
گهی مزایده عمومی اموال غیر منقول  آ
 )شماره مزایده مرجع: 2099001629000002(

ک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در  مدیریت شــعب بانک توســعه تعاون اســتان همدان در نظر دارد تعدادی از اموال و امال
اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مزایده 2099001629000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

• زمان انتشار در سامانه: ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1399/12/05
• تاریخ بازدید: از زمان انتشار آگهی در سامانه تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  1399/12/19  

• آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20  
• متقاضیان می توانند از زمان انتشار آگهی در سامانه تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20 جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.

• محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: مدیریت شعب استان همدان در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/12/23 می باشد.
•  زمان اعالم به برنده: ساعت 12 روز  شنبه  مورخ 1399/12/23

• انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از اخذ تأییدیه کمیسیون معامالت، صورت می پذیرد.

 رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:  
ً
  ضمنا

  1- هزینه مزایده شامل آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
  2- تضمین شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3700/111/10000/5به نام واحد مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان 

      همدان و یا ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد.
 3- بانک در همه حال در رد یا قبول کلیه پیشنهادات خرید مختار است.

 4- تخلیه امالک دارای متصرف بر عهده خریدار می باشد و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.
 5- متقاضیان می بایست جهت دریافت فرم های مخصوص شرکت در مزایده مبلغ 250/000 ریال بحساب 3700/111/10000/5 به نام واحد مالی مدیریت شعب بانک توسعه    

      تعاون استان همدان بصورت نقدی واریز نمایند.
 6- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید در ساعات اداری به مدیریت شعب استان به آدرس:  میدان جهاد، نبش خیابان عارف،  ساختمان 

      مدیریت شعب استان مراجعه یا با شماره : 38218400 تماس حاصل نمایند.
 7- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده  از سامانه )در صورت  وجود 

      هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، بازگشایی پیشنهاد قیمت، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 8- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

  9- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
• دفتر ثبت نام استان081-38230464       • مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

ک و مستغالت شرح مختصری از امال
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پالک های آدرس
عرصه  کاربرینوع ملکثبتی

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع(
قیمت پایه کارشناسی 

مبلغ 5% تضمین  نحوه فروش)ریال( 
توضیحات)ریال(

اسدآباد 1
روستای آجین

205302332مرغ مادرکشاورزی71/1095
14/461/735/681

70% نقدی و30% در اقساط 
36 ماه

)اجاره به شــرط تملیک یاسایر 
عقود مجاز(

723/086/785

38/737 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر پالک ثبتــی 71/681 
و 38/561 شــعیر مشــاع از پــالک ثبتــی 71/1095شــعیر 
یــک واحــد مرغداری که هر دو ســند مربوط به یک واحد 

مرغداری می باشد. 177192196مرغ مادرکشاورزی71/681

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان همدان          

)نوبت دوم(  تاریخ انتشار: 99/12/12

م.الف 1678 م . الف  549

1-نام و نشــانی مزایده گزار: شــرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشــور- اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان به شناسه ملی 
14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771 

به نشانی: همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتی بوعلی
 کد پستی 99813-65199  تلفن: 1-34373960 نمابر: 34373829

2- موضوع مزایده: برگزاری مزایده فروش اموال مازاد اســقاطی به نشــانی قید شــده در اســناد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شــماره 
فراخوان 1099001014000040

3- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: اصــل فیش واریــزی وجه نقد به حســاب شــماره IR 900100004001039806370564 شناســه 
907203965100000000000000000017 بانک مرکزی به نام سپرده - خزانه داری کل یا ضمانتنامه بانکی به نام مزایده گذار  )کلیه بانک ها بجز بانک 
ســرمایه و ایران زمیــن( و یــا انواع اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانک هــا و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررســید )موضوع قانون نحوه انتشــار 

اوراق مشــارکت( ضمن درج در ســامانه ســتاد در پاکت )الف( الک و مهر شده تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/23 به مزایده گزار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ )70.000.000 ریال( هفتاد میلیون ریال به نام اداره کل پشتیبانی و امور دام استان همدان.

