهداشــــت و 
پیشگیری از بروز خدشه به جایگاه این وزارتخانه است.

ناظر طرح شهید ســــلیمانی ادامه داد: درباره طرح شهید 
سلیمانی باید ملی فکر و اســــتانی عمل کرد و با توجه به 
توان و ظرفیت هر اســــتان باید برنامه های بومی تدوین 

و اجرا شود.
وی خواســــتار پایش مســــتمر روند اجرای طــــرح با هدف 
بررسی چالش ها و موانع و تبادل و انتقال تجارب موفق 

به سایر استان ها شد.

استاندار همدان:

پنج شهرستان همدان در وضعیت زرد کرونایی
، نهاوند و اسدآباد ماندگاری محدودیت های تردد شبانه در همدان، مالیر

50 درصد تولیدات 
پتروشیمی هگمتانه 

صادر خواهد شد

همــــدان:  خبــــر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
هگمتانه  وشــــیمی  پتر صنایع  مدیرعامل 
تنها  و  نخســــتین  مجتمــــع  ایــــن  گفــــت: 
تولیدکننــــده پــــودر پی وی ســــی با گرید 
است  آسیا  غرب  در  اســــتاندارد  پزشکی 
به  راهبردی  محصــــول  این  درصد   50 که 

می شود. صادر  دیگر  کشورهای 
گــــزارش هگمتانــــه، ناصر شــــمخانی  بــــه 
تولید  محصــــول  کــــرد:  اظهار  شــــنبه  وز  ر
تنها  نــــه  هگمتانه  وشــــیمی  پتر در  شــــده 
هم  آســــیا  غرب  منطقه  در  بلکه  ایران  در 
تغذیه  بــــر  عالوه  و  اســــت  بفرد  منحصــــر 
صنایع داخلی مشــــتری خارجی هم دارد.

بیش  ساالنه  شرکت  این  کرد:  اضافه  وی 
با  گرانول  و  پــــودر  انــــواع  تن  هــــزار   45 از 
که محصولی  گرید پزشــــکی تولید می کند 

می شود. محسوب  مهم  بسیار 
هگمتانه  وشــــیمی  پتر صنایع  مدیرعامل 
پاییــــن  صنایــــع  در  مــــاده  ایــــن  گفــــت: 
بیشتر  و  اســــت  اســــتفاده  قابل  دســــتی 
تجهیــــزات  تولیدکننــــده  کارخانجــــات 
این  تاکنــــون  غذایی  صنایــــع  و  پزشــــکی 
مــــاده اولیــــه را از طریــــق واردات تأمیــــن 

. ند د می کر
راه اندازی  با  کرد:  خاطرنشــــان  شــــمخانی 
داخلی  صنایع  تغذیــــه  بر  عالوه  واحد  این 
وج ارز با صادرات نیمی  و جلوگیری از خــــر
برای  می توانیم  شــــده  تولید  محصــــول  از 

باشیم. داشته  ارزآوری  کشور 
بــــه نقل از ایرنا، وی بیان کرد: اکنون 250 
نفر در این واحد صنعتی مشــــغول به کار 
هســــتند و با احداث صنایع پایین دستی 
 2 کــــه عمدتا مصنوعات پزشــــکی اســــت 

می شوند. جذب  دیگر  نفر  هزار 
هگمتانه  وشــــیمی  پتر صنایع  مدیرعامل 
ود: بــــرای ســــاخت ایــــن مجتمع یک  افــــز
هزینه  ســــرمایه  تومان  میلیارد   200 و  هزار 
ســــرمایه گذاری  این  امیدواریــــم  و  شــــده 
در بــــازه زمانی تعیین شــــده به اهدافش 

. سد بر
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« در گرو تأمین اعتبار تولید فصل دوم »مثبت مالیر
 » هگمتانه، گروه شهرســــتان: ویژه برنامــــه »مثبت مالیر
با هنرنمایی جوانان خوش ذوق در قاب دوربین شــــبکه 
اســــتانی صدا و ســــیمای مرکز همدان نشســــته است تا 
ظرفیت ها و توانمندی های شــــهر جهانی انگور و مبلمان 

منبت در بخش های مختلف را به تصویر بکشد.
به گــــزارش هگمتانــــه، 25 مــــرداد اولین قســــمت برنامه 
مثبــــت مالیــــر بــــا هنرنمایــــی جوانــــان خــــوش ذوق و با 
حمایت های رئیس دانشــــگاه آزاد اســــالمی واحد مالیر و 
با وجود هر کم و کاســــتی و امکانــــات حداقلی، روی آنتن 
رفت، برنامه ای که پیشــــتر مدیرکل صدای و سیمای مرکز 
همــــدان نویــــد آن را داده بود تا در مدت زمــــان 30 دقیقه 

بیانگر ظرفیت ها و توانمندی های مالیر باشد.
این گام مثبتی بود که دانشــــگاه آزاد اســــالمی واحد مالیر 
با استفاده از توان و ظرفیت دانشــــجویان جوان و پرشور 
و نشاط خود برداشــــت و مســــووالن این شهرستان نیز 
قول مســــاعد دادند از نظر مادی و معنوی پشتیبان این 

برنامه باشند.
آنچنــــان دارای  برنامه ای کــــه تهیه کننــــدگان آن مالیــــر را 
قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فرد می دانند که عالوه 
بر پخش از آنتــــن مرکز همدان، پخش از رســــانه ملی را در 
ســــر می پروراننــــد و آن را دور از دســــترس نمی داننــــد، اما 
بی تردید این هدف گــــذاری نیاز به حمایت هــــای مادی از 

سوی مسووالن دارد.
در کمتر از چهار ماه از 25 مرداد تا 26 آبان فصل نخســــت 
مثبت مالیر در 14 قسمت از صدا و سیمای مرکز همدان 
بــــا وجود نقاط قــــوت و ضعف بــــه انتها رســــید و به دلیل 
 » کمبودها و محدودیت هــــای مالی، پاییــــز »مثبت مالیر
در آبــــان فرا رســــید و در انتظار بهاری دیگــــر در گرو تأمین 
کمک های مالی اســــت، کمبودها و محدودیت های مالی 
که رئیس دانشــــگاه آزاد اسالمی واحد مالیر و تهیه کننده 
مثبت مالیر بر آن صّحه گذاشــــت و ادامه ساخت فصل 

دوم این برنامه را در گرو تأمین منابع مالی دانست.
آزاد اســــالمی  »محمدعظیــــم خدایاری« رئیس دانشــــگاه 
واحد مالیر در نشستی با خبرنگاران ضمن اشاره به توان 
این مرکز آموزشی در ساخت و تولید برنامه هایی همچون 
مثبت دانشجو، ســــخن دوست، برنامه های احیای برخط 
، تولید برنامــــه رادیویی یادواره شــــهدای  شــــب های قدر
خلبان و پیاده روی اربعین گفت: پس از برگزاری دوره های 
آموزشــــی گویندگی و اجــــرا در این دانشــــگاه، خروجی آن 
« ایفای نقش کردند و  افرادی بودند که در »مثبت مالیــــر

نقطه آغازی بود که به خوبی از عهده آن برآمدند.
وی به دیدار خود با مدیرکل صدا و ســــیمای مرکز همدان 
در اردیبهشــــت امسال اشاره کرد که طبق پیشنهاد دکتر 
دهقان نیــــری، به جــــای اینکــــه برنامه »مثبت دانشــــجو« 
مختص دانشــــجویان باشــــد، به کل شهرســــتان تعمیم 
داده شود و ساعت خاصی در شبکه استانی به این برنامه 

اختصاص داده شود.
به گفته وی جلســــات مختلفی با نماینــــده مردم مالیر در 
مجلس شورای اسالمی و دیگر مسووالن این شهرستان 
و صدا و ســــیمای مرکز همدان تشکیل و قول هایی برای 
مســــاعدت معنوی و مادی از ایــــن برنامه داده شــــد و با 
تأمین یکسری امکانات و تجهیزات اولیه 25 مرداد اولین 
قســــمت این برنامه تولید و روی آنتــــن رفت که البته باید 
طبق استانداردهای صدا و سیما تولید و بازبینی محتوایی 
و ســــایر موارد نیــــز باید برای بدون مشــــکل بودن پخش 

برنامه انجام می شد.
آزاد اســــالمی واحد مالیر بیــــان کرد: در  رئیس دانشــــگاه 
فصل اول بازخوردهای خوبی از بینندگان دریافت کردیم 
و در تالش هستیم با رفع نواقص و ایجاد تغییرات مثبتی 
، خبر  در بخش هــــای مختلــــف فصــــل دوم همچون طنــــز
، این برنامه  خوب و معرفی ظرفیت های روســــتاهای مالیر
را با کیفیت بهتری تهیه و تولید کنیم و با 2 نشــــان جهانی 
انگور و مبلمان منبت شــــاهد پخش این برنامه از رسانه 

ملی باشیم.
خدایاری با تأکید بر اینکه اعتمادســــازی بینندگان هدف 
عمــــده ما در تولیــــد این برنامه بــــود و تا حــــدودی به این 
هدف دست پیدا کردیم، به سختی های تولید یک برنامه 
تلویزیونی اشــــاره کرد و افزود: این برنامه نخستین تجربه 
تلویزیونی ما و نقطه امیدبخشی برای این مجموعه بود و 
با وجود نقاط قوت و ضعف در تولید این برنامه، باید نیمه 

ُپر لیوان را ببینیم و در این راه نیاز به حمایت داریم.
به گفتــــه وی در فصــــل اول هدف گــــذاری عوامــــل تولید 
پرداختــــن به نــــکات مثبت شهرســــتان و نمایــــان کردن 
داشــــته های مالیر بود و بــــرآورد هزینه کرد مــــا در تولید 14 
قسمت برنامه مثبت مالیر از نظر نقدی 84 میلیون تومان 
است که تاکنون با گذشت حدود 6 ماه از تولید این برنامه، 

حتی یک ریال هم به عوامل تولید پرداخت نشده است.
تهیه کننده برنامــــه مثبت مالیر جوان محــــوری را از دیگر 
نقاط مثبت این برنامه عنوان کرد و گفت: میانگین سنی 
عوامل تهیه و تولید این برنامه بین 18 تا 23 ســــال بود که 

بدون هیچ چشم داشتی، جهادی کار کردند و تا نیمه های 
شب و برای صرفه جویی در هزینه، تا سه قسمت برنامه را 

همزمان ضبط می کردند.
خدایاری اضافه کرد: چنانچه مشکالت مالی ما حل شود، 
فصل دوم مثبت مالیر را شروع می کنیم و عمده هدف ما 
در بخش دوم پرداختن به مشکالت مردم و یافتن راه حل 
برای این مشکالت است و به دنبال تعیین زمان ثابت و 

مناسبی از شبکه استانی برای این برنامه هستیم.
وی ضمــــن اســــتقبال از هرگونــــه نقــــد و انتقاد ســــازنده 
در بهبــــود برنامــــه مثبــــت مالیــــر و حمایــــت نخبــــگان، 
اصحــــاب  و  مســــووالن  صاحب نظــــران،  کارشناســــان، 
رســــانه تأکید کرد: هدف ما رســــیدن به نقطه مطلوب در 
برنامه مثبت مالیر اســــت و در تالش بــــرای رفع نواقص و 

مشکالت فصل اول هستیم.
« نیز  دیگر تهیــــه کننده برنامــــه تلویزیونی »مثبــــت مالیر
به زحمــــات شــــبانه روزی عوامــــل تولید که تیمــــی جوان 
و دانشــــجویی اســــت، اشــــاره و تالش بــــرای پرداختن به 
ظرفیت هــــای ایــــن شهرســــتان در بخش هــــای مختلف 
، نویســــندگان و  فرهنگــــی، هنــــری، اقتصادی، مشــــاهیر

هنرمندان و نخبگان را از اهداف این برنامه برشمرد.
« نباید زمین بخورد � »مثبت مالیر

»محمــــد معصومی« با بیــــان اینکه یک تیــــم کامال جوان 
بدون هیچ ســــابقه قبلی در تولید برنامــــه تلویزیونی وارد 
کار شــــدند و با وجود تمامی کمی و کاستی ها، از عهده کار 
برآمدنــــد گفت: مثبت مالیر نباید زمیــــن بخورد و با قوت 
بیشتر و اتکا به نظرات ســــازنده و پشتیبانی مردم کار را در 

فصل دوم ادامه می دهیم.
وی خواســــتار حمایت مسووالن این جوانان خوش ذوق 
و مســــتعد در تولید برنامه مثبت مالیر شــــد و تأکید کرد: 
تمام تالش رفع نواقص و نقاط ضعف در هر برنامه نسبت 
به برنامه قبلی بود تا بتوانیم از فرصت خوب ایجاد شــــده 
بهتریــــن بهره را برای معرفی هرچه بیشــــتر مالیر داشــــته 

باشیم.
بــــه نقــــل از ایرنــــا، معصومی بــــا بیــــان اینکه فصــــل دوم 
متفاوت تر از فصل نخست است و بیشتر به دغدغه های 
مردمی همراه با ارایه راه حل برای رفع مشکالت می پردازد، 
« برای  خواستار تغییر نوع نگرش ها به برنامه »مثبت مالیر
بهبود روند کار شــــد و از حمایت های رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مالیر و مجموعه فرهنگی رسانه ای غدیر در 

تهیه و ساخت این برنامه تلویزیونی قدردانی کرد.

شهرستان

: مسؤول بسیج جامعه زنان بهار

تبیین گفتمان انقالب اسالمی در خانواده ها 
را باید جدی بگیریم

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مسؤول بســــیج جامعه زنان شهرســــتان بهار گفت: تبیین گفتمان 
انقالب اسالمی و بصیرت افزایی در خانواده ها را باید جدی بگیریم.

به گــــزارش هگمتانه، فاطمه کتابی اصل در جلســــه تربیت و تعالی و تبییــــن گفتمان انقالب که با 
حضور مســــؤوالن پایگاه های مقاومت و مربیان حلقات شــــجره طیبه صالحیــــن در حوزه حضرت 

فاطمه الزهرا )س( شهرســــتان بهار برگزار شــــد، اظهار کرد: برای پی بردن بــــه گفتمان انقالب باید 
شــــناخت صحیحی از وضعیت انقالب اسالمی داشته باشــــیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهبری، انقالبی باشیم و انقالبی بمانیم. وی با بیان اینکه تحقق این مهم با شناخت کامل گفتمان 
انقالب اســــت، گفت: تبیین گفتمان انقالب با ویژگی های انقالبی از جمله ایمان، روحیه انقالبی و 
جهادی، والیتمداری، بصیــــرت، روحیه اجتماعی و فرهنگی، طالب علم و پژوهش و روحیه حمایت 

از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین و… محقق می شود.
مسؤول بســــیج جامعه زنان شهرســــتان بهار با بیان اینکه لزوم تبیین گفتمان انقالب اسالمی و 

بصیرت افزایی در خانواده ها را باید جدی بگیریم، افزود: امروز باید گفتمان انقالب اســــالمی را برای 
نسل جدید بازگو و اهمیت آن را برای آنان تبیین کنیم. وی بهترین شیوه زندگی فردی و اجتماعی 
و دستیابی به اهداف واالی انسانی را درس گرفتن از آموزه های قرآن و سیره انبیا برشمرد و تقویت 

اعتقادات اسالمی و نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی را از مهمترین موضوعات عنوان کرد.
، کتابی اصل در پایان از خواهران بسیجی خواست: به این مسائل اهتمام ویژه داشته  به نقل از مهر
باشند و در جلســــات بصیرتی شجره طیبه صالحین به گســــترش فرهنگ اسالمی و سبک زندگی 

اسالمی در خانواده ها اقدام کنند.

فرماندار درگزین خبر داد:

مردم درگزین صاحب 
کد ملی مخصوص خود شدند

در  درگزین  فرمانــــدار  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
آیین اســــتقرار اداره ثبــــت احوال این شهرســــتان 
گفت: برای اولین بار در این شهرستان شناسنامه 
نــــوزادی با کــــد ملــــی درگزین صــــادر شــــد و مردم 
درگزیــــن از این پــــس صاحب کد ملــــی مخصوص 

خود شدند.
« اظهار  به گزارش هگمتانه، »علــــی اصغر ناظری پور
کرد: با پیگیری های انجام شــــده، اداره ثبت احوال 
شهرســــتان که به صورت یک نمایندگی فعال بود، 
بــــه عنوان یک اداره مســــتقل و به نام شهرســــتان 

درگزین، فعالیت خود را آغاز کرد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: از ایــــن پس تمــــام کارهای 
ملی  کارت هــــای  و  شناســــنامه  صــــدور  بــــه  مربوط 
هوشمند، با پیش شماره کد ملی 803 که مختص 
شهرســــتان درگزیــــن اســــت، در اداره ثبت احوال 

شهرستان صادر می شود.
در ادامه این آیین با حضــــور مدیر کل ثبت احوال 
اســــتان همــــدان، 2 جلد شناســــنامه به نــــام و کد 
ملی شهرستان درگزین صادر شــــد که یکی از این 
شناســــنامه ها مربــــوط به نــــوزادی متولد شــــده و 
دیگری مربوط به تعویض شناســــنامه بود که برای 
آنها با نــــام و کدملی شهرســــتان درگزیــــن صادر و 

تعویض شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان:

نگهداری پارک جنگلی 
اسدآباد نیازمند اعتبار

طبیعی  منابع  مدیرکل  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
و آبخیــــزداری اســــتان همــــدان اعــــالم کــــرد: منابع 
طبیعــــی دارای اعتبار برای نگهــــداری پارک جنگلی 
نیســــت و اگر شــــهرداری در این رابطه اقدام نکند 
برای نگهداری پــــارک جنگلی به ناچار باید این امر را 

گذاشت. به مناقصه 
6 دی  گزارش هگمتانه، اســــفندیار خزائی شنبه  به 
ماه در دیدار با فرماندار اســــدآباد، خاطرنشان کرد: 
از ســــال 97 تاکنون 9.5 میلیارد تومــــان اعتبار در 
زمینه جنگل، مرتع و آبخیزداری در شــــیالندر علیا و 

سفلی شهرستان اسدآباد هزینه شده است.
وی بــــا بیان اینکــــه منابع طبیعی اســــتان در بحث 
آب دارای اعتبــــاری نیســــت و امســــال در  فصــــل 
این رابطــــه به مــــا اعتبار نــــداده اند، گفــــت: انتظار 
اســــت در بحث فصــــل آب از نظر اعتبــــارات منابع 
طبیعــــی شهرســــتان کمــــک شــــود چراکه بــــا این 
اقــــدام اعتبارات ملــــی خوبی را می توان به ســــمت 

شهرستان سوق داد.
خزائی در رابطه با اعمال مدیریت پارک جنگلی اسدآباد 
تصریح کــــرد: انتظار اســــت شــــهرداری شــــهر اعمال 
مدیریتی پارک جنگلی شهرستان را در زمینه نگهداری 
برعهده گیرد چراکــــه منابع طبیعــــی دارای اعتبار برای 
نگهداری پارک جنگلی نیست و اگر شهرداری در این 
رابطه اقدام نکند بــــرای نگهداری پارک جنگلی به ناچار 

باید این امر را به مناقصه گذاشت.
وی گفت: ســــال گذشــــته طرح 50 هکتاری توسعه 
جنگل با کاشــــت نهــــال در شــــهر آجیــــن از توابع 
اســــدآباد پایان یافت اما به واســــطه شرایط جوی و 
نامناســــب بودن زمین بخشــــی از ایــــن نهال ها از 
بین رفت که امســــال با همکاری شــــهرداری آجین 
واکاری در ایــــن مناطــــق از ســــرگرفته شــــده و اداره 
منابع طبیعی نســــبت به تهیه نهال بلوط، زالزالک 
و انار وحشــــی و شهرداری نســــبت به کاشت بذر و 

نهال در چاله درختان خشک شده اقدام کرد.
فرماندار اسدآباد نیز از تحقق 200 درصدی جنگل کاری 
این شهرســــتان در ســــال گذشــــته خبر داد و گفت: 
اظهار کرد: تعهد جنگل کاری شهرستان اسدآباد در 
ســــال گذشــــته 100 هکتار بود که با اجرای 200 هکتار 
جنگل کاری شامل 150 هکتار در شهر اسدآباد و 50 
هکتار در شهر آجین از این میزان تعهد با افزایش دو 

برابری 200 درصد تعهد محقق شد.
به نقل از ایســــنا، ســــعید کتابی با بیان اینکه در حال 
حاضر در راســــتای طرح توســــعه جنگل کاری کاشت 
درخــــت در 80 هکتــــار از اراضی مجاور گردنه اســــدآباد 
توسط منابع طبیعی آغاز شــــده و گونه هایی نظیر داغ 
داغان، راناس، انار وحشی، زالزالک، سنجد و سماق در 
حال کاشــــت است، تصریح کرد: با توجه به چشم انداز 
زیبای گردنه اســــدآباد و واقع شــــدن گردنه در ورودی 
شهر توجه به زیباسازی ورودی شهر و جنگل کاری این 

چشم انداز زیبا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خبــر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم تویسرکان در 
مجلس از اجرای پروژه دو بانده شدن جاده تویسرکان _ 
گنجنامه به همدان بــــه روش BOT خبر داد و گفت: این 
پروژه از ســــوی دولت در بودجه امســــال گنجانده شده 

است.
به گزارش هگمتانه، درخواســــت تعریض و ایمن ســــازی 
جاده گنجنامه به تویســــرکان به عنــــوان مطالبه مردمی 
مطرح شــــده به همین منظور این موضوع را از مسووالن 

کردیم. پیگیری  شهرستان 
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس شــــورای اســــالمی 
در این باره، یکــــی از مهمترین پروژه هــــای مورد پیگیری 
را دوبانده شدن مسیر تویســــرکان ـ گنجنامه به همدان 
دانســــت و اظهار کرد: طبق مطالعات انجام شده توسط 
مهندس مشاور جاده تویســــرکان ـ گنجنامه به همدان 
از بیــــن 7 الــــی 8 گزینــــه معرفــــی شــــده برای تســــریع در 
تردد مردم شهرســــتان به اســــتان همدان مناســــبت تر 

تشخیص داده شد و مورد پیگیری قرار گرفت.
محمد مهــــدی مفتــــح از محاســــن ایــــن مســــیر جــــذب 
گردشــــگر به واســــطه مناظر زیبای خاص منطقه خرم رود 
و قرار گرفتن روســــتاهای متعدد بــــا ظرفیت های متنوع، 
کید کرد: ضمــــن تأیید  رونــــق اقتصــــادی و... خوانــــد و تأ
آن از جمله دالیل انتخاب  مهندســــی و فنی، مزیت های 
این مســــیر نسبت به مســــیرهای مطرح شده دیگر بود 
بنابراین عــــزم بنده و مســــووالن مربوطه بــــرای پیگیری 

همین مسیر قرار گرفت.
وی با اشــــاره بــــه اینکه بودجه بســــیار ســــنگینی اجرایی 
شدن پروژه دو بانده شدن مســــیر تویسرکان ـ گنجنامه 
بــــه همــــدان نیــــاز دارد افــــزود: اجــــرای پــــروژه جــــاده ای 
تویســــرکان ـ گنجنامه بــــه همدان به لحاظ کوهســــتانی 
بــــودن برخی از نقــــاط هم ســــخت تر و هم ســــنگین تر از 
جاده های دیگر اســــت چراکه باید برای دو بانده شــــدن 

این مسیر کوه تراشیده شود.
مفتــــح تصریح کــــرد: اجرای پــــروژه دوبانده شــــدن جاده 
تویســــرکان ـ گنجنامه به همدان به لحــــاظ بودجه  زیادی 
که نیاز دارد و بــــا توجه به محدویت هــــای بودجه دولت 
الت،  ، آســــفالت و ماشــــین آ و وضعیــــت هزینه های قیر
سخت تر شده اســــت؛ اما از نظر فنی و اجرایی این پروژه 

کاری شدنی است و سخت و مشکل نیست.
وی با اشاره به تالش برای قرار گرفتن این پروژه در ردیف 
بودجه با هدف عملیاتی شــــدن آن با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی بیان کرد: تالش بنده بر این اســــت که 
همانند پروژه ســــد خرمرود و تصفیه خانه آب شرب سد 
سرابی پروژه دو بانده شــــدن جاده تویسرکان ـ گنجنامه 

به همدان با بودجه بخش خصوصی انجام  شود.
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس شــــورای اســــالمی 
 BOT کید بر اینکه با به دنبال اجــــرای پروژه به روش بــــا تأ
بوده و هســــتیم اضافه کرد: در همین راســــتا این پروژه 
براســــاس این مــــدل و بــــدون اســــتفاده از بودجه های 

ســــاالنه دولت اجرای  می شــــود و در نهایــــت پیمانکار با 
دولت تسویه حساب می کند.

وی با اشــــاره به قــــرار گرفتن پروژه مســــیر تویســــرکان ـ 
گنجنامه بــــه همدان با پیگیری مســــتمر در بودجه کل 
کشــــور در دو سال گذشــــته خاطرنشــــان کرد: دو سال 
گذشــــته بنده ایــــن پــــروژه را در مجلس پیگیــــری و به 
تصویب مجلس رساندم و در قانون بودجه قرار  گرفت 
و از ســــوی دولت پیشــــنهاد نمی شــــد؛ اما در جلسه  ای 
که با آقــــای نوبخت معاون اول رئیس جمهور در ســــفر 
اخیــــر وی به همدان داشــــتیم مقرر شــــد ایــــن پروژه در 
ردیف بودجه ســــال بعد هــــم قرار بگیرد البته از ســــوی 

دولت.

مفتــــح با اشــــاره به اینکــــه پــــروژه دوبانده شــــدن پروژه 
تویســــرکان ـ گنجنامــــه بــــه همــــدان از ســــوی دولت در 
بودجه امســــال گنجانده شده اســــت افزود: بعد از این 
جلســــه این موضوع به رئیس ســــازمان برنامــــه بودجه 
استان همدان اعالم شد، ضمن اینکه بنده هم پیگیری 
این موضــــوع را بــــا آقای پــــور محمدی معاون ســــازمان 
برنامه بودجه داشــــتم او نیــــز انجام این کار را به اســــتان 

کردند. کید  تأ
وی با بیــــان اینکه به این ترتیب دولــــت باید برای اجرای 
این پروژه یک پیمانکار انتخاب کند و پیمانکار با بودجه 
خــــودش پــــروژه را انجــــام داده و در نهایت دولــــت با او 
تسویه حساب کند، درخصوص انتخاب پیمانکار گفت: 

با توجه بــــه بی ثباتی هزینه ها و قابــــل پیش بینی نبودن 
وضعیت قیمت هــــا و... امروز کار را بــــرای پیمانکاران به 

منظور انعقاد قرارداد با دولت مشکل شده است.
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس شــــورای اســــالمی 
افــــزود: بنابرایــــن بی ثباتی بــــازار و قیمت ها مقــــداری بر 
اجرای کار خلــــل ایجاد کرده امیدواریم که قیمت ها ثبات 
بگیــــرد و پیمانــــکاران بتوانند پیشنهادشــــان را بر پروژه 

بدهند و ما از سوی دولت پیگیری کنیم.
به نقل از فــــارس، الزم به ذکر اســــت که ایــــن موضوع از 
رئیس راه و شهرســــازی شهرســــتان تویسرکان نیز مورد 
پیگیــــری قــــرار گرفت که وی گفــــت در حیطــــه وظیفه ما 

نیست.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

دو بانده شدن جاده گنجنامه 
به تویسرکان در بودجه امسال

استقبال خوب از برپایی 
جشنواره مردمی فیلم عمار در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مســــؤول اکران یازدهمین 
جشنواره فیلم عمار در نهاوند گفت: سهم مردم نهاوند 

از فیلم های سینمایی چیزی در حد صفر است.
به گــــزارش هگمتانه، اکرم حیــــدری اظهار کرد: مراســــم 
افتتاحیه یازدهمین جشنواره فیلم عمار با حضور جمع 
محدودی از خانواده های شهدا و ایثارگران همراه با اکران 
یکی از فیلم های جشــــنواره برگزار شــــد که با اســــتقبال 

خوب مدعوین همراه بود.
وی افــــزود: از آنجــــا کــــه یکی از اهــــداف جشــــنواره عمار 
برقراری عدالت در ســــاخت فیلم های سینمایی و توجه 
به شهرستان هاســــت لذا این هدف امسال به عنوان 

برنامه محوری جشنواره تعیین شده است.
مسؤول اکران یازدهمین جشنواره فیلم عمار در نهاوند 
با بیان اینکه شهرســــتان نهاوند دارای سوژه های بکری 
در زمینه هــــای مختلف تاریخــــی، سیاســــی، اجتماعی و 
اثرگذاری  طبیعــــی و همچنیــــن دارای شــــخصیت های 
است گفت: هر کدام از آنها می تواند دست مایه ای برای 
ساخت فیلم های کوتاه و بلند باشد که متأسفانه به این 
مسئله مهم که می تواند معرف بخشی از فرهنگ و تاریخ 

این شهرستان باشد، پرداخته نشده است.
وی ادامــــه داد: امیدواریم که جشــــنواره فیلم های عمار 
ســــرآغازی بر ایجــــاد عدالــــت ســــینمایی و پرداختن به 
مسائل شهرستان با استفاده از ظرفیت هنرمندانی که 

در این زمینه در نهاوند وجود دارند، باشد.
حیــــدری در ادامــــه بــــه دیگر برنامه حاشــــیه ای مراســــم 
افتتاحیه جشنواره اشــــاره کرد و افزود: شرکت کنندگان 
در مراسم به سوالی پیرامون فرمایشــــات رهبری درباره 
ســــردار شــــهید ســــلیمانی که فرمودند »با رفتن سردار 
ســــلیمانی به حــــول و قــــوه الهــــی کار او و راه او متوقف 

نخواهد شــــد« به این ســــوال که شــــما چــــه کاری انجام 
می دهید تا راه و کار ســــردار ســــلیمانی متوقف نشــــود، 
پاسخ دادند. وی تجلیل از سه مستندساز شهرستان را 
از دیگر برنامه های حاشیه ای جشنواره عنوان کرد و گفت: 
به منظور تجلیل از خدمات سه مستندساز شهرستان 
که در عرصه معرفی شــــهدا و فرهنگ شهادت فیلم های 
مســــتندی را تولید کرده اند از فاطمه نظام االسالمی و دو 
نوجوان مستندساز حسن و حسین سهرابی و همچنین 

همسر شهید سردار سلگی تحلیل به عمل آمد.
مسؤول اکران یازدهمین جشنواره فیلم عمار در نهاوند 
با بیان اینکه جشنواره تا روز 14 دی ماه ادامه دارد گفت: 
به منظور نمایش فیلم های جشنواره کار اکران فیلم ها 
از ســــه روز قبل در سطح مساجد شروع شده و هر شب 
فیلم هــــای منتخب اکران که تا 14 دی مــــاه ادامه خواهد 

داشت، پخش می شود.
وی افزود: عالوه بر مساجد سطح شهر نهاوند، مساجد 
و پایگاه های مقاومت بســــیج شــــهرهای برزول،گیان، 
فیــــروزان و تعدادی از روســــتاهای بزرگ نیــــز فیلم های 
جشــــنواره را اکران می کنند که البته در ایــــن برنامه ها بر 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی تأکید زیادی صورت 
گرفته اســــت. حیدری گفــــت: در حال حاضــــر تعداد 100 
دی وی دی از فیلم هــــای منتخــــب دوره هــــای مختلف 
جشنواره تهیه و در اختیار مردم قرار گرفته است و عالوه 
بر آن در فضای مجازی هم برای گروه های مختلف اکران 
انجام خواهد شد که بخشــــی از آن به صورت سراسری از 

طریق دبیرخانه جشنواره با ارسال لینک انجام می گیرد.
به نقــــل از فــــارس، وی در پایان ســــخنانش اظهار کرد: 
ســــهم مردم نهاوند از فیلم های سینمایی چیزی در حد 

صفر است.

افتتاح آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
درمانگاه فرهنگیان مالیر

آمــــوزش و پرورش  هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر 
شهرســــتان مالیر مطرح کرد: آزمایشــــگاه پاتوبیولوژی 
درمانگاه فرهنگیان مالیــــر برای رفاه حال فرهنگیان و 

دیگر همشهریان به بهره برداری رسید.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدرضــــا بشــــری شــــنبه 6 
دی مــــاه در آییــــن افتتاحیــــه آزمایشــــگاه پاتوبیولوژی 
، به سابقه 19 ساله درمانگاه  درمانگاه فرهنگیان مالیر
فرهنگیــــان مالیر اشــــاره و اظهــــار کرد: ایــــن درمانگاه 
شــــامل بخش هــــای عمومــــی، رادیولــــوژی، تخصصی، 

دندان پزشکی، مامایی، تزریقات و داروخانه می شود.

آزمایشــــگاه در  وی خاطرنشــــان کرد: راه انــــدازی یک 
ایــــن درمانگاه یکــــی از مطالبات فرهنگیــــان بود که 
اســــتان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  حمایت هــــای  با 
همــــدان و نیــــز فرمانــــدار ویــــژه مالیر امروز بــــه بهره 

رسید. برداری 
بشــــری از اعتبار دو میلیارد تومانی و اشتغال 14 نفر در 
این آزمایشــــگاه خبر داد و یادآور شــــد: این آزمایشگاه 
برای رفاه حال فرهنگیان و دیگر همشهریان همه روزه 
حتی در روزهای تعطیل از ســــاعت 8 صبح تا 12 بامداد 

آماده خدمت رسانی است.



دینو مشکی   CG125 سند و برگ سبز موتورســیکلت
مدل 1390 به شــماره پالک 49882321 و شماره موتور 
156FMI*D684938 و شــماره تنه MBY***125A به 
نام سجاد حیدری به شماره ملی 3875850122 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

پروانه ســاختمان مســکونی بــه شــماره 192/222 و تاریخ صــدور  92/06/09 

ک ثبتی 1/2899 به آدرس: همــدان، خیابان مهدیه، حقگویان،  و شــماره پــا

کوچه اردالنی به نام ورثه ترابعلی بخشی به وکالت آقای محمد شهابی  مفقود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. از یابنــده تقاضا می شــود آن را به 

شهرداری منطقه یک واقع در میدان امامزاده عبدا... تحویل نماید.

مفقود شده

خانم عاطفه جهانیان بدینوســیله به شما اخطار 
می گردد ســهم االرث شما از پالک ثبتی 6 دانگ 
پــالک 998 فرعی از 4091 اصلی واقع در بخش 
یــک نهاوند متعلق به عبدالحســین جهانیان در 
قبال مریم آورزمانی بازداشــت گردیده. لذا طبق 
مــاده 87 آئین نامه اجرا مراتب به شــما اخطار 
می شود. ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 

داده نمی شود. 
م.الف 826

اخطاریه فراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای

تعمیر و نگهداری شبکه جمع آوری، انشعابات و خطوط انتقال فاضالب شهرهای همدان، مریانج و جورقان و روستاهای 
تابعه همدان ج/99/222-2

شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان )ســهامی خاص( در نظــر دارد با عنوان دســتگاه مناقصه گــزار، تعمیر و نگهداری شــبکه جمع آوری، 
انشــعابات و خطوط انتقال فاضاب شــهرهای همدان، مریانج و جورقان و روســتاهای تابعه همدان با برآورد 30.372.046.005 ریال را 
به مدت یکسال به پیمانکاران دارای گواهینامه صاحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  در رشته آب )حداقل پایه 5( یا 
گواهینامه بهره برداری و نگهداری از شــبکه های جمع آوری فاضاب از شــرکت مهندســی آب و فاضاب کشور و گواهینامه تأیید صاحیت 

ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.
از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط که متقاضی شــرکت در مناقصه هســتند، دعوت می شود با ارائه درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداری از تاریخ 1399/10/06  

لغایت 1399/10/10 به دفتر قراردادهای این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 1.001.172.180 ریال اســت که پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  
سپرده، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا چک بانکی تضمینی در 
وجه شــرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تأیید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و حســب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی 

و یا گواهی مطالبات قطعی تأیید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط و پیشنهاداتی 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 پیشنهادها 3 ماه است.

 مهلت عودت اســناد تکمیل شــده مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1399/10/20  و محل تحویل دبیرخانه شــرکت آب و فاضاب 
استان همدان می باشد. پاکت ها ساعت 9 صبح  مورخه  1399/10/21  در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد.

 محل دریافت اســناد، تحویل و گشــایش پیشــنهادها: 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 پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir  ( درج شده است.

سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برای پیمانکار نخواهد داشت.

نوبتدوم)تاریخانتشار:1399/10/07(

تاریخانتشارنوبتدوم:99/10/07 تاریخانتشارنوبتاول:99/10/06

شــرکت ســیاحتی علیصدر در نظــر دارد اداره و بهره برداری اماکن 
اســتیجاری ذیل واقع در مجتمع ســیاحتی علیصدر را به مدت دو 
سال از طریق مزایده عمومی و به باالترین قیمت به بخش خصوصی 
واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان دارای شــرایط شــرکت در مزایده 
می توانند از تاریــخ 1399/10/07 لغایت تا پایان وقت اداری مورخه 
1399/10/14 جهت بازدید، دریافت و ارائه اوراق مشارکت در مزایده 
همچنین کســب اطالعات به واحد امور قراردادهای شــرکت متبوع 
واقــع در همدان، بلوار خواجه رشــید، شــماره 40 مراجعه و قیمت 

پیشنهادی خود را به صورت کتبی ارائه نمایند.
1- سوئیت های اقامتی الوند

2- چایخانه سنتی
3- شهربازی

4- فروشگاه سوپرمارکت )جنب پیتزا ساندویچ(

آگهی مزایده عمومی

شرکت سیاحتی علیصدر

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/22         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/07

برابر رأی شماره 139960326006001259 مورخه 1399/08/24 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس ده  ده ســی ازندریانی فرزند پاشا به شماره شناسنامه 22 
صادره از مالیر در ششــدانگ یک واحد ســنگ کوبی به مساحت 12328/81 
مترمربع قســمتی از پالک 35 اصلی واقع در اراضی ازندریان، بخش دو مالیر 
خریداری از  مالک رسمی آقای رضا میرزایی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.  

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

م.الف 335

7 دی 1399    شـــماره 4697 یک شـــنبه   

4

در سالروز والدت حضرت زینب )س( انجام شد

تجلیل مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان از پرستاران

پخــــش  شــــرکت  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
مناســــبت  به  همــــدان  منطقــــه  نفتــــی  فرآورده هــــای 
والدت با ســــعادت عقیله بنی هاشــــم، حضرت زینب 
کبری ) س( و هفته پرســــتار از پرســــتاران بیمارستان 

کرد. تجلیل  بعثت 
از مســــؤوالن  گــــزارش هگمتانه، مدیر و تنی چند  به 
در  همدان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شــــرکت 
وز از زمســــتان 99 با حضــــور در محل کار  نخســــتین ر
بیماری  بــــا  مبارزه  مقــــدم  خط  در  ســــالمت  مدافعان 
15 پرســــتار شــــاغل در بیمارستان آموزشی-  ونا از  کر

درمانــــی فــــوق تخصصــــی بعثــــت تشــــکر و قدردانی 
کردند.

این گزارش می افزاید: مدیر بیمارســــتان بعثت ضمن 
ارائــــه گزارش کلــــی از فعالیت هــــای شــــبانه روزی کادر 
درمان این بیمارســــتان، از ســــختی ها و مشکالت یک 
سال گذشــــته و دســــت و پنجه نرم کردن پرستاران با 
شــــرایط جدید ناشــــی از همه گیری ویــــروس منحوس 

کرونا، توضیحات کاملی بیان کرد.
بر پایــــه این گــــزارش و در این نشســــت صمیمی، متن 
پیام های ســــید سعید شــــاهرخی اســــتاندار همدان و 

امین روستایی مدیر شــــرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه همــــدان قرائت شــــد که در آن ضمن اشــــاره به 
مجاهدت هــــای بــــزرگ پرســــتار و بانوی بی نظیــــر تاریخ 
 " حضرت زینب کبری )س(، گرامیداشــــت هفته "پرستار
را تجلیــــل از خوبی ها و خدمات صادقانــــه جان بر کفان 
عرصه بهداشــــت و درمان در شــــرایط کرونایی حاکم بر 

جامعه دانستند.
در پایــــان لوح هــــای تقدیر بــــا امضــــا اســــتاندار و امین 
روســــتایی، همــــراه شــــاخه های گل در میان تشــــویق 

حاضران به حافظان سالمت اهدا شد.