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت خرید اسناد از سامانه ستاد:  روز چهارشنبه مورخه 1399/12/20 می باشد.

2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/23
3-5- مهلت تحویل پاکت )الف( محتوی اصل تضمین: تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/23

4-5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1399/12/24 واقع در نشانی مزایده گزار 
6- خریــد اســناد: متقاضیــان شــرکت در  مزایــده می تواننــد پــس از واریــز مبلــغ 500.000 ریــال )غیرقابــل اســترداد بــه شــماره حســاب بانــک مرکــزی 
IR310100004001039704006087 شناســه 377039865203900800000000000173 بــه نــام خزانــه داری کل از طریــق ســامانه ســتاد( در  زمــان 

مهلت دریافت اســناد )ردیف 6-1 آگهی( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اســناد مزایده را دریافت نمایند.
7- محــل برگــزاری مزایــده از طــر یــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مزایده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایــده را محقق 

سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز دوشنبه تاریخ 1399/12/11 می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در  اسناد مزایده مندرج می باشد.
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-341934

چاپ دوم: سه شنبه  1399/12/12 چاپ اول: دوشنبه 1399/12/11  

کمیسیون معامالت
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چاپ دوم: سه شنبه 1399/12/12 

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت سهامی ابیتشپنی امور 

دام کشور
ن استان همدا

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    474۸ شماره    ۲0۲1 مارس   ۲   144۲ رجب   1۸   1399 اسفند    1 ۲ سه شنبه 

۲   
حه

صف پنجشنبه و جمعه آخر سال 
باغ بهشت همدان بسته است ۲   

حه
صف امام جمعه همدان:

وقت اختالف و سهم خواهی نیست

مخاطرات کم  آبی در کمین همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهره برداری شــــرکت 
آب و فاضــــاب همدان گفــــت: فقر منابع آبــــی زیرزمینی 
و ســــطحی یقینا می تواند مشــــکاتی را به همراه داشــــته 
باشد که در راســــتای کاهش مخاطرات و مدیریت بحران، 
جلســــات مشترکی با شــــرکت آب منطقه ای استان برگزار 

شده است.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا نیکداد پیش از ظهر دیروز 
با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره آب ســــد اکباتان 13.5 
میلیــــون مترمکعب اســــت اظهــــار کرد: این رقم نشــــان 
می دهد تنها 40 درصد از ظرفیت سد پر آب شده در حالی 
که حجم آب ذخیره شــــده در مدت مشــــابه سال گذشته 

چیزی حدود 18.5 میلیون مترمکعب بوده است.

وی ادامــــه داد: با توجه بــــه اینکه 80 درصد نیاز آبی شــــهر 
همــــدان از ســــد اکباتــــان تأمیــــن می شــــود امیدواریم با 
افزایــــش نزوالت جوی در روزهای پیــــش رو کمبود ذخایر 

آبی تا حدودی جبران شود.
معــــاون بهره بــــرداری شــــرکت آب و فاضــــاب همدان 
بــــا بیان اینکــــه چنانچه نتوانیــــم این میــــزان از نیاز آب 
شرب مصرفی شــــهر را تأمین کنیم، وضعیت نامناسب 
خواهــــد بود گفت: مدیریت این شــــرایط نیازمند همتی 

است. همگانی 
وی در ادامــــه بــــا بیــــان اینکــــه از ابتدای شــــیوع ویروس 
منحــــوس کرونا بــــه یکباره شــــاهد افزایــــش مصرف آب 
در شــــهرها و روســــتاها بودیم گفت: شستشــــوی مرتب 

دست ها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم 
موجب افزایش ســــرانه مصرف آب در میان مردم کشور و 

از جمله استان همدان شد.
نیکداد بــــا بیان اینکــــه افزایش مصرف آب از یک ســــو و 
کاهــــش نزوالت جوی در پاییز و زمســــتان ســــال جاری از 
، ذخایــــر آبی را کاهــــش داد عنــــوان کرد: فقر  ســــوی دیگر
منابع آبی زیرزمینی و ســــطحی یقینا می تواند مشکاتی را 
به همراه داشــــته باشد که در راســــتای کاهش مخاطرات 
و مدیریــــت بحــــران، جلســــات مشــــترکی با شــــرکت آب 

منطقه ای استان برگزار شده است.
وی با اشاره به آیین های نوروزی و رسم خانه تکانی عنوان 
کرد: اگر چــــه این آیین یکــــی از آیین های نیکوی ســــنتی 

ایرانی اســــت اما با توجه به شــــوک مصرفی آب در این ایام 
از ســــال، تقاضا داریم هم اســــتانی ها این مراسم را در بازه 
زمانی ابتدا تا انتهای اســــفند انجام دهند و اقدامات الزم را 

محدود به روزهای پایانی سال نکنند.
معــــاون بهره برداری شــــرکت آب و فاضاب همدان با 
بیــــان اینکه مــــردم بدانند وضعیت منابع آبی اســــتان 
پایانی  وزهــــای  ر در  اگرچــــه  کرد:  کیــــد  تأ نیســــت  خوب 
فصل زمســــتان و فصل بهار امیدوار به بارش هستیم 
آبی موجود کوشــــا  اما مشــــترکان باید در حفــــظ منابع 

. شند با
وی اضافــــه کــــرد: مردم ســــعی کننــــد اگــــر در مواردی 
نیاز به شستشــــو وجود ندارد دســــت از شستشــــوی 

بیهوده بکشــــند و اگر الزم بود از آبی غیر از آب شــــرب 
اســــتفاده  منازل  حیاط  و  معابر  شستشــــوی  منظور  به 

. کنند
معاون بهره برداری و توســــعه آب شــــرکت آب و فاضاب 
اســــتان همدان با تأکید بــــر اینکه تاش ما بــــر مدیریت 
آب در ایام پایانی ســــال و ایام نوروز است گفت: به منظور 
هرچــــه بهتر شــــدن شــــرایط، نیازمند کمک شــــهروندان 

هستیم.
وی در بخش دیگری از ســــخنانش در خصوص وضعیت 
آب شرب مشترکان روســــتایی نیز عنوان کرد: با توجه به 
اینکه حجم بارش های ســــال گذشــــته، منابــــع آبی خوبی 
در اختیار روســــتاییان قرار داد، خوشــــبختانه مشــــترکان 

روســــتایی نســــبت بــــه مــــدت مشــــابه ســــال های قبل 
وضعیت مناسب تری داشتند.

مجموعه  دو  شــــدن  یکپارچــــه  بــــه  اشــــاره  با  نیکــــداد 
اقدام  این  کرد:  خاطرنشان  وســــتایی  ر و  شهری  آبفای 
تســــهیل  را  وســــتایی  ر مشــــترکان  به  خدمت رســــانی 
آب  ذخیره  و  یــــع  توز تامیــــن،  در  اینکــــه  ضمــــن  کــــرد، 
اتفاقــــات خوبــــی افتــــاد و بــــر همیــــن اســــاس تعداد 
وســــتاهایی که با تانکر آب رســــانی می شــــد، کاهش  ر

. فت یا
وی تصریح کرد: امیدواریم تعداد روســــتاهایی که با تانکر 
آب رسانی می شوند به حداقل برسند مگر در مناطقی که 

امکان آب رسانی به طور کلی وجود ندارد.
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مخاطرات کم  آبی 
در کمین همدان