فیلم ساز همدانی جایزه بهترین فیلم کوتاه 
جشنواره بین المللی سوئد را برد

هگمتانه، گروه خبر همدان: فیلم ساز جوان همدانی جایزه 
بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی سوئد را از آن خود 
کرد. به گزارش هگمتانه، فیلم خواب ماندگان به کارگردانی 
فرزانه قائمی که بــــه تازگی پخش جهانی خــــود را آغاز کرده، 
در اولین حضور جشــــنواره ای خود موفق به کســــب جایزه 
بهترین فیلم کوتاه از دهمین دوره جشــــنواره بین المللی 
)Balkan Nordic Film Festival 2020( شد؛ این جشنواره هر 

ساله در استکهلم سوئد برگزار می شود.

این فیلــــم کوتاه به نویســــندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
فرزانه قائمی و انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر همدان 
روایت  کارگری جوان که همسر موقتش ناپدید شده است 
و ســــفری را برای یافتنش آغاز می کند روایت می کند. فیلم 
اول این فیلم ســــاز همدانی با نام »اعــــال« هم در چندین 
جشــــنواره معتبر داخلــــی و خارجــــی، از جمله جشــــنواره 
اوزارک آمریکا در سال 2017، جشــــنواره کفالو ایتالیا 2017، 

جشنواره فیلم شهر و... به نمایش درآمده است.

5 برگزیده از همدان در جام باشگاه های کتاب خوانی کشور
هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان بــــا هفته ملی کودک، پویش کتاب خوانی با عنوان" نامه  
به نویســــنده " برگــــزار و پنج عضو کتاب خوان کانون پرورش فکری اســــتان همــــدان حایز رتبه 

شدند.
به گــــزارش هگمتانــــه، در پویش کتــــاب خوانی "نامــــه به نویســــنده" که به همــــت ادارات کل 
فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار شد 

شد. رتبه  حائز  همدان 

در این پویش 2 هزار و 521 نامه از 29 استان به دبیرخانه مرکزی این جشنواره رسید که از این تعداد 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، 90 نامه به دبیرخانه ارسال کرده است.

پس از بررســــی آثار ارســــالی بــــه دبیرخانه ایــــن جشــــنواره، نامه هایی که حاوی شــــاخص هایی 
، اصالــــت، رعایت اصول نگارش، تناســــب گروه ســــنی با کتاب  هم چــــون خالقیت در نوشــــتار
خوانده شــــده، دارا بودن زبان و نــــگاه کودکانه و نوجوانانه، توانایی ارتباط با مخاطب و شــــروع 
، در ســــه گروه دبستان،  و پایان مناســــب بودند برای داوری نهایی معرفی شــــدند که البته آثار

متوســــطه اول و متوسطه دوم، مورد ارزیابی قرار گرفت.
 هیــــأت داوران مرحلــــه نهایی پویش کتــــاب خوانی،" نامه به نویســــنده" پس از بررســــی آثار راه 
، به نام های  یافته به مرحله نهایی، نفرات برگزیده را اعالم کرد که ســــهم اســــتان همــــدان 5 نفر
صبا خوش، بهرخ ترک زبان،   زهرا نوروزی از قروه درجزین، ســــولماز اســــدی و ریحانه یوســــفی از 
شــــهر دمق بودند که با ارسال آثار خود، توانســــتند در این جشنواره به عنوان برگزیده، انتخاب 

شوند.

استان

مالقات رئیس کمیسیون 
بودجه مجلس با معاون 

وزیر آموزش و پرورش 
درباره الیحه 1400

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون بودجه 
مجلس با معاون  وزیــــر آموزش و پرورش درباره الیحه 

1400 مالقات کرد.
به گزارش هگمتانه، حمیــــد رضا حاجی بابایی در دیدار 
با ســــید جواد حســــینی معاون وزیر و رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی در محل کمیسیون برنامه 
و بودجه، با اشــــاره به ضرورت توسعه عدالت آموزشی 
گفت: اصلی ترین اولویت ما در مجلس و دولت باید 

تمرکز بر توسعه عدالت کمی و کیفی آموزشی باشد.
وی تأکید کرد: عدالت آموزشــــی زمانی ایجاد می شود، 
که بتوانیم زیرساخت های آموزش و پرورش انعطاف 
پذیر ایجــــاد کــــرده و همــــه دانش آموزان صــــرف نظر 
از تفاوت هــــای فــــردی، منطقــــه ای، فرهنگــــی از همه 

ظرفیت های ایجاد شده بهره برداری نمایند.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
با اشاره به لزوم اســــتاندارد سازی فرآیندهای آموزش 
و پرورش بــــا توجه به چرخش های تحــــول آفرین که 
در سند تحول بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است، 
گفت: در تربیت تمام ساحتی زمینه رشد و شکوفایی 
همه جانبه متعلمان بر اساس استعدادهای هریک 
مدنظر می باشــــد، در این راســــتا باید فرایندها، منابع 
انســــانی و فضــــا و تجهیزات متناســــب با نیــــاز همه 

کودکان و نوجوانان طراحی و تدوین شود.
وی در تبییــــن این موضوع به اهمیت ارتقای ســــطح 
کمی و کیفی خدمات آموزشی و پرورشی و توانبخشی 
دانش آمــــوزان بــــا نیازهای ویژه اشــــاره کــــرد و گفت: 
آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه لزوما 
باید بــــا خدمات توانبخشــــی تکمیل شــــود و با این 
رویکرد عنصر مهم و مکمل در آموزش و پرورش این 
دانش آموزان خدمات مشاوره ای و توانبخشی است.
حاجی بابایــــی توجه به تجهیز هنرســــتان ها به منظور 
توســــعه آموزش های مهارتی، لزوم تجهیــــز کارگاه ها و 
آزمایشــــگاه های مدارس را نیز در ردیف اولویت هایی 

برشمرد که در بودجه 1400 باید مدنظر قرار گیرد.
وی به آموزش های مجازی و دیجیتالی نیز اشاره کرد و 
گفت: یکی دیگر از ابعاد عدالت آموزشــــی عدالت در 
آموزش های مجازی و دیجیتالی اســــت، که با شــــیوع 
بیماری کرونا در دســــتور کار وزارت آموزش و پرورش 
قرار گرفته اســــت. رئیس کمیســــیون برنامه بودجه 
و محاســــبات مجلس با اشــــاره به دغدغه های مقام 
معظم رهبــــری و تأکید ایشــــان بر ضــــرورت توجه به 
عدالت دیجیتالی در آموزش و پرورش دانش آموزان 
که در ســــند تحــــول بنیادین نیــــز مدنظر قــــرار دارد، 
گفت: براساس گزارش مسؤوالن آموزش و پرورش 
30درصــــد از دانش آموزان به هیچ گونــــه تبلت و ابزار 
آموزش هــــای مجازی  هوشــــمند بــــرای اســــتفاده از 
دسترســــی ندارند، از این رو توجه ویژه به تهیه تبلت 
و تجهیزات هوشــــمند بــــرای دانش آمــــوزان مناطق 
محروم در بودجه 1400 یکی از مهم ترین ضرورت هایی 
است که باید دولت و مجلس آن را در برنامه خود قرار 

دهند.
وی به مــــاده 69 قانــــون برنامه ششــــم توســــعه نیز 
اشــــاره ای داشــــت و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــــات نیز در این زمینه بایــــد ورود نماید و با تمام 
ظرفیت برای تهیه تبلت و تجهیزات هوشمند و خط 
ارتباط دیتایــــی دانش آموزان برنامه های خــــود را ارائه 

نماید.

خبــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با سالگرد عملیات 
کربــــالی 4، نشســــت معرفتی کتــــاب »هفتــــاد و دومین 

غواص« برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر شنبه نشست معرفتی 
با محوریت کتــــاب »هفتــــاد و دومین غــــواص« با حضور 
نویســــنده و راوی کتــــاب و دبیــــرکل نهــــاد کتابخانه های 
عمومی کشــــور در تــــاالر گفتگــــوی ایرانی اســــکای روم به 

صورت مجازی برگزار شد.
کتاب هفتاد و دومین غواص خاطرات جانباز دوران دفاع 
مقدس کریم مطهــــری، فرمانده گردان غواصی جعفر طیار 
لشــــکر انصارالحسین)ع( اســــت که به نویسندگی سردار 

حمید حسام به رشته تحریر درآمده است.
در ایــــن کتــــاب ناگفته هایــــی شــــگفت انگیز از عملیات 
کربالی 4 و جانفشانی ها و رشادت های غواصان شهید از 

زبان یکی از همرزمان آنها ثبت شده است.
ســــردار حمید حســــام نویســــنده کتاب هفتاد و دومین 
غــــواص، در این نشســــت بــــا بیــــان اینکه ایــــن کتاب به 
صورت قصه ای، روایی است، بیان کرد: کتاب در خصوص 
عملیات کربالی 4 اســــت و مظلومیت شــــهدای غواص 
با این قصه چند برابر شــــد و کتاب از زبان کســــی که در آن 

عملیات حضور داشته است روایت می شود.
وی افزود: عالوه بر راوی با تمام کســــانی که از آن عملیات 
زنده برگشــــتند نیز صحبت شده است و ساختار و قالب 
منســــجمی دارد که به شــــکل روایــــت و قصه گویی به آن 
پرداختــــه می شــــود و مخاطــــب از جامعه به عمــــوم مردم 

تسری پیدا می کند.
حســــام ادامــــه داد: کتاب خط شــــکنی رزمنــــدگان در این 

عملیات را بازگو می کند و قطره ای از دریا است.
وی با تأکید بر اینکه کتاب هفتاد و دومین غواص مرجع و 
مســــتند کامل از عملیات کربالی 4 و به شهادت رسیدن 
غواصان اســــت، تصریح کرد: این کتــــاب زندگی راوی را به 

طور کامل بازگو می کند و سانســــور نشده است و نشان 
می دهــــد کــــه راوی صادقانه صحبــــت می کنــــد و همین 

جذابیت داستان را بیشتر می کند.
این نویســــنده دفاع مقدس با اعالم اینکه قصه عملیات 
کربالی 4 در این کتاب برجســــته نشان داده شده است، 
گفت: این کتاب ماجرای جوانان انقالبی را نشان می دهد 
که چگونه وارد جبهه های نبرد می شــــوند و زندگی اقشــــار 
مختلــــف مــــردم را نشــــان می دهــــد، اطالعــــات عملیات 
کربــــالی 4 را معرفــــی می کند و رفاقت راوی با شــــهید علی 

چیت سازیان را نشان می دهد.
حســــام اظهار کرد: تاریخ جنگ را با ایــــن کتاب و عملیات 
آن  قصــــه  و  کتــــاب  ایــــن  و  می زنیــــم  ورق  عملیــــات  بــــه 
نشــــان می دهد که افراد با داشــــتن زن و فرزنــــد و زندگی، 
وابســــتگی های خود را هم داشتند و عقاید و اهداف خود 

را نیز دنبال می کردند.
وی تأکید کــــرد: هدف این اســــت که خواننــــدگان آینده 
کتاب به این باور برســــند که برای نســــلی که ایســــتادگی 
کردند پیــــروزی ظاهری بر روی زمین فرع بــــر تکلیف الهی 

بوده است و اوج این تکلیف در کربالی 4 است.
حســــام تأکید کرد: نباید تنها سالی یک بار به مناسبت فرا 
رسیدن سالگرد یک عملیات این رزمندگان و رشادت ها 
را به یاد آورد بلکه این یادآوری ها و رشادت ها باید مستمر 

باشد و سالی یک بار نباشد.
کریم مطهــــری راوی کتاب هفتاد و دومیــــن غواص نیز در 
این نشســــت اظهار کرد: بنده در یک منطقه پرشور و شر 
بزرگ شــــدم و در محله ای بودم که افراد خاص در آن رفت 
و آمــــد می کردند و بی شــــک این محیط بر روی هر کســــی 
که آنجــــا زندگی می کرد تأثیر می گذاشــــت امــــا آمدن امام 
خمینی)ره( و انقالب باعث شــــد تا مــــا راه دیگری برویم و 
این هنر انقالب اســــت که افراد را به سمت رزمنده شدن 

و دفاع برای کشور تا سرحد جان سوق داد.

وی با اشــــاره به اینکه جنگ یعنی کشت و کشتار و یعنی 
، تصریح کــــرد: ما جنگ  ویرانــــی زیرســــاخت های کشــــور
نمی کردیم، بلکه دفــــاع می کردیم و جنگ را به ما تحمیل 
کردند، بیــــن رزمندگان صفا و صمیمیتــــی بود و اتفاقاتی 

آن دوران می افتاد که دلمان برای آن تنگ می شود.
مطهــــری به عملیات کربــــالی 4 گریــــزی زد و گفت: قبل از 
عملیات تمام تحرکات و رفت و آمدها کنترل شــــده بود و 
همین باعث شد که دشمن شــــک کند و آمادگی داشته 

باشد.
وی با اشاره به اینکه در عملیات رزمنده ها را شماره گذاری 
کردیــــم تــــا هرکس خــــود بداند که کــــدام وســــیله و کیف 
متعلق به او اســــت، گفــــت: بنده شــــماره 72 بودم چون 

آخرین نفر خودم را شماره دادم.
مطهری عنوان کرد: جنگ با جانفشــــانی ها و حماســــه ها 
پیروز شــــد و عملیات کربالی 4 حساس بود و ما عاشقانه 
جنگیدیــــم و عده ای می گویند شــــما دیوانــــه بودید نه ما 
دیوانه نبودیم، بلکه عاشــــقانه می جنگیدیم، بچه های ما 
خون ریز نبودند بلکه عــــارف بودند و همین لطافت روح، 

زیبایی ها را خلق می کرد.
وی تصریح کرد: کربالی 4 پلی برای عملیات بعدی بود که 
پس از 15 روز انجام شــــد و از سرپل که در کربالی 4 گرفته 

بودیم، عملیات کربالی 5 انجام شد.
مطهری اظهار کرد: دشــــمن چون در علمیــــات کربالی 4 
مغرور شــــده بود، انتظار عملیات کربالی 5 را نداشت و در 

19 دی عملیات کربالی 5 انجام شد.
فرمانده قرارگاه فرهنگی، اجتماعی حضرت بقیه ا... االعظم 
نیز در این نشســــت گفــــت: عملیات کربالی 4 پیوســــته 
با عملیــــات کربالی 5 و مقدمه کربالی 5 بود که دشــــمن 

غافلگیر شد.
ســــردار عزیز جعفری افزود: عملیات کربالی 4 خط شکنی 
عملیــــات کربالی 5 بــــود و باید غواصــــان از رودخانه عبور 

می کردند و خط شکن می شدند که توسط گردان غواصی 
لشکر 32 انصارالحسین)ع( انجام شد.

، دبیــــرکل نهــــاد کتابخانه های عمومی  علیرضــــا پورمختار
کشور نیز در این نشست گفت: کتاب های دفاع مقدس 
بــــه حالت منظومه ای درآمده اســــت و افــــراد می توانند در 
ادبیات پایــــداری و دفاع مقدس به ایــــن منظومه مراجعه 

کنند.

وی تصریح کــــرد: این کتاب یکــــی از مهم ترین کتاب ها 
در تاریخ دفاع مقدس اســــت و اصل شــــاهکاری است 
کــــه کریــــم مطهــــری و همرزمانش در ســــال 1364 خلق 
کرده انــــد و خداوند ایــــن توفیق را به ما داده اســــت که 
کوچه هــــا و خیابان ها  که در همین  با شــــهدای زنده ای 
آنها  آســــمان، گفتگو کنیم و از نعمت  هســــتند و نه در 

شویم. بهره مند 

هم زمان با سالگرد عملیات کربالی 4؛

»هفتاد و دومین غواص«
روایت حمید حسام از فرشته های اروند



7 دی 1399    شـــماره 4697 یک شـــنبه   

5 ایران و جهان

رهبر معظم انقالب 
میالد حضرت مسیح)ع( 

را تبریک گفتند

حضــــرت آیــــت اهلل خامنــــه ای در پیامی کــــه به زبان 
انگلیسی در فضای مجازی منتشر شد، عید میالد 
حضرت مســــیح)ع( را به مســــیحیان ایران و جهان 

گفتند. تبریک 
حضرت آیــــت اهلل خامنه ای رهبــــر معظم انقالب در 
پیامی توئیتری که به زبان انگلیســــی منتشــــر شد، 
عید میالد حضرت مسیح)ع( را به مسیحیان ایران 

و جهان تبریک گفتند.
آمده اســــت: ســــالروز میــــالد پیامبر  در این پیــــام 
و  مســــیحیان  همــــه  بــــه  را  مســــیح)ع(  عیســــی 
مســــلمانان جهان، به ویژه هموطنان مسیحی مان 

می گویم. تبریک 

آیت اهلل مکارم شیرازی:

شعائر فاطمی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی 

تعظیم شود
مناســــبت  به  پیامــــی  در  مکارم شــــیرازی  آیــــت اهلل 
ایام فاطمیه بر تعظیم شــــعائر فاطمی  فرارســــیدن 
کیــــد کرد و گفــــت: انتظار می رود اگرچــــه به دلیل  تأ
شــــیوه نامه های  رعایــــت  لــــزوم  و  کرونــــا  شــــیوع 
بهداشــــتی، برگــــزاری مجالــــس فاطمیــــه هماننــــد 
سال های گذشته ممکن نیســــت، اما تجلیل این 

ایام نباید مورد کم ترین غفلت قرار گیرد.
آمده اســــت: ایام  آیــــت ا... مکارم شــــیرازی  در پیام 
فاطمیه میراث گرانسنگ ائمۀ اهل بیت)ع( است 
که همواره تالش داشــــتند یاد مــــادر بزرگوار خود و 

مظلومیتش را در خاطره ها زنده نگه دارند.
در این پیام آمده اســــت: ارادتمندان و دلباختگان 
ایام  که باشــــند،  مراســــم  صدیقۀ شــــهیده هر جــــا 
فاطمیــــه را باشــــکوه و عظمــــت برگــــزار می کنند و 
بی شــــک در بحرانی تریــــن اوضــــاع ـ  چــــه کرونایی و 
ـ  از این ســــنت حسنه و راه و رسم  چه غیر کرونایی 
الهــــی هرگز عــــدول نخواهند کرد. الزم اســــت که از 
همــــه راه های ممکن بــــرای تعظیم شــــعائر فاطمی 
اســــتفاده کرد؛ به ویژه با اقامه روضه های خانگی و 
اســــتفاده از فضای مجازی و به ایــــن نکته نیز توجه 
شــــود که ایام فاطمیه اول در شکوه و عظمت خود 
نبایــــد کمتر از ایام فاطمیه دوم باشــــد که بحمداهلل 

هر ساله پر رونق و باشکوه برگزار می شود.
در ایــــن پیــــام تصریــــح شــــده اســــت: از خطبــــای 
متعهد و بزرگــــوار این مجالس هــــم انتظار می رود 
با ســــخنرانی های پربار و مؤثر پیــــروان اهل بیت به 
ویــــژه جوانان عزیــــز را با مبانی اعتقادی و مســــائل 
آشــــنا کنند و ابعاد گوناگون  تربیتی بیش از پیش 
ســــیره پرافتخار بانوی مکرم اســــالم خاصــــه ایثار و 
فــــداکاری آن شــــخصیت بی بدیــــل در راه والیت و 

اسالم اصیل را به مخاطبان خود گوشزد کنند.