انهدام شبکه سازمان یافته 
عناصر هنجارشکن فرهنگی 

در همدان
مســــؤول روابط عمومی ســــپاه انصارالحســــین )ع( گفت: شبکه سازمان 
یافتــــه عناصر هنجارشــــکن فرهنگی در همدان توســــط ســــربازان گمنام 

سازمان اطاعات سپاه همدان منهدم شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی اکبر کریم پــــور صبح دیروز از انهدام شــــبکه 
هنجارشــــکن فرهنگــــی خبــــر داد و اظهار کرد: شــــبکه ســــازمان یافته 
عناصر هنجارشــــکن فرهنگی )آتلیه ها، عکاســــان و مدلینگ سایبری( 
توسط ســــربازان گمنام سازمان اطاعات سپاه همدان کشف و منهدم 

شد.

مسؤول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع(:

پایان آب رسانی 
به ۲۲ روستای محروم همدان

مســــؤول ســــازمان بســــیج ســــازندگی ســــپاه 
گفت:  همدان  اســــتان  انصارالحســــین)ع( 

طرح آب رســــانی به 22 روستای محروم این 
اســــتان واقع در پیشخور فامنین، مهربان 
علیــــا کبودراهنــــگ و خزل شــــرقی نهاوند 

توســــط قرارگاه پیشــــرفت و آبادانی ســــپاه 
همدان تکمیل و به پایان رسید.

به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاسدار علی قره باغی روز دوشنبه اظهار کرد: 
برای اجرای این طرح ها حدود 2 میلیارد تومان هزینه شده و  ...

استفاده از فن آوری های مخرب به جای انرژی های تجدیدپذیر

مازوت سوزی و بیابان زایی پیامد نیروگاه های حرارتی
صفحه  ۲

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

ح استقبال از بهار تا 13 فروردین 1400  طر
صفحه  4
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استان۲

امام جمعه همدان:

وقت اختالف و سهم خواهی نیست
احزاب و گروه های سیاسی برای مشارکت مردم در انتخابات برنامه داشته باشند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در 
اســــتان همدان گفــــت: با توجــــه به شــــرایط اقتصادی و 
تهاجم حداکثری دشــــمن، وقت اختاف و سهم خواهی 
نیســــت و باید بــــرای دســــتیابی به اهــــداف و حفاظت از 

آرمان های انقاب همه با هم متحد شویم.
به گــــزارش هگمتانــــه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی بعد 
از ظهــــر یکشــــنبه در دیدار بــــا جمعی از فعــــاالن عرصه 
کید بر اینکه وظیفه اصلی  سیاســــی اســــتان همدان با تأ
همــــه ترغیب به حضــــور حداکثــــری مــــردم در انتخابات 
پیش رو اســــت، اظهار کرد : اصولگرا و اصاح طلب همه 
باید برای مشــــارکت مردم و البته انتخــــاب اصلح که یک 

اولویت مهم است تاش کنند.

وی با بیان اینکه روی کار آمدن دولتی انقابی و جهادی 
برای حل مشــــکات کشــــور مهم اســــت، گفت: احزاب 
عاوه بــــر تمرکــــز بــــر انتخــــاب و معرفی اشــــخاص برای 

مشارکت مردم، باید دارای برنامه باشند.
امام جمعه همدان افــــزود : ما باید در انتخابات بین خود 
و خداوند متعال مصالح اســــام، کشــــور و مردم را در نظر 
بگیریم و این مهم را بر حزب، گــــروه و منافع خود ترجیح 

دهیم.
وی با بیان اینکــــه اگر احزاب و گروه ها برای خدا و اعتای 
انقــــاب حرکــــت کننــــد، اختافات بــــه حداقــــل ممکن 
می رســــد، گفــــت: اختاف ســــلیقه امری طبیعی اســــت، 
اما بایــــد تاش کرد تا جایــــی که مقدور اســــت برای حل 