ترامپ:

بایدن »رئیس جمهور جعلی« 
است

رئیــــس جمهــــور آمریکا در رشــــته پیامــــی توئیتری 
دیوان عالی آمریــــکا را ضعیف و بی کفایت و رئیس 
جمهور منتخب این کشور را رئیس جمهور جعلی 

نامید.
»دونالد ترامپ« روز شــــنبه در رشته توییتی ضمن 
حمله لفظی به وزارت دادگستری و اداره تحقیقات 
فدرال آمریکا، »جــــو بایدن« رئیس جمهور منتخب 

آمریکا را »رئیس جمهور جعلی« نامید.
»وزارت  نوشــــت:  توییتــــری  پیامــــی  در  ترامــــپ 
آرای  تقلــــب  قبــــال  در  اف بــــی آی  و  "دادگســــتری" 
بزرگتریــــن   ،2020 جمهــــوری  ریاســــت  انتخابــــات 
کالهبــــرداری تاریــــخ ملــــت مــــا، بر خالف شــــواهد 
خجالت  باید  آن ها  نکردنــــد.  کاری  هیچ  قانع کننده 
بکشــــند. تاریخ این را به یاد خواهد داشــــت. هرگز 
تسلیم نشوید. ششــــم ژانویه در واشنگتن شما را 

می بینم«.
رئیــــس جمهــــور آمریــــکا در پیامی دیگر نوشــــت: 
»گزارش دورهام کدام گوری است؟ آن ها از کمپین 
کردند، با روســــیه )و دیگران( تبانی  من جاسوسی 
کردند و مچشــــان گرفته شد. گزارش های هاروویتز 
دربــــاره کامــــی و مک کابــــی را بخوانید. حتــــی اخبار 
جعلی نیویورک تایمز هم گفت این بد است. آن ها 
همه تالش خود را کردند و شکست خوردند و حاال 

تالش می کنند انتخابات را بدزدند«.
ترامــــپ در دنبالــــه ایــــن پیام ها نوشــــت: »دیوان 
عالی آمریــــکا در قبــــال تقلب انتخاباتــــی عظیم که 
در انتخابات ریاســــت جمهــــوری 2020 رخ داد کاماًل 
ضعیــــف و بی کفایت عمل کرد. مــــا مدارکی قطعی 
داریم اما آن ها نمی خواهند ببینند. آن ها می گویند 
موضعــــی نداریــــم. اگــــر انتخابات ما فاســــد باشــــد 

کشوری هم نداریم«.

اخبار کوتاه

رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی"
 را ابالغ کرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه صبح دیروز "سند تحول 
قضائی" را برای اجرا به تمام مجموعه های دستگاه قضائی ابالغ کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه صبح دیروز "سند تحول 
قضائی" را برای اجرا به تمامی مجموعه های دستگاه قضائی ابالغ کرد.

این ســــند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول و نظام مدیریتی نظام اجرای 

برنامه تحول، تدوین شده است:
فصل اول- کلیات، شــــامل ســــه مبحث اصلی تعاریف، روش شناســــی و 
فرایند تدوین و چرخش های تحول آفرین اســــت که هر یک از آنها شامل 

بندهای زیرمجموعه هستند.
فصل دوم - برنامه تحول هم به مأموریت های این سند پرداخته است؛

مأموریت 1- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی 
و رفع خصومت

مأموریت 2- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع

مأموریت 3- نظارت بر اجرای صحیح قوانی و حسن جریان امور
مأموریت 4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود 

و مقررات مدون جزایی اسالم
مأموریت 5- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی

مأموریت 6- اصالح مجرمان
مأموریت 7- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.

فصل سوم - نظام مدیرتی اجرای برنامه تحول مباحث یازده گانه آن عبارتند 
: مبحث اول- برنامه ریزی، مبحث دوم- سازمان دهی، مبحث سوم- منابع  از

انسانی، مبحث چهارم- منابع مالی، مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات، 
مبحث ششم- قوانین و مقررات، مبحث هفتم- فناروی، مبحث هشتم- 
نوآوری و پیشنهادها، مبحث نهم- گفتمان ســــازی، مبحث دهم- رعایت 

ارتباطات مردمی و مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب رجوع.
فصل چهــــارم- نظام راهبــــری و پایش هم شــــامل مبحث اول- ســــتاد 
راهبری اجرای ســــند تحول قضائی، مبحث دوم- دبیرخانه ســــتاد اجرای 
ســــند تحول قضائــــی و مبحث ســــوم- کمیته های راهبری اجرای ســــند 

تحول قضائی می شود.

انعکاس
پرستاران فرشته های زمینی

وزارت اطالعات اعالم کرد؛

انتشار برخی شایعات علیه اتباع افغانستانی کذب است
جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
وزارت اطالعــــات اعــــالم کرد: انتشــــار 
اتباع  برخی مطالب و شــــایعات علیه 
اجتماعی  شبکه های  در  افغانستانی 
وزارت  ســــوی  از  مجــــازی  فضــــای  و 

اطالعات صحت ندارد.
در  اطالعیــــه ای  در  اطالعــــات  وزارت 
خصوص انتشار برخی شایعات علیه 
اتباع افغانســــتانی، تأکید کرد: نظر به 
انتشار برخی مطالب و شایعات علیه 

اتباع افغانســــتانی در شــــبکه های اجتماعــــی و فضای 

مجــــازی مبنی بر هشــــدار و ایجاد ترس 
و وحشــــت نســــبت به اتباع مذکور در 
جامعــــه، مرکز روابــــط عمومــــی و اطالع 
رســــانی وزارت اطالعات اعالم می نماید؛ 
انتشــــار چنین مطالبی از ســــوی وزارت 
تأکیــــد  و  نداشــــته  صحــــت  اطالعــــات 
می گردد؛ تنها مرجع اطالع رســــانی اخبار 
ایــــن وزارتخانــــه، مرکز روابــــط عمومی و 
 ، اطالع رســــانی اســــت و هر گونــــه اخبار
اطالعیه، هشدار و … از طریق وبگاه واجا 

)www.Vaja.ir( منتشر می شود.

تست کرونای 130 دالری در فرودگاه های لندن

: تنهایی انگلیس در این روزها نیویورک تایمز

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نیویورک تایمــــز در 
گزارشی نوشت: پیش از طلوع صبح کریسمس به یاد 
ماند که انگلیس نه تنها یک کشــــور جزیره ای اســــت، 

بلکه خود را بیش از پیش تنها می بیند.
تصمیــــم آمریــــکا از روز دوشــــنبه مبنی بــــر اینکه همه 
مســــافران هوایی کــــه از انگلیس وارد می شــــوند باید 
آزمایش ویروس کرونا را طی 72 ساعت پس از عزیمت 
انجام دهنــــد، زیاد شــــوک آور نبود، اما ضربــــه تلخی در 

فصل غم انگیز تعطیالت بود.

 کرونای جدید چه بر سر انگلیس آورد �
به نوشــــته این گزارش، نوع جدیــــدی از ویروس کرونا 
که بیم انتشــــار ســــریع آن وجود دارد، ده ها کشور را بر 
آن داشــــته تــــا از ورود مســــافران از انگلیس جلوگیری 
کنند. محدودیت های قرنطینگی در این کشــــور تا روز 
شــــنبه 48 میلیون نفر را شامل می شــــد. حتی پس از 
آنکه فرانسه برای مدت کوتاهی ممنوعیت ورود مرزی 
به علت نگرانی در مورد این ویروس را لغو کرد، هزاران 

کامیون در امتداد سواحل انگلیس گرفتار ماندند.
، توافق لحظه  از دیگر عوامل مؤثر بر بی ثباتی در این کشور
آخری برگزیت با اتحادیه اروپا بود که مانع از خروج انگلیس 
از این بلوک، بدون یک توافق شد، اما یک یادآوری دردناک 

از تصمیم این کشور برای جدا شدن بود.
شیوع سریع این نوع ویروس جدید که آمارهای دولتی 
نشان می دهد نیمی از تمامی موارد ابتال در حال حاضر 
در انگلیس است، به قرنطینه لندن و جنوب انگلیس 
در هفته گذشــــته منجر شــــد، از امروز محدودیت های 
بیشتری اعمال خواهد شد و یک قرنطینه کلی در این 

کشور منتفی نیست.
بســــیاری از کشــــورها، دریافت تســــت منفی ویروس 
کرونا را الزامی کــــرده اند و محدودیت های جدید آمریکا 
نسبت به محدودیت های حدود 50 کشور دیگر که در 
مورد مسافران انگلیسی اعمال کرده اند، کمتر است. 
اما با توجه به اینکه این کشــــور به عنوان قطب اتصال 
مســــافران میان اروپــــا و آمریکا فعالیــــت می کرد، این 
وضعیت، ضربه دیگری به خطوط هوایی آسیب خورده 

این کشور است.
جریــــان معمول ترافیــــک بین آمریــــکا و انگلیس قباًل 
دچار افت شــــدید شــــده بود. بر اســــاس داره ملی آمار 
انگلیس، بیش از 4.8 میلیون شــــهروند انگلیسی در 

سال 2019 به امریکا سفر کرده اند.
همچنین در مــــاه فوریه، بیش از یک میلیون مســــافر 
از فرودگاه هیثرو به بازار آمریکای شــــمالی سفر کردند؛ 
بر اســــاس آمار این فــــرودگاه، اما از آن زمــــان این ارقام 
کاهــــش یافته و بــــه 81 هــــزار 713 نفر در ماه گذشــــته 

رسیده است.
دفاتر خارجی و مشــــترک المنافع انگلیس توصیه های 
مســــافرتی خــــود را در روز جمعــــه به روزرســــانی کردند 
که شــــامل الزامات آزمایشی جدید اســــت. کسانی که 
می خواهند ســــفر کند باید نتیجه تســــت پی سی آر یا 
تست آنتی ژن را به همراه داشته باشند. تست پی سی 

آر چند روز زمان می برد اما تســــت آنتی ژن 30 دقیقه ای 
آماده می شود.

 قیمت 130 دالری تســــت پی ســــی آر در فرودگاه  �
هیثرو

با توجه به اینکه بســــیاری از کلینیک ها و آزمایشگاه ها 
در روز جمعه بــــه علت تعطیالت کریســــمس تعطیل 
هســــتند، آزمایش طــــی 72 ســــاعت برای کســــانی که 
بالفاصله پــــس از تعطیالت می خواهند ســــفر کنند، با 

دشواری هایی روبرو خواهد شد.
قیمــــت این آزمایش ها نیز خود عاملی اســــت. قیمت 
تســــت پی ســــی آر در فرودگاه هیثرو و دریافت نتیجه 
طــــی 48 ســــاعت 130 دالر و قیمت تســــت آنتی ژن و 
دریافــــت نتیجه طــــی 54 دقیقــــه 60 دالر اســــت. این 
آزمایش ها در کلینیک های خصوصی حتی بیشتر هم 

قیمت گذاری شده است.
هر دو تست در بسیاری از فرودگاه های بزرگ انگلیس 
ارائه می شــــوند از جمله گات ویک، منچســــتر و الندن 
لوتون. اما از آنجاییکه مســــافران باید از قبل برای این 
آزمایش هــــا ثبت نام کنند، مشــــخص نیســــت که چه 
تعــــداد می توانند بــــه موقع آزمایش بدهنــــد و نتیجه را 

دریافت کنند.
مسافرت های داخلی نیز از روز شنبه در بیشتر مناطق 

انگلیس ممنوع شده است.

 احتماال ویروس جدید بیشــــتر تصور گسترش  �
یافته است

علی رغم ایــــن محدودیت ها، این نگرانــــی وجود دارد 
که این ویروس جدید که ثابت شــــده مسری تر است، 
احتماال بسیار گســــترده تر از آنچه فکر می شد، در حال 

گسترش است.
مقامات بهداشــــت آلمان روز پنج شــــنبه اعالم کردند 
چند ســــاعت پیش از اینکــــه آلمــــان ممنوعیت های 
مســــافرتی را اعمال کند، آزمایش کرونای زنی که به این 
کشــــور پرواز کرده بود، مثبــــت اعالم شــــد. این مورد، 
نخســــتین مورد ابتال در این کشــــور به ویروس جدید 
بود اما بــــه علــــت اینکه این ویــــروس جدیــــد از اواخر 
سپتامبر شیوع پیدا کرده است، کارشناسان می گویند 

این نخستین مورد ابتال نخواهد بود.
ســــنگاپور نیز نخســــتین مورد خود را در روز پنج شنبه 

اعالم کرد.
بر اســــاس اعــــالم مقامــــات دانمارکی کــــه نظارت های 
ژنومیکی گســــترده تری دارنــــد، 33 مورد ابتــــال در این 
کشور در فاصله 14 نوامبر تا 14 دسامبر تشخیص داده 

شده است.
نگرانی در مورد ویروس جدید به ممنوعیت مسافرتی 
منجر شــــد نیز فرانسه را بر آن داشــــت تا کانال مانش 
را برای 48 ســــاعت ببنــــدد. اگرچه ایــــن ممنوعیت در 
روز چهارشنبه برداشته شــــد اما آزمایش هزاران راننده 
کامیون به عنوان شــــرط ورود به فرانسه، یک کابوس 

لجستیکی برای انگلیس ایجاد کرده است.

روحانی در ستاد ملی کرونا:

راه درمان ویروس جهش یافته اروپایی 
اجرای دقیق تر شیوه نامه ها است

منطقه قرمز و نارنجی در کشور نداریم
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور گفت: برای 
خرید واکسن مورد تأیید وزارت بهداشت آماده هستیم، 
واکســــنی  غیرمعتبر  شــــرکت  یــــک  نیســــتیم  اماحاضــــر 

بی اعتبار را در کشورمان آزمایش کند.
حجت االسالم حســــن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
)شــــنبه( در جلســــه ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونــــا، گفت: 
خوشــــحالیم که امروز شاهد آن هســــتیم منطقه قرمز در 
کشور نداریم، منطقه نارنجی هم نداریم و باید تالش کنیم 

شرایط فعلی را حفظ کنیم.
وی افــــزود: از مردمــــی که با همــــه وجود و تــــوان کمک و 
شیوه نامه ها را اجرا کردند، تشکر می کنم. امیدواریم شب 

یلدا در روند امروز کشور تأثیر نگذاشته باشد.
130 مرگ کرونایی هم زیاد است �

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شرایط مناسبی نسبت 
بــــه آنچه قبــــاًل پیش بینی می شــــد، داریم، گفــــت: البته با 
مطلوب فاصله داریم. 130 فوتی هم برای ما زیاد است. اگر 
به زیر 100 فوتی هم رســــیدیم آن هم زیاد است. باید تالش 
کنیم در اســــتان ها در طول هفته فوتی و بستری نداشته 

باشیم.
روحانی با بیان اینکه اولین مساله پایدار ماندن وضعیت 
کنتــــرل شــــده اســــت، اظهار کــــرد: بــــرای ایــــن وضعیت 
 مطلوب تری 

ً
تالش های زیادی شده است و شرایط نسبتا

پیش روی ماســــت. وقتی ایران را با کشــــورهای پیشرفته 
مقایســــه می کنیم، می بینیم کارکرد همه عوامل تأثیرگذار 
در کادر درمان ما بســــیار اثرگذار اســــت. باید این شرایط را 

حفظ کنیم.
وی تأکید کرد: امروز شــــاهد جهش این ویروس در برخی 
 در انگلیس هستیم. ما باید 

ً
کشورهای اروپایی مخصوصا

مراقبت بیشــــتری در رابطه با ورودی مســــافرانی که از این 
مناطق وارد ایران می شوند، داشته باشیم تا این ویروس 

جهش یافته دوباره مردم و جامعه ما را گرفتار نکند.
رئیس جمهــــور افــــزود: امــــروز فاصله گذاری هــــا تــــا حدی 
مراعــــات می شــــود، در شب نشــــینی ها مــــردم مراعــــات 
می کنند. همیشه باید این مساله را مراعات کنیم که ما در 
شرایط عادی نیستیم بلکه در شــــرایط کرونایی هستیم. 
 در ایام فاطمیه باید مراعات شــــیوه نامه ها را به 

ً
مخصوصا

عنوان یک وظیفه شــــرعی، در نظر داشــــته باشــــیم و این 
همانی است که اهل بیت نیز همان را از ما می خواهند.

رسانه های ضد ایران »پررویی« می کنند �
روحانی با اشاره به مساله واکسن کرونا، گفت: معمواًل این 
رسانه های ضد ایرانی هر روزی یک بهانه ای پیدا می کنند، 
خیلی هم پررو هســــتند، روی یک بهانه ای سوار می شوند 
و موج ســــواری می کنند و می فهمند چــــه افتضاحی کردند 
و همــــه مردم می فهمند این هــــا دروغ گفتند و واقعیات را 

تحریف کردند اما این پررویی همچنان ادامه دارد.
وی تصریــــح کرد: این رســــانه ها مدت ها شــــروع کردند به 
گفتــــن اینکه همه دنیا در حال واکســــن زدن هســــتند و 
چرا ایران ایــــن کار را نمی کند، چرا عقب اســــت چرا دنبال 
واکســــن نیست؟ ســــپس مشــــکالت را گفتند که ایران 
پول ندارد یا اینکه پول دارد و منتقل نمی شــــود، یا اینکه 
منتقل می شود و آمریکا هم اجازه می دهد. به هرحال یک 

بساطی را به راه انداختند.
که  رئیس جمهــــور ادامــــه داد: مــــن خواهــــش می کنــــم 
مردم توجه داشــــته باشــــند که در همان روزها و ماه های 
اولیــــه یکی از مســــائل مورد نظر ما واکســــن بــــود. اینکه 
شــــرکت های دانش بنیان از همان ابتدا کارشان را شروع 
کردند، به خاطر تأکید بر ســــاخت واکســــن بود و در عین 
حال باید به دنبال خرید واکسن باشیم زیرا ممکن است 

یک تا دو ماه دیرتر به واکسن برسیم.
روحانی با بیان اینکه تمام تبلیغاتی که می شود، تبلیغات 
 دنبال واکسن 

ً
نادرســــت و نارواســــت، افزود: ایران حتما

داخلی است. چند شــــرکت دانش بنیان ما در این زمینه 
تــــالش می کننــــد و ان شــــاءاهلل بــــه مقصد می رســــند اما 

همزمان برای خرید واکسن خارجی تالش کردیم.
 آمریکایی ها برای ما مشــــکل درســــت 

ً
وی گفــــت: حتمــــا

کردنــــد و هیچکــــس در این قضیــــه تردید نکنــــد، نه تنها 
در واکســــن، دارو و مواد غذایی بلکه شــــما مــــواردی پیدا 
نمی کنید که مــــا چیزی بخواهیم از خارج کشــــور خریداری 
کنیم و در آنجا آثــــار خباثت و رذالت آمریــــکا را نبینیم. هر 
مورد خرید و صادرات و هرچه روی آن انگشــــت بگذارید، 

می بینید که فعالیت خبیثانه و رذیالنه آمریکا وجود دارد.
چطور می توان به آمریکا اعتماد کرد؟ �

وی افزود: ما یک پولی آمــــاده کردیم تا از طریق یک بانکی 
بدهیم و واکسن بخریم، پول هم آماده بود اما آنها گفتند 
اول باید اوفک آمریکا اجازه رسمی بدهد و تا او اجازه ندهد 
ما پول قبول نمی کنیم. آنها مردم و ســــازمان بهداشــــت 

جهانی را ترسانده اند.

رئیس جمهــــور گفت: ما خواســــتیم یک پولــــی را منتقل 
کنیم، آن کشور هم قبول کرده و اوفک هم گفته اشکالی 
نــــدارد امــــا می گوینــــد ایــــن پــــول اول باید در یــــک بانک 
آمریکایی بیاید و از بانک آمریکایی منتقل شود. ُخب چه 
کسی به شما اعتماد می کند؟ شــــما هرکجا پول ما را پیدا 
کردید دزدیدید، شــــما کــــه در دزدی معروفید، ما چطور به 

یک دزد اعتماد کنیم؟

لحظه به لحظــــه به دنبــــال بی اثر کــــردن تحریم ها  �
هستیم

روحانی تأکید کرد: این مســــاله راه های مختلفی داشــــت، 
مــــن خــــودم در نامه بــــه بانک مرکــــزی چنــــد راه معمولی 
پیشــــنهاد کردم، بانــــک مرکزی هــــم آن راه هــــا را رفت اما 
نگذاشــــتند. مردم فکــــر نکنند ما مشــــکل نداریم. اینکه 
مقام معظم رهبری فرمودند تحریم را بی اثر کنید، ما لحظه 
به لحظه داریم این کار را می کنیم نه ســــاعتی. هر لحظه که 
جنســــی از کشــــور صادر شــــود و هرلحظه که جنسی وارد 
کشور شود و هر لحظه که پولی منتقل شود، شما بدانید 
که آنجا ســــاعت ها با تحریم جنگیده و مبارزه شده است. 
یعنی ما رفتیــــم که تحریم را بی اثر کنیــــم و آن را بی اثر هم 

کردیم.
وی اظهــــار کرد: با همه تــــوان و تالش اقدامــــات الزم برای 
تأمیــــن اعتبــــار و انتقال انجام گرفته اســــت و مــــا هر کجا 
واکســــنی باشــــد و مورد اعتماد و اطمینان باشد و وزارت 
بهداشــــت و درمان ما بگوید این واکســــن مــــورد اعتماد 
 خریداری می کنیم و پول آن را با هر شرایطی 

ً
اســــت، حتما

که می توانیم منتقل می کنیم.

حاضــــر نیســــتیم مــــردم دوره آزمایشــــی واکســــن  �
غیرمعتبر را بگذرانند

رئیس جمهور گفت: اما ما حاضر نیســــتیم مردم کشــــور 
ما دوره آزمایشــــی یک واکسن غیر معتبر را بگذرانند. یک 
شرکتی یک واکسنی درست کرده است و االن می خواهد 
تمرین کند و قصد دارد این واکســــن را به برخی کشــــورها 
بفرستد تا دوره تست این واکسن را بگذارند. چنین کاری 

را وزارت بهداشت و درمان ما انجام نمی دهد.
روحانی گفــــت: هر کجا یک شــــرکت و واکســــن معتبری 
وجود داشته باشد، ما وسیله حمل و نقل و نگهداری آن 

را داریم.
وی با بیان اینکه ما در خرید واکســــن مشــــکل داریم اما از 
مشــــکل عبور می کنیم، تأکید کرد: گاهی اوقات در برخی 
رسانه ها می گویند ما نفهمیدیم مسؤولین چه می گویند، 
باالخره تحریم برای خرید واکســــن و دارو مشکل هست 
یا نیســــت؟ بله تحریم برای دارو و هر چه می خواهیم وارد 
کنیم مشــــکل اســــت اما ما عبــــور می کنیــــم، روزانه عبور 

می کنیم.
رئیس جمهــــور تأکید کرد: مــــن کاری ندارم کــــه آیا "اف ای 
تی اف" در این مساله مؤثر اســــت یا مؤثر نیست. ما وارد 
بحث "اف ای تی اف" نمی شــــویم. دولــــت 4 الیحه دارد که 
دو الیحه آن تصویب شــــده و دو الیحه دیگر مانده است، 
که هم دولت و هــــم مجلس تصویب کردند و در مســــیر 
رســــیدگی اســــت و ما می خواهیــــم آن دو الیحه تصویب 
شــــود. بنابراین "اف ای تی اف" یک مقوله ای است که باید 

سر جای خود بحث شود.
روحانی افزود: ما مشــــکالت داریم اما این مشکالت مانع 
از فعالیت و اقدامات ما نیست. ممکن است یک چیزی 
 این کار 

ً
گران تــــر در بیاید و بــــا تأخیر انجام بگیرد امــــا حتما

انجام خواهد شد.
وی تأکیــــد کــــرد: روزی کــــه ما واکســــنی را خریدیــــم و وارد 
کشــــور شــــد، باید به دقت به مردم گزارش داده شود که 
چند واکسن وارد شــــده است و به چه افرادی تزریق شده 
اســــت. زیرا در غیر این صــــورت یک بازی دیگری شــــروع 
می شود و می گویند واکســــنی را وارد کردند، به فالن گروه 

تزریق کردند و به فالن گروه دیگر تزریق نکردند.
کرد: اولویت ها برای تزریق واکسن  رئیس جمهور تصریح 
مشخص است. آنهایی که بیماری زمینه ای دارند، آنهایی 
که سن شــــان باالســــت و کادر درمان در اولویت های ما 
هســــتند. این موضوع به دقت باید مشخص و روزانه هم 
به مردم توضیح داده شــــود. دشــــمنان ما هــــر روز دنبال 
این هســــتند که یک بهانه پیدا کرده و از این مساله سوء 

استفاده کنند.
روحانــــی تأکید کــــرد: در فصل زمســــتان وارونگــــی هوا را 
داریم که می تواند مؤثر باشــــد و ذرات معلق هم می تواند 
در نقــــل و انتقال ویروس مؤثر باشــــد و هــــم می تواند در 
سیســــتم ایمنی بدن تأثیر منفی بگذارد. بنابراین برای ما 
مهم است که در این ایام نسبت به آلودگی هوا حساس 
باشیم، قانون و مقررات داریم، طبق قانون عمل می شود، 
استانداران مسؤولیت دارند و برخی موارد که مورد تأکید 

بوده، امروز در جلســــه مورد تصویب و تأکیــــد قرار گرفته 
است.

وی تصریح کــــرد: پاندومی کرونا یک بیمــــاری عادی نبود و 
نیســــت، یک بیماری بود که در تمــــام ابعاد مختلف زندگی 
اجتماعی تأثیر گذاشت. یعنی در مسائل فرهنگی، ورزشی، 
اقتصــــادی و علمی و آمــــوزش و پرورش اثرگــــذار بود. برای 
اینکه تأثیــــر این بیمــــاری را بتوانیم کاهش دهیــــم نیاز به 

هماهنگی و همکاری همه جانبه داریم.
رئیس جمهــــور اظهار کرد: مــــا امروز خوشــــحالیم که همه 
دست به دســــت هم دادند یعنی نیروهای مسلح، بسیج، 
، نیروی انتظامی، صدا و سیما، قوای سه  ســــپاه، هالل احمر
گانــــه و در رأس آن کادر درمــــان ما تالش کردنــــد. تنها این 
هماهنگــــی و همکاری و یــــک صدایی و هم افزایی اســــت 
که ما را به نتیجه می رســــاند؛ این یک بیماری خاصی اســــت 
و مشــــکالت فراوانی را درســــت می کند. الحمداهلل بخش 
اقتصــــاد و دیگــــر بخش ها تــــالش می کنند تا مــــا بتوانیم 

نیازمندی های معیشتی مردم را تأمین کنیم.
روحانی بــــا بیــــان اینکه امــــروز شــــرکت های دانش بنیان 
نیازمندی های وزارت بهداشت را تأمین کنند، افزود: سبک 
زندگــــی که امــــروز تغییر کرده اســــت، بخشــــی از این تغییر 
دائمی خواهد بود و بخشــــی از این تغییر هم از بین می رود. 
 سبک زندگی در بهداشت باعث شد که مردم توجه 

ً
اساسا

ویژه ای به بهداشت داشته باشند.
وی ادامــــه داد: ایــــن بیمــــاری باعث شــــد که ما بــــه فضای 
دیجیتال بیشــــتر تکیه می کنیم، این دائمی اســــت و برای 
همیشــــه باقی می ماند. ما باید دولت را الکترونیک کنیم، 
باید اقتصاد دیجیتال داشته باشیم و باید انجام خدمات به 
صورت چهــــره به چهره را کم کنیم. برخی از این موارد دائمی 
اســــت و ادامه پیدا می کنــــد و برخی هم موقت اســــت. ما 
 باید با 

ً
این تغییر ســــبک زندگی در ماه های پیش رو را حتما

همین شدت ادامه دهیم.
رئیس جمهور گفــــت: عمر ویــــروس کرونا در کشــــور ما از 
ده ماه گذشــــته، ضعیف نشده اســــت و جهش پیدا کرده 
اســــت. ما باید تالش کنیم که مســــیر ابتالء و فوت نزولی 
شــــود که این کار در حال انجام اســــت اما این نباید تبدیل 
به عادی انگاری شــــود. اگر به محض اینکه شرایط کمی آرام 
شود و ما احتیاط ها را کنار بگذاریم، باز دو هفته دیگر مبتال 
می شویم و همین بساط پیش می آید. بنابراین همان کاری 
که برای همه شیوه نامه های بهداشتی شروع کردیم را باید 

ادامه دهیم.

راه درمــــان ویروس جهــــش یافته اروپایــــی اجرای  �
دقیق تر شیوه نامه ها است

روحانی خاطرنشان کرد: این روزها خیلی بحث می شود که 
این ویروس در اروپا جهش پیدا کرده و اینکه آیا وارد کشور 
؟ ما باید تالش کنیم و اجازه ندهیم وارد  شده اســــت یا خیر
کشور شود و اگر وارد شد، راه درمان همانی است که تا امروز 
داشــــتیم یعنی برای آن ویروس باز هــــم فاصله گذاری نیاز 

داریم. تمام شیوه نامه ها را باید دقیق تر و بیشتر اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه امید ما به آینده باید تقویت شــــود و نباید 
مردم را مأیوس کنیم، افزود: به هر حال بشر در مقابل این 
ویروس پیروز می شود. یک واکسن مطمئن می آید و از این 
شرایط عبور می کنیم حاال ممکن اســــت سه تا 6 ماه دیگر 
این اتفاق بیافتد. امید به آینده باید همواره مد نظر ما باشد. 
 به یک واکسن باکیفیت داخلی و خارجی می رسیم 

ً
ما حتما

و این ویروس مهار خواهد شد.
رئیس جمهور تأکید کــــرد: افزایش فعالیت اقتصادی و کار 
و تولید نکته دیگر اســــت. تالش برای آمــــوزش در فضای 
مجازی انجام می شود اما فعالیت اقتصادی و تولید ما باید 
به ســــرعت ادامه پیدا کنــــد. در کنار آن هم الزم اســــت که 
حوزه و بهداشــــت و درمان هم تقویت شــــود، هم از لحاظ 
تجهیزات، هم از لحاظ استخدام پرستار و هم از لحاظ اینکه 

ما بتوانیم مشکالت کادر درمان را حل کنیم.
روحانی گفت: تقویــــت کادر درمان و فعالیت اقتصادی به 
عنوان دو اصل و دو موضوع باید مدنظر باشــــد تا بتوانیم از 

این ایام سخت عبور کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

حال 5 هزار و 273 نفر وخیم است
فوت 134 بیمار کرونایی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی وزارت بهداشت، 
، تازه ترین  ضمن اشــــاره به وضعیت بیماری کرونا در کشور
آمار ابتال، بســــتری های بدحال و همچنین فوت شدگان را 
اعالم کرد و گفت: مجموع جان باختگان به 54 هزار و 574 

نفر رسید.
ســــیما ســــادات الری، بعد از ظهر شــــنبه 6 دی 99، به ارائه 

گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی بــــا اعالم اینکه از ظهر جمعه تا ظهــــر دیروز 5 هزار و 760 
بیمار جدید مبتال به کووید 19 در کشــــور شناسایی شدند، 
گفت: مجمــــوع بیماران به یک میلیــــون و 294 هزار و 963 

نفر رسید.
الری افزود: متأسفانه در طول این مدت 134 بیمار کرونایی 

فوت شــــدند و مجموع جانباختگان به 54 هزار و 574 نفر 
رسید.

بــــه گفته وی، تا کنون 942 هزار و 548 نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

الری ادامه داد: 5273 نفــــر از بیماران کرونایی در وضعیت 
شدید بیماری و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.
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مکان بازی تیم پاس همدان 
در هفته دوم لیگ 2 

تغییر کرد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مکان و زمــــان دیدار تیم 
پاس مقابل شهرداری بم در هفته دوم رقابت های 

لیگ دسته دوم فوتبال کشور تغییر کرد.
سرپرســــت تیم پاس در این باره اظهار کرد: باتوجه 
به آماده نبودن ورزشگاه بم، دیدار 2 تیم در کرمان 

برگزار می شود.
میثم ناصرنــــژاد افزود: براین اســــاس تیم پاس در 
هفته دوم مســــابقات لیــــگ دســــته دوم فوتبال 
کشور ســــه شــــنبه نهم دی ماه جاری در ورزشگاه 
شهید باهنر کرمان به مصاف شهرداری بم می رود.
وی اضافه کــــرد: این مســــابقه از ســــاعت 14 و 30 

دقیقه به میزبانی نماینده بم برگزار می شود.
ناصرنژاد خاطرنشان کرد: تغییر مکان بازی به سود 
تیم پاس شــــد چرا که دیگر مسافت کرمان تا بم را 
طی نخواهیم کرد و مستقیم با پرواز روز دوشنبه به 

کرمان می رویم.
وی با اشــــاره به وضعیت تیم پــــاس برای حضور در 
هفته دوم لیگ 2 گفت: در بازی مقابل شــــهرداری 
بــــم تمامــــی بازیکنــــان را در اختیــــار داریــــم و فقط 
محمدرضا پایداری به دلیل اخراج در بازی قبل، تیم 

را در هفته دوم همراهی نمی کند.
تیم پاس در هفته نخست لیگ دسته دوم فوتبال 
کشور مقابل عقاب تهران به تساوی دست یافت.

اعالم برنامه مسابقات گرین 
کشاورز نهاوند در لیگ سه 

کشور
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــا انجــــام مراســــم قرعه 
کشــــی مرحله اول فصل جدید لیگ دســــته سوم 
باشــــگاه های کشــــور برنامه کامل مسابقات گروه 

سوم این رقابت ها تا پایان فصل مشخص شد.
برنامه کامل گروه سوم مرحله نخست لیگ دسته 

سوم باشگاه های کشور به شرح زیر است.
ساعت رقابت ها متعاقبا از سوی کمیته مسابقات 

سازمان لیگ اعالم خواهد شد.
حریفان تیم گرین کشــــاورز نهاونــــد در رقابت های 

لیگ دسته سوم کشور مشخص شدند.
قرعه کشــــی لیگ دســــته ســــوم فوتبال کشــــور با 
حضور تیــــم گرین کشــــاورز نهاوند تنهــــا نماینده 
اســــتان همــــدان در ایــــن رقابت هــــا برگزار شــــد و 
نماینده اســــتان در گروه ســــوم این رقابت ها با 13 

تیم دیگر همگروه شد.
برنامــــه بازی هــــای تیم فوتبــــال گرین کشــــاورز در 

مسابقات لیگ دسته سه به شرح زیر است.
میزبــــان هر بازی در داخل پرانتز مشــــخص شــــده 

است.
هفته1_گرین کشاورز نهاوند_کیای تهران)تهران(

نهاوند_کانیــــاو  کشــــاورز  هفته2_گریــــن 
اشنویه)نهاوند(

هفته3_گرین کشــــاورز نهاوند_شــــهدای گروس 
)بیجار ( بیجار

آژنــــد  هفته4_گریــــن کشــــاورز نهاوند_ســــتارگان 
آذربایجان)نهاوند(

کشــــاورز نهاوند_جــــام جــــم بیله  هفته5_گریــــن 
) )بیله سوار سوار

هفته6_هفته ششم استراحت
هفته7_گریــــن کشــــاورز نهاوند_نفــــت ایرانیــــان 

)نهاوند(
هفته8_گرین کشاورز نهاوند_کاویان نقده)نقده(

نهاوند_اســــتقالل  کشــــاورز  هفته9_گریــــن 
)نهاوند( اهواز

آهــــن  نهاونــــد_ذوب  کشــــاورز  هفته10_گریــــن 
اردبیل)اردبیل(

_عقــــاب  نهاونــــد  کشــــاورز  هفته11_گریــــن 
)نهاوند( تبریز

هفته12_گریــــن کشــــاورز نهاوند_خورشــــید مهــــر 
قروه)قروه(

مهــــر  نهاوند_نیــــکان  کشــــاورز  هفته13_گریــــن 
تهران)نهاوند(

داوران کردستان و 
شیراز  قاضی بازی های 

نمایندگان فوتبال همدان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اســــامی داوران قضاوت 
کننده در هفته دوم رقابت های لیگ دســــته دوم 

باشگاه های کشور مشخص شد.
برایــــن اســــاس داوران شــــیرازی دیــــدار تیم هــــای 

شهرداری بم و پاس را قضاوت می کنند.
داور وسط: حمیدرضا عبدالهی

کمک اول: صدراهلل صفری
کمک دوم: سجاد باباخانی

داور چهارم: حسن شفیعی
: فرهاد خوشنواز از اصفهان ناظر

داوران دیــــدار تیم های شــــهرداری همدان و مس 
نوین کرمان نیز از کردستان می آیند.

داور وسط: هیمن نوجوان
کمک اول: هیوا نوجوان

کمک دوم: فرشید ساعدی
داور چهارم: میالد کهزادی

ناظر داوری: مهدی پاکزاد

خبــر
امام جمعه فامنین:

خدمت رسانی بی منت وظیفه همه 
مسؤولین در جمهوری اسالمی است 

ورزش همگانی در فامنین نهادینه شود

هگمتانه، گروه ورزش: امام جمعــــه فامنین، گفت: ورزش 
همگانی در فامنین نهادینه شود.

حجــــت االســــالم رضــــا مصبــــاح امام جمعــــه فامنیــــن در 
دیدار با حمید ســــیفی مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان بابیان اینکه خدمت رســــانی بی منت وظیفه همه 
مسؤولین در جمهوری اسالمی است، گفت: امروز همه ما 
وظیفه داریم در راستای بالندگی هرچه بیشتر کشور هرچه 

در توان داریم به کار بگیریم.
وی تصریح کرد: انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان را به فال نیک می گیریم و امیدواریم جایگاه ورزش 

استان همدان در بحث قهرمانی و همگانی ارتقاء یابد.
امام جمعه فامنین بــــا تأکید بر اینکه بایــــد از ظرفیت های 
ورزشی شهرستان فامنین به درستی استفاده شود، گفت: 
جوانــــان فامنین مؤمن و توانمند هســــتند که باید به نحو 

احسن از ظرفیت ایشان استفاده شود.
وی در پایان تصریح کرد: نهادینه شــــدن ورزش همگانی در 
شهرستان یکی از مسائل مهمی است که باید برای پویایی 

و نشاط جامعه از آن بهره مند شویم.
، گفت:  مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان نیــــز
روحانیون یکی از تأثیرگذار ترین افراد و اشــــخاصی هستند 
که می توانند در راســــتای پیشــــبرد اهــــداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در حوزه های مختلف یاری گر مسؤولین 

استان باشند.

 سمن ها بازوی توانمند دولت �
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
ســــمن ها می توانند بــــه عنوان بــــازوی توانمنــــد دولت در 
کاهش آســــیب های اجتماعی ایفای نقــــش کنند، گفت: 
هرچه از معنویات و ورزش دور باشیم به شکست نزدیک 

می شویم.
حمیــــد ســــیفی همچنین در جلســــه ســــتاد ســــاماندهی 
امور جوانان شهرســــتان کبودرآهنگ، گفت: با اســــتفاده 
از توانمنــــدی و بهــــره گرفتــــن از اســــتعدادهای اعضــــای 
سمن های شهرســــتان کبودراهنگ بسیاری از مشکالت 
شهرســــتان کاهش می یابد و مســــؤوالن شهرستان باید 
برای حل مشــــکالت و ایجاد فرصت های شغلی همچنین 
، تالش و تولید از ظرفیت سمن ها  جریان سازی فرهنگ کار

بهره گیرند.
وی در ادامــــه تصریح کرد: ســــمن ها باید به عنــــوان بازوی 
توانمند دولــــت در زمینه مدیریت و کاهش آســــیب های 
اجتماعــــی و همچنین تضمین ســــالمت اجتماعی جامعه 

نقش محوری ایفا کنند.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
رسالت ما این است که در حوزه کاری خود زیرساخت های 

مناســــبی برای تأمین نیازهای جوانان ایجــــاد کنیم، افزود: 
پیشــــرفت هر جامعه ای در گرِو داشــــتن نیروی انســــانی و 
جوانانــــی خالق رقم می خــــورد که در این زمینــــه باید با یک 
روحیه جهــــادی برای ســــربلندی جوانان شهرســــتان قدم 

مؤثری برداریم.
ســــیفی با اشــــاره به ظرفیت عظیــــم نیروی جــــوان در این 
شهرســــتان گفت: اگر تیم و بازیکنان کبدی شهرســــتان 

موفق هســــتند حتما سایر رشــــته ها هم می توانند موفق 
باشند.