مشکات به وحدت برسیم.
کید بر اینکه  نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا تأ
در شــــرایط فعلی نیازمند همگرایی هســــتیم، بیان کرد: 
با توجه به شــــرایط اقتصادی و تهاجم حداکثری دشمن، 
وقــــت اختــــاف و ســــهم خواهــــی نیســــت و بایــــد برای 
دستیابی به اهداف و حفاظت از آرمان های انقاب همه 

با هم متحد شویم.
حق  کرد:  اظهــــار  شــــعبانی  آیت ا...  تســــنیم،  از  نقل  به 
آرمان های انقاب  پــــای  که همواره  این مردم شــــریف 
که  وزی است  و اسام ایســــتاده اند، خدمت شــــبانه ر
سیاسیون  توجه  مورد  کشــــور  در  مهم  این  امیدواریم 

. شد با

پنجشنبه و جمعه آخر سال باغ بهشت همدان بسته است
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیــــس اوقاف و امور خیریه 
ناحیه 2 همدان گفت: پنجشنبه و جمعه آخر سال درهای 

باغ بهشت به منظور کنترل بیماری کرونا بسته می شود.
به گزارش هگمتانه، علی قبادی روز گذشته اظهار کرد: طبق 
تصمیم ســــتاد مقابله با کرونا با توجه به وضعیت موجود 
قرار است پنجشــــنبه و جمعه آخر سال درهای باغ بهشت 

هم برای اشخاص و هم برای خودروها بسته شود.
وی با بیان اینکه اجازه ورود به باغ بهشــــت را در این روزها 
به خاطر کنتــــرل بیماری کرونــــا نخواهیــــم داد گفت: این 
موضوع از طریق نصب بنرهایی در شــــهر و نیز رســــانه ها 

اطاع رسانی خواهد شد.
رئیس اوقــــاف و امور خیریه ناحیه 2 همدان خاطرنشــــان 
کرد: این تصمیم مهم به خاطر حفظ سامت مردم گرفته 
شده و امیدواریم مردم نیز همراهی الزم را داشته باشند و 

از راه دور فاتحه ای نثار اموات کنند.
وی با اشاره به اینکه تحمل از دست دادن عزیزان سخت 
است افزود: بســــتگان دوست دارند بر ســــر مزار اموات 
خود در پایان ســــال حاضر شوند اما شــــرایط باغ بهشت 

طوری است که سامتی مردم به خطر می افتد.
قبــــادی بــــا تأکید بــــر اینکه مــــردم بایــــد شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و مصوبات ســــتاد کرونا را جدی بگیرند افزود: 

گاهی با ورود افراد سالخورده به باغ بهشت بیشتر نگران 
ســــامتی آنها می شــــویم که می طلبد رعایت شود و کمتر 

افراد به آرامستان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکــــه بیماری کرونا طوری اســــت که اگر همه 
رعایت کنیــــم کنترل می شــــود و با ســــهل انگاری زنجیره 
قطع نخواهد شــــد افزود: هر فردی به اندازه خود می تواند 

در ایــــن زمینه نقــــش مهم و تأثیرگذار داشــــته باشــــد که 
امیدوارم مــــورد توجه قرار گیرد و افــــراد کمتر در تجمعات 

حاضر شوند.
وی تأکید کرد: آلودگی باغ بهشــــت بــــه خاطر دفن اموات 
مبتا به کرونا مطرح است و امیدوارم مردم رعایت کنند و 

کمتر در چنین مکان هایی حاضر شوند.