فرمانــــدار کبودرآهنــــگ نیز در این جلســــه با بیــــان اینکه 
توجه به امــــر ورزش به عنــــوان یک مقوله بســــیار مهم در 
حفظ سالمتی، شادابی و نشــــاط جامعه تأثیرگذار است، بر 

ضرورت توسعه ورزش در شهرستان تأکید کرد.
حجت اهلل مهدوی بــــا تأکید براینکه بایــــد انگیزه الزم بین 

اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و ورزشکاران باال برود، 
یکی از مشکالت شهرستان کبودراهنگ در حوزه ورزش و 

جوانان را عدم پشتوانه مالی دانست.
وی اظهارکرد: اگر امکانات و تجهیزات ورزشی برای تقویت و 
توسعه ورزش منطقه ای فراهم شود موجب نهادینه شدن 
آن خواهد شــــد و به طور قطــــع اثرات مثبتی بــــرای افزایش 

نشاط و انگیزه در قشر جوان را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل ورزش همدان:
ساخت سالن در روستاهای کم جمعیت توجیه پذیر نیست

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: ساخت سالن در برخی روستاها که 
جمعیت کم دارند، توجیه اقتصادی و فرهنگی ندارد.

حمیــــد ســــیفی در بازدیــــد از طرح هــــای عمرانــــی ورزشــــی شهرســــتان نهاوند اظهــــار کــــرد: ایجاد 
زیرســــاخت های ورزشــــی باید با مطالعه دقیق و کارشناســــی انجام شــــود تا بتوان بهترین بهره را از 

امکانات برای توسعه و اعتالی ورزش برد.

وی اضافه کرد: امــــروزه دلیل برخی طرح های بالتکلیف و بدون اســــتفاده بی برنامگی در مطالعه و 
هدفگذاری در ایجاد طرح است و نباید این رویه تکرار شود.

ســــیفی در ادامه با تأکید بر حمایت همه جانبه از قهرمانان ورزشــــی گفت: قهرمانان ورزشــــی نباید 
مورد بی توجهی قرار بگیرند بلکه نیاز به ایجاد بسترهای مناسب در جهت استفاده از تجربه و توان 

آنها دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان خاطرنشــــان کرد: بنابرایــــن باید برای قهرمانان برنامــــه حمایت ویژه را در 

دستور کار قرار دهیم تا روند روبه رشدی را در کسب موفقیت داشته باشیم.

سیفی با اشاره به اینکه ورزش کشتی استان همدان نیاز به تحول اساسی در قهرمان پروری و بازگشت 
به جایگاه اصلی گذشته دارد، گفت: جذب حامی مالی در ورزش به خصوص کشتی باید مورد توجه باشد 

و براین اساس از همه ظرفیت های شهرستان به ویژه بخش خصوصی استفاده شود.
وی حضور مدیران ورزشــــی پشــــت میز نشــــین را مانع از توسعه دانســــت و گفت: 70 درصد وقت 
مدیران ورزشــــی باید خارج از محل مدیریتی باشــــد چراکه ورزش بســــیار گســــترده بــــوده و نیاز به 

سرکشی و پیگیری مداوم دارد.
شهرستان نهاوند در 150 کیلومتری جنوب استان همدان واقع شده است.

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

هیچ حامی مالی برای تیم »پاس« به هیأت فوتبال معرفی نشده است
اســــتان  فوتبال  هیأت  رئیس  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
همــــدان گفــــت: اداره کل ورزش و جوانــــان اســــتان 
همدان تاکنون هیچ حامی مالی را به جهت پوشــــش 
بــــه ما معرفــــی نکرده  هزینه هــــای تیــــم فوتبال پاس 

است.
عباس صوفی در پاســــخ به ســــوالی مبنی بــــر مصاحبه 
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان که یک حامی 
مالی به هیأت فوتبال استان همدان به جهت پوشش 
هزینه های پاس معرفی شــــده اســــت، اظهار کــــرد: تا به 
امــــروز اداره کل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان هیچ 
حامی مالی را مبنی بر حمایــــت از تیم فوتبال پاس به ما 

معرفی نکرده است.
وی افــــزود: ما از این امر خوشــــحال می شــــویم که اداره 
ورزش و جوانــــان برای حمایت از تیــــم فوتبال پاس یک 
حامی مالی را معرفی کند ولی تــــا به حال هیچ اقدامی در 

این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس هیــــأت فوتبال اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
تیم فوتبال پاس به 8 هزار شــــهید استان همدان هبه 
شــــده اســــت، گفت: تیم فوتبال پاس همدان متعلق 
به تمام مردم اســــتان همدان بــــوده و نیز از روزی که به 
همدان آمــــده اداره کل ورزش و جوانان حامی این تیم 

بوده است.
صوفی خاطرنشان کرد: دســــتگاه ورزش موظف است 

که از این تیم حمایت های الزم را انجام دهد.
وی با اشــــاره بــــه لــــزوم حمایــــت از تیم فوتبــــال پاس 
همــــدان بیــــان کــــرد: بایــــد از مدیریت ارشــــد اســــتان 
حمیدرضــــا  دکتــــر  و  اســــتاندار  شــــاهرخی  مهنــــدس 

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اســــالمی که در این ســــال ها همواره کنــــار تیم فوتبال 

پاس بودند تشکر کنم.
رئیس هیأت فوتبال استان همدان عنوان کرد: اینکه 
در این اوضاع ســــخت مالی مدیریت ارشــــد اســــتان و 
دکتــــر حاجی بابایی نماینده مــــردم همدان در مجلس 
شورای اسالمی به حمایت از تیم فوتبال پاس همدان 
توجه داشــــته اند بسیار ارزشــــمند بوده و جای تقدیر و 

تشکر دارد.
وی با اشــــاره بــــه واگــــذاری زمین های ورزشــــی به هیأت 
فوتبال اســــتان همــــدان بیان کــــرد: تیم هــــای فوتبال 
اســــتان همــــدان از نظــــر مالی ضعیــــف بــــوده و نیاز به 
حمایــــت دارند و نباید دنبــــال درآمدزایــــی از زمین های 

فوتبال باشیم.
صوفی خاطرنشــــان کرد: اگــــر همین زمین هــــا را هم به 
تیم ها اجاره بدهیم این مقدار فوتبالی هم که در استان 
وجود دارد نابود خواهد شــــد و اینکه دســــتگاه ورزش 
از همه چیز دنبال درآمدزایی باشــــد سیاســــت درستی 

نیست.
گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان به عنوان یکی از 
ارکان اصلی ورزش استان همدان در مدت کوتاه حضور 
حمید ســــیفی در رأس ورزش اســــتان همدان دچار بی 
مهری شده است و اعالم اینکه دستگاه ورزش استان 
همدان وظیفــــه ای در برابر این تیم ندارد با واکنش های 

مختلف رو به رو شده است.
تیم فوتبــــال پاس همــــدان به 8 هزار شــــهید اســــتان 
همدان هبه شــــده و متعلق به مردم این شهر بوده و از 

روز نخســــت به عنوان یک تیم دولتی اداره شده است 
و نباید اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان از این 

امر شانه خالی کند.
در حال حاضر تنها فردی که به تیم فوتبال پاس همدان 
کمک می کند و هزینه های این تیم را متقبل شــــده امیر 
عظیمی بوده که متأســــفانه عظیمی نیز مورد بی مهری 
دســــتگاه ورزش قرار گرفته و تنها یک حکم مدیرعاملی 
وی که امضا حمید سیفی را می خواست همچنان امضا 
نشده و وی با حکم محســــن جهانشیر مدیرکل سابق 
ورزش و جوانان اســــتان همدان به فعالیت خود ادامه 

می دهد.
اینکــــه مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان به 
دنبــــال تغییــــر ســــاختار و ایجــــاد هیأت مدیــــره برای 
این تیم اســــت جــــای بســــیار خوشــــحالی دارد اما در 
مقطع حســــاس کنونی کــــه لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشــــور آغاز شــــده این موضوع می تواند پاس را دچار 
مشــــکل کند و امیــــر عظیمی مدیرعامــــل فعلی پاس 
را برای ادامه همکاری دلســــرد کرده و اینگونه شــــاهد 
خواهیــــم بــــود تنهــــا حامی پاس نیــــز عطــــای کار را به 

ببخشد. لقایش 
امروز تیم فوتبال پاس همدان به نشــــان ورزش استان 
تبدیل شــــده و به عنوان پرچمدار ورزش پایتخت تاریخ 
و تمدن ایران زمیــــن نیازمند حمایت دســــتگاه ورزش 

استان همدان است.
انتظارها از حمید ســــیفی که از جنس ورزش و بومی این 
استان بوده بیشتر از این است تا بیشتر از هر مدیر غیر 

بومی دلسوز ورزش این شهر باشد.

صعود 2 ورزشکار همدانی به 
مسابقات مجازی اسکواش کشور

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســــکواش استان 
همــــدان گفت: بــــه دنبال برگــــزاری مســــابقات مجازی 
اســــکواش، 2 تــــن از ورزشــــکاران اســــتان همــــدان، به 

مسابقات مجازی اسکواش کشور راه یافتند.
اســــداهلل ربانی مهــــر افــــزود: در مرحله دوم مســــابقات 
مجــــازی اســــکواش کشــــور 2 اســــکواش بــــاز همدانی 
توانستند با شکست حریفان خود به مرحله بعدی این 

مسابقات صعود کنند.
« و »امیرصالح  وی اظهار کــــرد: »محمدمهــــدی دواتگــــر
نصرتی« در مرحله نخســــت این مسابقات توانستند در 
جایگاه اول و دوم بایستند و جواز حضور در مرحله دوم 

رقابت های کشوری را کسب کنند.

ربانی مهــــر عنوان کرد: دومین دوره مســــابقات مجازی 
اسکواش بین 2 گروه سنی نوجوانان و بزرگساالن در 2 

بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
وی بیــــان کرد: ایــــن رقابت ها از مســــابقات امتیاز دار و 
مهم فدراســــیون اســــت و افراد برتر عالوه بــــر دریافت 
، نشــــان و امتیاز رنکینگ کشوری  حکم قهرمانی کشور

نیز دریافت می کنند.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان گفت: به منظور 
پیشــــگیری از شــــیوع کرونا ایــــن دوره از مســــابقات به 

صورت مجازی برگزار شد.
وی ادامــــه داد: اســــکواش همدان در چند مــــاه اخیر با 
برنامه ریزی منســــجم توانســــت در ارزیابی فدراســــیون 

اسکواش رتبه دوم کشور را به دست آورد.
بر اســــاس آخرین آمار بیش از 50 اسکواش باز سازمان 

یافته در استان همدان فعالیت دارند.

جذب 7 میلیارد تومان اعتبار ویژه استخر کوی طالقانی 
و زمین چمن ورزشگاه شهید سلیمانیان نهاوند

هگمتانه، گروه ورزش: نماینده مردم نهاوند در مجلس 
شــــورای اســــالمی از جذب 7 میلیارد تومان اعتبار ویژه 
اســــتخر کوی طالقانی و زمین چمن ورزشــــگاه شــــهید 

سلیمانیان نهاوند خبر داد.
به نقــــل از روابــــط عمومــــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســــتان  جوانان  و  ورزش  مدیــــرکل  همدان،  اســــتان 
همــــدان به همــــراه نماینده مردم نهاونــــد در مجلس 
، بخشــــدار مرکزی نهاوند  شــــورای اســــالمی، فرماندار
ورزش  کل  اداره  معاونیــــن  و  مدیــــران  از  جمعــــی  و 
ورزشــــی  پروژه هــــای  از  همــــدان  اســــتان  جوانــــان  و 

کردند. بازدید  شهرستان 
علیرضــــا شــــهبازی نماینده مردم نهاونــــد در مجلس 
شــــورای اســــالمی در بازدید از زمین چمن ورزشــــگاه 
شــــهید فــــرزاد ســــلیمانیان، اظهــــار کرد: در راســــتای 
تســــریع در روند اجرایی پروژه های ورزشی شهرستان 
طــــی دیدار اخیــــری که بــــا وزیــــر نفت صــــورت گرفت 
7میلیــــارد تومــــان اعتبــــار بــــرای شهرســــتان نهاوند 

کردیم. جذب 

وی ادامــــه داد: با توجه بــــه ضرورت احیــــاء زمین چمن 
ورزشگاه شهید فرزاد سلیمانیان مبلغ 2 میلیارد تومان 
از این اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است تا بتوانیم 
بخشی از دغدغه های ورزشکاران و فوتبالیستان جوان 

شهرستان را رفع کنیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی، گفت: 
اســــتخر کوی طالقانی یکی دیگر از پروژه های نیمه کاره 
شهرســــتان اســــت که مبلغ 5 میلیارد تومــــان برای آن 
اختصاص داده شــــده اســــت لذا امیدواریــــم پیمانکار 
پروژه نســــبت به جذب اعتبار تا پایان ســــال مالی اقدام 

کند.
وی تصریح کرد: خوشــــبختانه در حال حاضر با محوریت 
اســــتاندار همدان و مجمع نمایندگان اســــتان همدان 
وفاق و همدلی خوبی در راستای توسعه استان همدان 

وجود دارد.

فعالیت 40  رشته ورزشی در ورزش شهروندی همدان

هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیس کمیته ورزش شــــهروندی 
شهرداری همدان گفت: هم اینک 40 رشته ورزشی متنوع 
به صورت آموزشی و مسابقه ای برای شهروندان همدانی 

فعال است.
ســــعید پناه آبادی اظهار کرد: باتوجه به شــــرایط کرونایی 
در جامعه و محدودیت در تجمع ها، برخی از این رشته ها 
را به صورت مســــابقه ای در قالب برخط و حضوری برگزار 

کردیم.
همدان  شــــهروندی  ورزش  هدفگذاری  کــــرد:  بیان  وی 
بکارگیــــری و فعالیــــت 10 درصــــد از جمعیت این شــــهر 
در فعالیت ورزشــــی اســــت که به خوبی بــــا برنامه ریزی 
آینــــده تحقق  کمیته اجرایی شــــده و تا ســــال  اعضــــای 

یافت. خواهد 
پنــــاه آبادی بــــا تأکید بر اینکه نــــگاه علمــــی و تأثیرگذار در 
رشــــد و اعتالی ورزش شهروندی داشــــته ایم، گفت: 200 
عضــــو فعال و باتجربــــه را برای برنامه ریــــزی و اجرای ورزش 
شهروندی در رشــــته های مختلف بکار گرفته ایم و اغلب 

در این حوزه صاحب نظر و تخصص هستند.
وی با اشــــاره به ایجــــاد زیرســــاخت های بســــیار مطلوب 
ورزشی از سوی شورا و شهرداری در همدان گفت: در حال 
حاضر 27 مجموعــــه اختصاصی روباز و چندمنظوره را برای 
توسعه ورزش شهروندی در اختیار داریم و چندین زمین 

ورزشی چندمنظوره نیز در حال احداث است.
رئیــــس کمیتــــه ورزش شــــهروندی شــــهرداری همــــدان 
خواســــتار توجه دستگاه ورزش اســــتان به این حوزه شد 
و افزود: نباید این تصور باشــــد که ورزش شهروندی فقط 
مختص شــــهرداری اســــت بلکه توســــعه آن در بین آحاد 
مــــردم جامعــــه نیازمند مشــــارکت تمامی دســــتگاه های 

اجرایی است.
همــــدان  زش  ور دســــتگاه  متأســــفانه  گفــــت:  وی 
توجهــــی به ایــــن مقوله نــــدارد و با وجــــود چندین بار 
همکاری  پیرامــــون  دوجانبــــه  نشســــت  درخواســــت 
اســــتقبالی  وندی،  شــــهر زش  ور توســــعه  در  متقابــــل 

است. نشده 
پنــــاه آبادی اضافــــه کرد: خوشــــبختانه تمامی افــــرادی که 
در کمیتــــه اجرایی و ســــتادی ورزش شــــهروندی همدان 
فعالیــــت دارنــــد، به صــــورت افتخــــاری کار می کنند و این 
نشان از عشق و عالقه آنها به توسعه ورزش در بین مردم 

است.
هم اکنون بیش از 10 هزار جمعیت در ورزش شــــهروندی 

همدان فعالیت دارند.
باتوجه به سیاست های اجرایی کمیته ورزش شهروندی، 
قرار است تا سال آینده این تعداد به نسبت جمعیت 600 

هزار نفری همدان به 10 درصد افزایش برسد.

امام جمعه اللجین:

رین و سرمایه گذاران توجه جدی به ورزش داشته باشند خّیِ
هگمتانه، گروه ورزش: حجت االســــالم محققی خواســــتار 
توجــــه و حمایــــت خیریــــن از ورزش شــــد و افــــزود: برای 
موفقیــــت در ورزش حرفــــه ای و قهرمانــــی و همگانی نیاز 
به پشــــتوانه مالی اســــت تا اســــتعداد های بالقوه ورزش 

شناخته شوند.
  رئیــــس اداره ورزش و جونــــان بهــــار بــــه همــــراه جمعی از 
قهرمانان و هیأت های ورزشــــی اللجین با امام جمعه این 

شهر دیدار و انتصاب ایشان را تبریک گفتند.
در ابتــــدای این دیدار جعفری مســــؤول بخــــش اللجین 

گزارشی از وضعیت ورزش اللجین ارائه نمود.
بــــه  بــــا اشــــاره  در ادامــــه رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان 
اســــتعدادهای پرشــــمار در ورزش اللجین گفت: اللجین 
ظرفیــــت خوبــــی در ورزش دارد و بســــیاری از رشــــته های 
ورزشــــی این شــــهر همچــــون والیبــــال؛ کشــــتی؛ کاراته و 
ورزش های همگانی در استان و حتی کشور سرآمد است.
وی با اشــــاره به شــــهر جهانی اللجین گفت: ورزش یکی از 
مهمترین عوامل برای معرفی ظرفیت های گردشــــگری و 
هنری اللجین به جهانیان اســــت و به دنبال آن هســــتیم 
چند رویداد کشــــوری و حتی بیــــن المللی را بعــــد از اتمام 
شیوع کرونا در اللجین برگزار نماییم تا ظرفیت های عظیم 

این شهر به جهانیان معرفی شود.
صفی زاده با تقدیر از تالش های شــــورا و شــــهردار اللجین 
از ورزش؛ خواســــتار حضــــور بخش خصوصــــی در ورزش 
اللجین شــــد و افزود: با توجه به ورزشکاران متعدد و ملی 
پوشان اللجین در میادین ملی و کشوری می طلبد بخش 
خصوصی در ورزش ورود کرده و از قهرمانان و نشان آوران 

حمایت کنند.
امام جمعه اللجیــــن در این دیدار گفت: امروز در کشــــور 
هیچ عاملی نمی تواند مثل ورزش جوانان را از آسیب های 
اجتماعی دور کند پس ما باید میادین ورزشی را به فضای 
تربیتی و یک مدرســــه تبدیل کنیم و با برنامه ریزی دقیق از 

این فضا استفاده کنیم.
حجت االسالم محققی خواســــتار توجه و حمایت خیرین 
از ورزش شــــد و افزود: برای موفقیــــت در ورزش حرفه ای 
و قهرمانــــی و همگانــــی نیــــاز به پشــــتوانه مالی اســــت تا 
اســــتعداد های بالقــــوه ورزش شــــناخته شــــوند چــــرا که 
فعالیت های ورزشی به واســــطه تأثیری که بر روح و جسم 
افراد می گذارند زمینه ســــاز کاهش آسیب های اجتماعی 
اســــت از این رو خیرین باید توجه بیشــــتری به امر ورزش 

داشته باشند.
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7 اندیشه

هگمتانه، گروه اندیشه: شهرهای ما، آینه هویت، ارزش ها 
و گرایشات ما هستند. در تمام جوامع بشری نیز اینچنین 
اســــت. بدیهی اســــت آنچه ضرورت دارد همگام شدن با 
فناوری و حرکت رو به رشــــد اســــت. این ســــیر رو به رشد، 
شهرها را نیز شــــامل می گردد و شــــهرها، بناها را. آنچه که 
امروز می بینیم ســــاختمان های جدیــــد و بافت های روبه 

. پوست اندازی است، در یک کالم؛ چهره جدید شهر
هر اثر معمــــاری تنها یک داعیــــه دارد و آن ارتقای کیفیت 
زندگی انســــان است. کار معماری شــــکل دادن به مکان 
زندگی انسان است و معمار کسی است که مکان زندگی 
انســــان را خلق می کند. پس فرم معماری مســــتلزم توجه 

هم زمان دو عامل است: شکل و زندگی.

خانه، عرصه ای است برای نمایش ارزش و هویت  �
خانه بــــه خودی خود چیزی نیســــت جز یک ماده ســــاده 
و یا پیچیده برای تأمین ســــرپناه. اما زمانــــی که صحبت از 
انســــان به میان می آید، همین خانه بــــه عنوان مهمترین 
کالبد حضور انسان تعریف دیگری به خود می گیرد. طبق 
این تعریف که در مقایســــه با توصیف اول بسیار کامل تر 
و جامع تر اســــت، خانه نمایانگر ســــه عرصه است. عرصه 
ارزش های غالب بر جامعــــه، عرصه ارزش هایی که جامعه 
، فرهنگ  به آنها گرایش دارد و همچنین عرصه ای که تفکر

(، متجلی می گردد. و هویت پدیدآورنده آن) معمار

"خانه" و "خانه سازی" چیست؟  �
خانه در اصل "سرپناه" اســــت. زمانی که به آن روح دمیده 
شود "خانه" می شــــود. روح، همان هویت است، فرهنگ 
و اصالت اهل خانه. ابونصر فارابی معتقد اســــت ساخت 
خانه تنها نمایشگر نوع اندیشــــه و جوانب دیگر نیست، 
از دیــــدگاه وی خانه عاملی مهم در شــــکل گیــــری رفتار و 
شــــخصیت اهل خانه اســــت. از دید فارابی خانه تنها یک 
تعریف سطحی نیســــت؛ خانه می تواند انسان را به کمال 
برده و یا با همان توان، به فرش بیندازد. ما مردمی درونگرا 
بوده و هســــتیم. گذشــــتگان ما، بیرون را بــــه درون خانه 
خود می بردند. روح خانه اوجی از بینهایت بود، تصویری از 

دلدادگی های سنتی و فرهنگی ما.
برای ساختن خانه ای خوب باید انسان را خوب شناخت. 
"خانه" یا "مسکن" اگر هم زمان هر دو بعد تأمین "سرپناه 
امــــن و آرام" و همچنین تأمین "نیازهای معنوی"، را به نحو 
احسنت هدف قرارداده و پاسخ گو باشد، عالی ترین درجه 
تعریف چیســــتی و چگونگی را خواهد یافــــت. لکن اگر در 
هریک از این دو جنبه کاســــتی داشــــته باشــــد، رو به کمی 

گرایی و یا خارج از حیطه علم و اصول پیش خواهد رفت.

احوال "خانه" و "خانه سازی" امروز چطور است؟  �
امروزه رشــــد فزاینده جمعیت شــــهرها، مسکن بیشتری 
را نیز می طلبد. توســــعه جوامع بشــــری و به طبع آن نیاز به 
مســــکن همراه با پیشــــرفت فناوری، منجر به گســــترش 
مجتمع هــــای مســــکونی و آپارتمان نشــــینی در دهه های 
اخیــــر شــــده اســــت. در ایــــن مســــیر پرچالــــش، "خانــــه" 
دســــتخوش تغییرات بســــیاری گشــــته، برخــــی نیازهای 
انســــانی و ارکان اصالت آور معماری، به دست فراموشی 
سپرده شــــده و کیفیت حقیقی معماری به ندرت حادث 
می گردد. در گذشته نگاه معمار به انسان، زندگی و جامعه 
به نحوی بــــود که مســــکن، حقیقتا و به درســــتی، فضای 
ســــکونت و آرامش برای افــــراد یک خانواده بــــود. در یک 
"خانه" نداریم! هرآنچه که هست "صنعت  کالم، امروز دیگر

ساختمانسازی" است!
تحوالتی که در معنا و مفهوم معماری امروز رخ داده تابعی 
از ســــیر تحوالت فکری تمدن معاصر است." هرچند گذر 
زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد، 
اما برخی نیازهای بشــــری که بیش از همه به خصوصیات 
روحی و ذاتی او برمی گردد دارای ریشه های قوی است و با 
گذشــــت زمان تنها از لحاظ شمایل ظاهری ممکن است 

دستخوش تغییرات گردد".
معماری امــــروز ما بی توجه به ارزش هــــای فرهنگی، بومی 
و زیبایی شناســــانه دقیق خود پیش مــــی رود و به عبارتی 
، زمان را از دســــت می دهــــد. در حقیقت بحران  صحیح تر
، قطع ارتباط بین ســــنت، هویت و نیازهای  معماری امروز
مدرن اســــت. اگر این بحران به درســــتی حل شود و میان 
این مقوالت توازن برقرار گردد، شهرهایی خواهیم داشت 
که هویت و ســــنت خویش را به مدد فناوری و ابزار مدرن 
حفظ کرده اند. و این اعالتریــــن حالت وجودی معماری و 
شهرسازی اســــت. در میان تمام تغییراتی که در شهرهای 
جدید ایجاد شده اســــت، مقوله ی حیاط و فضای باز یکی 
از مهمترین معضالتیســــت که شایســــته بررسی و تامل 
بیشتری است. حال در این وانفسا، مسئله ما این است 
که دچار ســــردرگمی شــــده ایم! معماری ما نگرش خاصی 
نــــدارد؛ معماری امروز مــــا به مثابه موجودیســــت که برای 
خودمان نیز غریب اســــت. امروز پالک شــــمالی، جنوبی، 
شــــرقی- غربی و ســــایر تعابیــــر اینچنینــــی، تعریف جدید 
خانه اســــت. تعریفی کــــه اثری از روح و حیــــات در آن دیده 

نمی شود؛ خشک، مادی و غریب!
، محدود بودن زمین و  درســــت است که مسکن بیشــــتر
، شهرها را  زیرساخت های شــــهری و یا عوامل جانبی دیگر
رو به ســــوی عمودی گرایی پیش می برد، چنانچه تا کنون 
نیز اینگونه بوده اســــت. لکــــن میانه ی این گــــود، برخی 
مفاهیم از نظر پنهان مانده اســــت؛ مفاهیمی که نشــــان 

از هویت ما دارند، یادگارهای فراموش شــــده! یادگارهایی 
که اگر برای احیایشــــان زمان را غنیمت نشــــماریم، به آنی 
تبدیــــل بــــه داســــتان های دور و خاطــــرات در تعاریفمان 

تبدیل خواهند شد.

حیاط در خانه هــــای قدیم همــــدان چگونه بوده   �
است؟

در جامعــــه ی ما از دیرباز تاکنون، خانــــه و خانواده ظرفیتی 
درونگرا داشــــته و اســــتفاده از حیاط مرکزی الگوی بسیار 
کهنی در برپاکردن خانه اســــت که البته به طرز گسترده ای 
نیز در شــــهرهای مختلف ایــــران و سرتاســــر جهان مورد 
اســــتفاده قرار گرفته اســــت. حیاط، نیروی ثقل و نقطه ی 
عطف خانــــه بوده و فضاهای خانه در اطــــراف این حیاطها 
جانمایــــی می شــــدند. شــــکلگیری ایــــن الگــــو بــــا وجود 
تأثیرپذیری از عوامل فرهنگی و اجتماعی، معلول شــــرایط 
محیط طبیعــــی و عوامــــل اقلیمی مناطــــق مختلف بوده 
اســــت. با یک دید کلی نگر و صرفه نظر از کوشــــک باغ ها، 
الگوی ابتدایی ســــاختار و روابط فضایــــی خانه و حیاط در 
همدان حیاط مرکزی بوده اســــت بــــه تدریج خانه هایی در 
 ،) دوطرف حیــــاط نیز دیده می شــــود. در دوره ی بعد)گذر
بلوک ها تعریف می شــــوند. در این میان، بلوک ها شمالی 
با تغییرات اندک در عناصر شکل دهنده حیاط، همچنان 
یــــک حیــــاط در جلــــوی بنــــا دارند. ایــــن حیــــاط همچنان 
محلی اســــت با روح خانواده و زندگی که هنوز بســــیاری از 
فعالیت های خانوادگی و فرهنگی- ســــنتی در آن حادث 
می شــــود. در دوره جدید، حیاط با همان ســــاختار فیزیکی 
" اســــت. لکن دیگر مفهــــوم هویتی آن را ندارد.  دوره " گذر
در ایــــن دوره، بارزترین مفهوم حیــــاط، نمایش حد و مرز با 
، تهویه یا یخبندان است. که البته در  معابر یا همسایه، نور
این زمینه نیز عملکرد چندان مطلوبی نیز نداشته است.

تأثیرمتقابل "اقلیــــم" و "خانه های قدیم" چگونه   �
بوده است؟

سرمای شــــدید و طاقت فرسا در زمستان و هوای معتدل 
آفتــــاب، اختالف  و مطلوب در تابســــتان، تابش شــــدید 
، وزش بادهــــای  بســــیار زیــــاد درجــــه حــــرارت شــــب و روز
ســــرد در زمســــتان و بارش برف ســــنگین از خصوصیات 
طبیعی اقلیم شــــهر همدان بوده اســــت. لذا بــــا توجه به 
نیک اندیشی معماری گذشــــتگان، برای تأمین تمام این 
ویژگیهای طبیعِی موجود، پاســــخ هایی بســــیار متفکرانه 
ارائه می شد که حیاط مرکزی، یکی از آنهاست. پاسخ هایی 
کــــه نهایتا منجر به حل تأمین انرژی می گشــــت. در حیاط، 
همه عناصر شــــکل دهنده خانه - بــــه مثابه مجموعه ای 
هوشــــمند- دســــت به دســــت هم می دهنــــد و اقلیمی 

کوچک و قابل زیست فراهم می کنند.

تأثیــــر متقابــــل "فرهنــــگ" و "خانه هــــای قدیــــم"   �
چگونه بوده است؟

حیــــاط مرکزی قلــــب خانه ها و مبدا صمیمیــــت بود، نماد 
حریم و حرمت؛ چنانکه گویی آن را مالک می گذاشــــتند و 
ســــاختمان- حول آن- به زیبایی هر چه تمام باال می رفت. 
این حیاط کانــــون زندگی بــــود، طلوع تا غــــروب، غروب تا 
طلوع. خشت به خشت خانه، رج به رج، درها و پنجره های 
زیبا، شاهد گذر ایام اهلش بود. گویی خانه و حیاطش نیز 
"عضوی" از خانــــواده اند، تجلیگاه خاطرات و مناســــبات. 
تمامی آیین ســــنت و فرهنگ مــــا، در همین حیاط حادث 
می شــــد. حس تعلقی وصف ناشــــدنی و غبطــــه آور میان 
خانه و حیــــاط و اهالی بود چنانچه حتی بازگو نمودنش نیز 

روح را جال می دهد.
امروز اما خبری از آن حیاط های مرکزی نیست.گرایشــــات 
عمــــودی در ســــاختمان ســــازی و تراکم های مشــــخص، 
جایی بــــرای زنده ماندن حیاط مرکزی نگذاشــــته اســــت. 
ضوابط شــــهری همچون حد مجاز پیش آمدگی در زمین 
و رعایت ســــایر ضوابط - صرفه نظــــر از حرکت رو به جلو در 
شهرســــازی- حیاط و همچنین حیاطهای مرکــــزی را زنده 

به گــــور می کند؛ چرا که ما هنوز همــــان مردمیم. همچنان 
گرایشات فرهنگی در زندگی روزمره و درونمان زنده است. 

لکن مجالی برای تحقق آن نداریم.

چه می توان کرد؟  �
در دنیــــای امروز بــــه دالیلــــی از جمله افزایــــش جمعیت 
و تراکم ســــاختمان هــــا، در بناهــــای بلندمرتبــــه از کارآیی 
الگوی حیاط مرکزی کاســــته شده و نیاز به معرفی الگویی 
جدید کــــه قابل اســــتفاده در ســــاختمان های چند طبقه 
بوده و پاســــخ گوی نیاز های امروزی انســــان باشد شدیدا 
احســــاس می شــــود. صرفه نظر از طرح های پیشنهادی و 
الگوهــــای جدید جهت کمرنگ تر کــــردن فقدان حیاط در 
زمینه آپارتمان ســــازی، امــــا خانه های کوتاهمان را شــــاید 
بتوان با هدف احیای فرهنگ، به همان ســــبک و ســــیاق 
گذشته مدد رســــاند. زمان را قدر بدانیم و ارزشها، ارکان و 
عناصری که نمایانگر سنت، فرهنگ و اصالتمان هستند 
را پاس بداریم. خودمانیم! راه دوری نمی رود میان اینهمه 
ضوابط رو به جلو و آینده نگرانه، یک گوشــــه ی دنجش را 
نیز بــــه حیاط مرکزی اختصاص دهیم و برای شــــهروندانی 
که خانه ای دنــــج و کوتاه قامت برای خــــود می خواهند، به 
دور از هرگونه "مشــــرفیت"، ابزار تشویق کننده و حمایتی 

ارائه نماییم. پیشرفت های شهری و آپارتمان سازی و الزام 
به رعایت ضوابط معماری و شهرســــازی، بسیار ستودنی 
و بایســــته اســــت. لکن آنچه که امروز احساس می شود، 
وجود خال در تقویت و احیای اصول فرهنگیست. در این 
مســــیر طرحهای تشــــویقی و هدفمند در زمینه ی احیای 
اصــــول فرهنگی غنی ومعماری ســــنتی، تأثیری شــــگرف 
خواهــــد داشــــت؛ الگوهایی که شــــهروندان را تشــــویق 
به آشــــتی با فرهنگ و ســــنت نماید بی آنکــــه مغایرتی با 
معیارهای شهری ایجاد گردد. چرا که با تدابیر الزم می توان 
معادلــــه ی پیشــــرفتهای شــــهری و فرهنــــگ و ســــنت را 
بــــی تناقض حل نمــــود. اگرچــــه بنابر شــــرایط و ضروریات 
شهرســــازی جدید، گریزی از آپارتمان نشــــینی نیست اما 
بی تردید اگر تجارب معماری ســــنتی که طی سالیان مدید 
بدان دست یافتیم را به معیت فناوری جدید در عرصه ی 
معماری و شهرسازی بکارگیریم می توانیم معماری سنتی 
مان را دوباره احیا ســــازیم، که حتی دســــتیابی به اندکش 
نیز ستودنی است و ارزشمند. چنین پیشرفتی در احیای 
فرهنگــــی حتی به میزان کم نیز درخــــور تقدیر خواهد بود. 
، آن هنگام وصف  به راستی که لذت تماشــــای چهره شهر

ناشدنی خواهد بود.
*کارشناس ارشد معماری، پزوهشگر و نویسنده

حیاِت حیاط؛ جامانده در گذشته
مریم مختاری نژاد  �

امیررضا بیات
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سعید صادقی مهدیس عظیمی
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شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان بعنــوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه های مشــروحه ذیل 
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه هــا از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و به درخواســتها و مدارکی 

که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد:یکسالشمسیازتاریخ1399/11/01لغایت1400/10/30میباشد.
مدارک و مستندات مورد نیاز: 

بارگذاری گواهی تأیید صاحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه مورد نظر )ردیف1: خدمــات عمومی / باغبانی ، ردیف2: خدمات عمومی 
/ باغبانی / تعمیر و نگهداری / امور تأسیسات(

 بارگذاری گواهی تائید صاحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
 بارگذاری فرم تکمیل شده استعام ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه 

 احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی 
 احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی )HSE( مندرج در اسناد ارزیابی

  بارگذاری صورتهای مالی شــامل ترازنامه ، صورت ســود و زیــان ، صورت گردش وجوه نقد بــه همراه یادداشــتها و توضیحات همراه صورتهــای مالی و گزارش 
ژانس و موسسه کرایه اتومبیل(  حسابرسی صورتهای مالی حدأقل برای 2 سال اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت )یا آ

 بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی
  بارگذاری  تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین 

تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی 
  بارگذاری کد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات ، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

  بارگــذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشــابه و تصاویر رضایــت نامه )اصل یا برابر اصل شــده( از کارفرمایــان قبلی در خصوص کیفیــت پیمانها )حدأقل 3 
مورد( 

)مضافًا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعام عملکرد شــرکت کنندگان در مناقصه از ســایر ادارات ، ارگانها و ســازمانهای مربوطــه اقدام و از 
نتیجــه آن در ارزیابی مناقصه اســتفاده نمایــد . همچنین در صورت داشــتن قرارداد انجام کار مشــابه با مناقصــه گزار ، ارائــه رضایت نامه در تمــام قراردادهای 

منعقده با کارفرما الزامی می باشد(
  بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمی( 

مجاز به امضاء اسناد تعهدآور می باشند .  
  تأمین اعتبــار گواهینامه های مــورد اشــاره در بندهای فــوق در طول مــدت فرآیند تشــریفات برگــزاری مناقصه و اجــرای کار ، الزم و بــر عهده شــرکت کننده در 

مناقصه می باشد .
 در صورت اعام مناقصه گزار ، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق )در دفاتر اسناد رسمی( از سوی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود .   