مسؤول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع(:

پایان آب رسانی به ۲۲ روستای محروم همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول ســــازمان بســــیج 
سازندگی سپاه انصارالحســــین)ع( استان همدان گفت: 
طرح آب رسانی به 22 روســــتای محروم این استان واقع در 
پیشخور فامنین، مهربان علیا کبودراهنگ و خزل شرقی 
نهاوند توســــط قرارگاه پیشــــرفت و آبادانی سپاه همدان 

تکمیل و به پایان رسید.
بــــه گزارش هگمتانه، سرهنگ پاســــدار علــــی قره باغی روز 
دوشــــنبه اظهــــار کرد: بــــرای اجــــرای این طرح هــــا حدود 2 
میلیــــارد تومان هزینه شــــده و هم زمان با هفته اســــتانی 

دفاع مقدس همدان مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی اضافــــه کــــرد: شــــرکت آب و فاضــــاب نیــــز در اجرای 
بســــیاری از این طرح ها مشــــارکت داشــــته است هر چند 
بخش زیــــادی از عملیــــات اجرایی بــــا بهره گیــــری از توان 
آبادانی سپاه همدان به نتیجه رسیده  قرارگاه پیشرفت و 

است.
مسؤول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( 
اســــتان همدان ادامه داد: طبق مطالعات وزارت کشور در 
ســــال 88، روســــتاهای موجود در ســــه منطقه پیشــــخور 
فامنین، مهربان علیا کبودراهنگ و خزل شرقی نهاوند به 

عنوان مناطق محروم استان همدان معرفی شدند.
ســــرهنگ پاســــدار قره باغی اضافه کرد: قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی ســــپاه اســــتان همدان مطالعاتی را برای بررســــی 
وضعیت 80 روستای موجود در این سه منطقه به منظور 
بررسی وضعیت معیشتی، بهداشتی و عمرانی در دستور 
کار قــــرار داد و به فراخور زمان و موقعیــــت طرح هایی اجرا 

شد.
وی درباره توزیع کمــــک مؤمنانه بین نیازمندان نیز گفت: 
به دنبال منویات رهبر انقاب مبنی بر فراموش نشــــدن 

نیازمنــــدان در نــــوروز 1400 و ابــــاغ ایــــن فرمان از ســــوی 
فرماندهی کل ســــپاه و سردار ســــلیمانی رئیس سازمان 
بسیج مستضعفان از 14 اسفند به مدت یک هفته تیم ها 
نســــبت به دایر کردن چادر در اماکن شلوغ و پرتردد برای 

جمع آوری کمک های مردمی اقدام می کنند.
مسؤول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( 
اســــتان همدان اضافه کرد: کمک های جمع آوری شده به 
همراه کمک های پیش بینی شــــده از سوی سپاه و سایر 
نهادها در قالب بســــته عیدانــــه در اختیــــار خانواده های 

نیازمند قرار می گیرد.
ســــرهنگ پاســــدار قره باغی ادامه داد: هم زمــــان با هفته 
اســــتانی دفاع مقدس همدان نیز یک هزار بســــته کمک 
مؤمنانــــه در شهرســــتان مایــــر و صدهــــا بســــته نیز در 

کبودراهنگ توزیع شد.

ح شکرانه سالمت در بهزیستی همدان اجرای طر

اهدای 65 بخاری گازسوز به سی سخت
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: معاون مشــــارکت های 
مردمی بهزیســــتی همدان از اجرای طرح شکرانه سامت 

در دفتر این معاونت خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیداهلل فارســــی با بیــــان اینکه 
فعالیــــت معاونــــت مشــــارکت مردمی بر اســــاس تحقق 
اهداف بهزیســــتی و ارائه خدمات مطلوب به افراد معلول 
و آسیب پذیر جامعه اســــت، اظهار کرد: فعالیت های این 
معاونــــت در ســــه بخش جلــــب و جذب مشــــارکت های 
مردمی، مسکن، اشتغال و صدور مجوز مراکز غیر دولتی 

است.
ادامه  همدان  بهزیســــتی  مردمی  مشــــارکت های  معاون 
داد: دفتــــر جلــــب و جــــذب مشــــارکت های مردمی چند 
شــــرح وظیفــــه دارد که شــــامل بیمــــه عمر بــــرای کودکان 
بی سرپرســــت از ســــوی خّیــــران، جمــــع آوری زکات فطره، 
ترویج و اشــــاعه فرهنگ وقف در آحــــاد جامعه و پیگیری 
اماک وقفی یا صلحی و برگزاری ضیافت های خاص مانند 

ضیافت مهر و گلریزان برای افراد زیرپوشش است.