 ضمنًا بازگشائی پاکتها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.
شــرکت کنندگان می بایســت اســناد مناقصه را با اســتفاده از توکنهای مربوطه ، مهر و امضای دیجیتال نموده و بارگزاری نمایند . الزم بذکر است پیشنهادهای 

فاقد مهر و امضای دیجیتال مورد پذیرش نخواهند بود . 
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مهلت دریافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاري اسناد 

در سامانه ستاد
تاریخ  ومحل جلسه توجیهي

تاریخ بازگشائي 
پاکت ها

1

راهبريخدماتپشتيباني
اداري،عمومي/راهبري
ماشينهاياداريستاد
منطقهونواحيفاقدانبار

از99/10/07لغایت18.641.330.951932.066.548
99/10/13

تاساعت14
روزشنبهمورخ
99/10/27

ساعت10صبحروزچهارشنبه
99/10/24درسالن
جلساتستادمنطقههمدان

ساعت10صبح
روزدوشنبه
99/10/29

2
ادارهامورمركز

سوختگيريهواپيماي
همدان
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99/10/13

تاساعت14
روزشنبهمورخ
99/10/27

ساعت10صبحروزچهارشنبه
99/10/24درسالن
جلساتستادمنطقههمدان

ساعت10صبح
روزدوشنبه
99/10/29
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

انفاق همان سکه به فقیر 
متحولم کرد

در قرآن کریم آمده است: کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند 
همانند بــــذری ماند که هفت خوشــــه بروید که در هر خوشــــه یکصد دانه 

برویاند و خداوند برای هر که بخواهد دو یا چند برابر کند.
حضرت امــــام علــــی)ع( فرموده اند: ســــخاوت میوه درخت عقــــل و خرد و 

قناعت دلیل بر نجابت است.
حکایت: 

حاج مرشد چلویی که به مراتب باالی تقوا و عرفان نائل شده بود در دلیل 
تحولش از وضع عادی نقل کرده اســــت، وقتی تازه بــــه تهران آمده بودم با 
فقیری مواجه شــــدم که به اصطالح نــــای حرکت نداشــــت و صدایش هم 
درنمی آمد، آن وقت تمام دارایی ام یک ســــکه بود،آن را به این فقیر دادم که 
بــــرای خود غذایی تهیه کند، پس از انجام این کار و از آن روز به بعد تحوالت 
عجیبی به من دســــت داد و انفاق آن ســــکه باعث پیشرفت های روحی و 

معنویم شد.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ِلنج آ
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ست 
که بسیار دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
واژه هــــای کهن در این لهجــــه بیانگر ایــــن موضوع اســــت. از ویژگی های 
دستوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و سوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در ایــــن بخــــش برخــــی اصطالحــــات همدانی کــــه ممکن اســــت گاه به 

فراموشی سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
ِلنج: خاکستر آ

دیلینگوان: آویزان
ِتِشله: تیله

ُجل: زیرانداز
کاتانه: تار عنکبوت

 همه دان

فراخوان جشنواره برخط 
سینمایی »هنر زنده است«

هگمتانه، گروه فرهنگی: فراخوان اولین جشــــنواره 
 ، برخط »هنر زنده اســــت« در چهار بخش فیلم، تئاتر
موســــیقی و دیجیتال آرت به دبیــــری محمود کالری 

منتشر شده است.
به نقل از روابط عمومی جشنواره »هنر زنده است«، 
اولیــــن دوره این جشــــنواره برخــــط در چهار بخش 
، موسیقی و دیجیتال آرت برای عرضه آثار  فیلم، تئاتر
هنری در سراسر ایران در پلتفرم های نمایشی برگزار 

می شود.
جشــــنواره »هنر زنده اســــت« مولود شرایطی است 
که بیماری کووید-19 بر جامعه جهانی تحمیل کرده 
است. باوجود مصائبی که این همه گیری به بار آورد، 
انگیزه ای ایجاد شد تا ضمن توجه به راه های ارتباطی 
ســــنتی، راه های پرامــــکان ارتباط مجــــازی از نو مورد 

توجه قرار گیرد.
پیام این جشــــنواره چندوجهی است؛ »جهان زنده 
است، هنر زنده است، هنرمندان زنده اند، مخاطبان 

زنده اند.«
وزغریب پور  کمــــال تبریزی دبیر بخش فیلــــم، بهر
، فردین خلعتبــــری دبیربخش  دبیربخــــش تئاتــــر
بخــــش  دبیــــر  کالری  محمــــود  و  موســــیقی 
نشســــت  در  جشــــنواره،  ایــــن  آرت  دیجیتــــال 
رســــانه ای جزییــــات جشــــنواره برخــــط »هنر زنده 
کامــــل  متــــن  کــــرد.  خواهنــــد  اعــــالم  را  اســــت« 
جشــــنواره این  ثبت نام  فرم  نشــــانی  در   فراخوان 

است. موجود   portal.aafestival.ir  
بخش هــــای  در  شــــرکت  جهــــت  عالقه منــــدان 
بهمن  یکم  تا  است«  زنده  »هنر  جشنواره  مختلف 
ماه 1399 می توانند آثــــار خود در بخش فیلم بلند 
آثار خود در  را به نشــــانی دبیرخانه ارسال و ســــایر 
بخش هــــای مختلف را در فرم ثبت نام جشــــنواره 

کنند. بارگذاری 
نخســــتین دوره جشــــنواره »هنــــر زنــــده اســــت« با 
»برداشــــت  هنری  فرهنگــــی  مؤسســــه  مشــــارکت 
« و مجموعه هنــــری »مربع 11« به شــــکل رقابتی  آخــــر
بــــا حمایت مــــادی بخش  در شــــبکه های اینترنتی 
خصوصی و حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
اسالمی از 10 لغایت 20 اســــفندماه سال جاری برگزار 

می شود.

 فراخوان

بیــــا و  طرب انگیــــز  شــــراب  گیــــر  بــــر 
بیــــا و  بســــتیز  ســــفله  رقیــــب  ز  پنهــــان 
مشــــنو ســــخن خصــــم کــــه بنشــــین و مرو
بشــــنو ز مــــن ایــــن نکتــــه کــــه برخیــــز و بیا
حافظ

امام علی علیه السالم:

فحش دادن و ناسزاگویی به یکدیگر از 
)فرهنگ( اسالم نیست.

ح غررالحکم، ج 1، ص 390 شر

عکس روز
تقدیر از کادر درمان مرکز بهداشت همدان توسط جانشین فرمانده سپاه ناحیه و بسیجیان پایگاه مقاومت بنت الرسول)ص( روایت کاله فرنگی تا تغییر خط در ترکیه برای مدرن شدن

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کارپــــات در کتــــاب »تاریخ 
مختصر ترکیه« تالش دارد فــــراز و فرودهای تاریخ این 
کشور از سال 1800 تا 2012 را از منظر اجتماعی و سیاسی 

بررسی کند.
کتــــاب »تاریخ مختصــــر ترکیــــه« به قلم کمال هاشــــم 
کارپات، پژوهشــــگر علوم اجتماعی و علوم سیاســــی، 
توســــط انتشــــارات علمــــی و فرهنگی منتشــــر و روانه 

کتابفروشی ها شد.
این پژوهشــــگر ترک تبار که صاحب جایــــزه افتخاری مجلس ملی کبیر 
ترکیه نیز هســــت، در این اثر نگاهی انداخته است به سیر تحوالت در 
جامعه ترکیه در بازه زمانی 1800 تا 2012. نویســــنده در این اثر کوشــــیده 
با بررســــی تحوالت تاریخی در برهه های مختلف، زمینه های اجتماعی و 

سیاسی آن را نیز بررسی کند.
چنان که در مقدمه این اثر آمده است، کتاب حاضر تالش می کند تاریخ 
ترکیــــه را از زمان تغییرات بنیادین دولت عثمانی در قرن نوزدهم و دوره 
جمهوریت به هم پیوند زند و در چهارچوب این تغییر و تحوالت بررسی 
کند. این کتاب رخدادهای ترکیه را از ســــال 1800 تا 2012 بررســــی کرده و با 

چشم پوشی از جزئیات، تا حد امکان رخدادها و تحوالت 
اصلی را در کانون توجه خود نشانده است. همچنین در 
مورد ایــــن وقایع، تأثیر مهاجرت ها بر ملی گرایی در میان 
غیرمســــلمانان ســــالکن بالکان و دیگران و چگونگی 
تبدیل بخش مسلمان عثمانی از شکل »جماعت« به 

»ملت« نیز بررسی هایی انجام شده است....
»تاریخ مختصر ترکیه« که به کوشــــش حسن صادقیان 
و مصطفــــی محرمی ترجمه شــــده، از 18 فصل تشــــکیل 
شــــده اســــت. کتاب مباحث خود را از چگونگی مدرن شــــدن عثمانی و 
فروپاشــــی امپراتوری آغاز می کنــــد و در ادامه به طرح مباحثــــی چون دوره 
تنظمیات)1839-1876(، دوره ســــلطان عبدالحمیــــد، دوره اتحاد و ترقی، 
تأســــیس نظام جمهوری و ورود به حیــــات چند حزبــــی، دوره اصالحات، 
دموکراسی واقعی و جست وجوی هویت واقعی، حاکمیت حزب عدالت 

و توسعه و... می پردازد.
انتشارات علمی و فرهنگی کتاب »تاریخ مختصر ترکیه« را در هزار نسخه 
و به قیمت 60 هزار تومان در دسترس عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی 

قرار داده است.

 " »فریاد بلوط« مستندی از "هزاران دالر
گاهی " می سوزد تش "ناآ سرمایه ملی که در آ

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کارگــــردان مســــتند »فریاد بلــــوط« گفت: 
تصویربرداری در آتش خیلی سخت است اما وقتی می دیدم روستاییان 
چگونه برای نجات سرمایه شان دل به آتش می زنند، گرمای آن را به جان 

می خریدم.
مســــتند »فریاد بلوط« به کارگردانی محسن سخا و تهیه شده در شبکه 
مســــتند ســــیما، روایتی متفاوت از درختــــان بلوط و مراتــــع "پیکوله" در 
گیالنغرب است که هر سال آتش ســــوزی های گسترده در این منطقه 
جان تعداد زیادی از درختان این منطقه و به ویژه درختان بلوط را می گیرد.
محســــن ســــخا، کارگردان این اثر با اشاره به ســــوژه این مستند گفت: 
چند ســــال پیش در حین تصویربرداری فیلم مســــتند "فرزندان زمین" 
در کرمانشــــاه متوجه آتش سوزی بزرگی شدیم؛ وقتی علت را پرس وجو 
کردیم متوجه شدیم که این آتش سوزی عمدی بوده است. از همان جا 

ایده تولید فیلمی با این موضوع به ذهنم رسید.
وی اضافه کرد: 2 ســــال پیش متوجه شــــدم در اطــــراف گیالنغرب و در 
روســــتایی در همــــان حوالی، فردی زندگی می کند که ســــالها اســــت در 
خاموش کــــردن آتش ســــوزی های جنگل هــــای بلــــوط در آن منطقه و 
جاهای دیگر مشــــغول است. برهمین اســــاس، به روستای "قلی قلی" 
در منطقه "گواور گیالنغرب" رفتم و در واقع با پژوهشی که کردم به فیلم 
"فریاد بلوط" رســــیدم. سخا با اشاره به تخریب جنگل های بلوط در غرب 
کشور گفت: متأسفانه جنگل های بلوط در غرب کشور هر ساله شاهد 
آتش سوزی های فراوانی است که علت بســــیاری از آنها عمدی بودن و 

گاهی و عدم  گاهانه آتش زدن جنگل های بلوط است. این موضوع از ناآ آ
اطالعات درســــت درباره نقش حیاتی درخت بلوط در منطقه و کشــــور 
است. همان طور که می دانید، ارزش اکولوژیک یک اصله درخت بلوط با 
عمر حدود 50 سال چیزی نزدیک به 200 هزار دالر است که با محاسبه ای 
سرانگشــــتی متوجه می شــــویم که چه ذخایر حیاتی را سالیانه به علت 
گاهی و فرهنگ سازی از دســــت می  دهیم. البته در این بین افراد  عدم آ
دلســــوزی همچون آقای "باپیریان" و خانوده محترمشــــان به طبیعت و 

محیط زیست خدمات شایانی کرده اند.
این مستندساز با اشاره به ســــختی های تولید این مستند گفت: به هر 
حال مواجهه با آتش سختی های خودش را دارد اما وقتی می دیدیم افراد 
بومی و محلــــی چطور برای خاموش کردن جنگل های بلوط دل به آتش 

 قوت قلبی برای گروه ما بود.
ً
می زنند، واقعا

وی در مورد روند تولید این اثر گفت: ساخت این فیلم از اوایل تابستان 
1398 آغاز شــــد و تا آذر 1399 به طول انجامید. امیدوارم روزی برســــد که 
همه ما ارزش درختان در چرخه زیستی کشورمان را بیشتر بدانیم و دیگر 

گاهی ما نسوزد. هیچ درختی در آتش ناآ
: پژوهشــــگر و کارگردان:  عوامل تولیــــد این فیلم مســــتند عبارتنــــد از
محســــن ســــخا، تصویر و تدوین: علیرضا بهبهانی، صداگــــذار و طراحی 
: کیوان  ، اصالح رنگ و نور : طاها ذاکر صدا:گیســــو آزادروش، طراح پوستر
رغیب مطلق، ترجمه به فارسی: زارا امجدیان، تهیه کننده: محسن سخا و 

تهیه شده در شبکه مستند سیما.

 میز مطالعه

 مستند

 خبرنامه

برگزاری نخستین جشنواره تخصصی بانوان کارآفرین
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: اولین جشــــنواره 
با  بان نو(  )ایــــران  کارآفریــــن  بانــــوان  فرهنگی 
هــــدف تقویــــت نظــــام خانــــواده و حمایت از 

کارآفرینی بانوان ایران زمین برگزار می شود.
این جشنواره در حیطه های مختلف فرهنگی-

 ، هنــــری و در بخش های بانــــوان کارآفرین برتر
کوتاه،  فیلــــم  اجتماعی،  شــــبکه های  عکس، 
، موشــــن، نماهنــــگ، پویانمایی، رســــانه،  تیزر
مردم نهاد  مؤسسات  مقاله،  کتاب،  پژوهش، 

و گروه های جهادی خیریه برگزار خواهد شد.
دبیرخانه جشــــنواره بانوان کارآفرین با انتشار 
فراخوان از عموم عالقمندان دعوت به حضور 
در جشــــنواره کرده و بر این امــــر تأکید نموده 
که در این جشــــنواره که به صورت برخط برگزار 

می شــــود، آماتورهای خوش قریحه به انــــدازه حرفه ای های 
باسابقه مجال حضور دارند.

جشــــنواره تخصصــــی بانــــوان کارآفرین توســــط تشــــکل 
مردم نهاد ایران بان نو با حمایت ســــتاد پیشــــرفت جامع 
منطقه ای ســــتاد اجرایی فرمان امام)ره( برگزار می شــــود و 
هیأت داورانــــی برآمده از چهره های مطرح عرصه فرهنگ و 

، داوری این جشنواره را برعهده دارند. هنر
عالقمندان تا هفته اول بهمن امکان ارســــال آثار را دارند. 
انتهای بهمن ماه از برگزیدگان جشــــنواره تقدیر به عمل 

خواهد آمد.
عالقمنــــدان برای کســــب اطالعات بیشــــتر دربــــاره این 
مراجعــــه   iranbaneno.ir خبــــری  پایــــگاه  بــــه  جشــــنواره 
کنند و یــــا از طریــــق پیام رســــان های اجتماعی با شــــماره 
09376494359 در ارتبــــاط باشــــند. امــــکان تمــــاس بــــا 
دبیرخانــــه جشــــنواره نیــــز از طریق 02186047721 میســــر 

است.
متن فراخوان اولین جشــــنواره تخصصی بانوان کارآفرین 

به شرح زیر است:
نخســــتین جشــــنواره تخصصــــی بانــــوان کارآفرین)ایران 
بان نو( برای شناســــایی و معرفی برتریــــن بانوان کارآفرین 
و همچنیــــن بهتریــــن آثــــار هنری)عکــــس، شــــبکه های 
، موشــــن، رســــانه، کلیپ،  اجتماعــــی، فیلــــم کوتاه، تیــــزر
پویانمایی، پژوهش، کتاب، مقاله، مؤسســــات مردم نهاد 
و گروه هــــای جهــــادی خیریه( مرتبــــط با کارآفرینــــی بانوان 
توســــط تشــــکل مردم نهاد ایران بان نو با حمایت ســــتاد 
پیشــــرفت جامع منطقه ای ســــتاد اجرایی فرمان امام)ره( 

برگزار می شود.
آثاری که با رویکردی خالقانــــه و نوآورانه به بازنمایی هنری 
آنــــان در اجتماع  کارآفرینــــی بانــــوان و جلوه های حضــــور 
پرداخته و تالش می کنند از همگونــــی  کارآفرینی بانوان با 
سبک زندگی ایرانی-اســــالمی بگویند، در این جشنواره از 

اهمیت ویژه ای برخوردارند.
این جشــــنواره با اجــــرای کامل ضوابط و شــــیوه نامه های 
وزارت بهداشــــت و ســــتاد ملی مبارزه با کرونــــا به صورت 

برخط برگزار خواهد شد.

محورهای جشنواره �
بخشی از محورهای پیشــــنهادی جشنواره ایران بان نو در 

ذیل می آید:
-اقتصــــاد ســــایبری و نقــــش آن در توســــعه فعالیتهای 

اقتصادی-اجتماعی بانوان
--بازاریابی دیجیتال

--مدیریــــت زمان توســــط زنــــان کارآفرین و حفــــظ توازن 
نقشهای اجتماعی و خانوادگی

--تقسیم کار درون خانواده
--تربیت و آموزش فرزندان و حفظ اشتغال

--تعاونی ها و نقش آن در توسعه کسب و کار خانگی
--خیریه ها و نقش آن در توسعه کسب و کار خانگی

--ظرفیت های بومی و محلی کسب و کار خانگی و بانوان
--گروه هــــای جهادی، مســــاجد و هیأت هــــای مذهبی و 

نقش آنها در محرومیت زدایی و افزایش اشتغال
--نقش پذیــــری زن ایرانــــی تــــراز انقالب اســــالمی )حفظ 
خانواده، فرزندآوری، تفاوت بــــا جوامع غربی، الگوبرداری از 

جوامع همسان و...(

بخش های جشنواره �
1( عکس

2( شبکه های اجتماعی
3( فیلم کوتاه

، موشن، کلیپ، پویانمایی 4(ویدیوآرت، تیزر
5( رسانه، پژوهش، کتاب، مقاله

6( مؤسسات مردم نهاد و گروه های جهادی خیریه
7( بانوان برتر کارآفرین

مقررات �
--عکس هــــای بــــا فرمــــت jpeg حداکثــــر حجــــم فایل 10 

مگابایت، پذیرفته می شوند.
--در بخش شبکه های اجتماعی، فقط صفحات اجتماعی 
اختصاصی بانوان کارآفرین یا صفحات اطالع رسانی مرتبط 

با کارآفرینی بانوان و نظیر آن قادر به رقابت هستند.
 mp4 فیلم هــــای کوتاه کمتــــر از 5دقیقــــه و در فرمت --

پذیرفته می شوند.

و  کلیــــپ  موشــــن،   ، تیــــزر ویدیــــوآرت،   --
پویانمایی هــــای کمتر از یــــک دقیقه و در فرمت 

mp4 پذیرفته می شوند.
--در بخــــش رســــانه، پژوهش، کتــــاب و مقاله، 
فقط رسانه های مولد و محتواهای تولیدی مورد 

قبول واقع خواهند شد.
--در بخش مؤسســــات مردم نهاد و گروههای 
جهادی خیریه، ارســــال شــــرح خالصه فعالیت و 
الزامی  گروه ها  یا  مؤسسات  گردانندگان  معرفی 

است.
--تاریخ تولید محصــــوالت بخش های پنج گانه 
ابتدایی جشنواره، نباید بیشتر از پنج سال قبل 

باشد.
--پس از راهیابی آثار به جشــــنواره امکان خارج 

کردن آنها از برنامه جشنواره وجود ندارد.
--از نظــــر دبیرخانه جشــــنواره، ارســــال کننــــده  اثر مالک 
اثر شــــناخته می شــــود. هرگونه مسؤولیت ناشــــی از آن و 
پاســــخگویی به پیامدهای حقوقی ناشــــی از آن با ارســــال 

کننده  اثر خواهد بود.
--ارســــال آثــــار به معنــــای پذیــــرش تمامی مقــــررات این 
جشــــنواره و تصمیم گیــــری در مورد مســــائل پیش بینی 

نشده با برگزارکننده است.

جوایز جشنواره �
--در هر یک از بخش های هفت گانه جشنواره به سه نفر 
از برترین ها جایزه مادی به همــــراه لوح تقدیر اهدا خواهد 

شد.
--جایــــزه مالــــی نفر اول هر کــــدام از بخش هــــا 3میلیون 
تومان، نفــــر دوم 2میلیــــون تومان و نفر ســــوم 1میلیون 

تومان است.
--جایــــزه ویــــژه 3میلیــــون تومانی بــــرای بهتریــــن بانوی 

شرکت کننده در جشنواره
--جایزه ویژه 3میلیون تومانی برای سوژه برتر جشنواره

تولیــــد  از  تومانــــی  5میلیــــون  حمایتــــی  جایــــزه  --ســــه 
محصوالت بعدی سه برگزیده برتر جشنواره

گاه شمار جشنواره �
تاریخ شروع ثبت نام: اول دی 1399

: هفته اول بهمن 1399 تاریخ پایان ثبت نام و ارسال آثار
اعالم نامزدها و اختتامیه: انتهای بهمن 1399

ثار � نحوه ارسال آ
)یا لینک  عالقمندان به حضور در جشــــنواره الزم است اثر
( خود را به همراه رزومه ای مختصر و یک قطعه عکس  اثر
پرسنلی خودشان به شــــماره 09376494359 واتس آپ 

کنند.
امکان ارسال آثار از طریق پست الکترونیک

Info@iranbaneno.ir میسر است.
دبیرخانــــه جشــــنواره بــــا شــــماره تمــــاس 02186047721 

پاسخگوست.