از  اعــــم  داوطلبــــان  خدمــــات  جــــذب  و  جلــــب  فارســــی، 
دانشجویان، پزشکان و مشــــاغل آزاد و اجرای طرح حامی 
کــــودکان که در آن خّیران مســــتقیم به حســــاب کودکان 
بی سرپرســــت پول واریز می کننــــد را از دیگر وظایف دفتر 

مشارکت های مردمی بهزیستی استان همدان برشمرد.
وی افزود: معاونت مشــــارکت های مردمی بهزیســــتی به 
عنوان حلقه واســــط خیران و نیکوکاران بــــا توجه به حفظ 
عزت نفــــس و حرمــــت محرومان نّیــــات خیر مــــردم را در 

راستای مساعدت به جامعه هدف عملی می کند.
معاون مشــــارکت های مردمی بهزیستی همدان از اجرای 
طرح شــــکرانه ســــامت در دفتر این معاونــــت خبر داد و 
گفــــت: در این طرح با هماهنگی رؤســــای ادارات، کارکنان 
در صــــورت تمایل می توانند چهار رقــــم آخر حقوق ماهانه 
خود را به حساب مشارکت های مردمی بهزیستی استان 

واریز کنند.
فارســــی تأکید کــــرد: ایــــن مبالــــغ واریــــزی در بخش های 
مددجویــــان  اشــــتغال  و  تحصیــــل  جهیزیــــه،  مســــکن، 

بهزیســــتی هزینه می شــــود و مردم می تواننــــد به صورت 
کمک هــــای نقدی و غیرنقــــدی در این طرح بهزیســــتی در 

زمینه توانمندسازی مددجویان مشارکت کنند.
وی اظهار کرد: در ســــال جــــاری 70 نفــــر از جامعه هدف با 
مبلغ 16 میلیون تومــــان از طریق مشــــارکت های مردمی 
بیمه عمر شدند و نیز مبلغ 400 میلیون تومان برای تأمین 

جهیزیه مشموالن زیرپوشش اختصاص داده شد.
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی همدان از اهدای 
65 دستگاه بخاری گازسوز به مبلغ 105 میلیون تومان به 
زلزله زدگان شــــهر سی ســــخت خبر داد و اظهار کرد: مبلغ 
2 میلیارد تومان از مشــــارکت های مردمی به تهیه ماسک 
و اقــــام بهداشــــتی مــــورد نیــــاز جامعه هدف بهزیســــتی 

اختصاص یافته است.
، فارســــی خاطرنشــــان کرد: در طــــرح »پازل  به نقــــل از مهر
نیــــاز  مــــورد  نوشــــت افزار  تأمیــــن  هــــدف  بــــا  همدلــــی« 
دانش آموزان زیرپوشش، برای 900 نفر از جامعه هدف در 

استان نوشت افزار خریداری شد.

بومی سازی کیت تشخیص سریع کرونا توسط دانشگاه های
 بوعلی سینا و بقیه اهلل)عج(

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: کیت تشــــخیص ســــریع 
کروناویــــروس توســــط اعضای هیــــأت علمی دانشــــگاه 
بقیه اهلل)عج( و دانشــــگاه بوعلی ســــینا در شرکت دانش 

بنیان »فرین بهبود تشخیص« بومی سازی شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، عضو هیــــأت علمی گروه شــــیمی 
دانشــــگاه بوعلی ســــینا و از اعضــــای هیأت مدیــــره این 
شرکت، اظهار کرد: کیت تشــــخیص سریع کروناویروس 
در شــــرکت فرین بهبود تشخیص، بومی ســــازی شده و 

مشابه داخلی ندارد.
عبــــاس افخمــــی با بیــــان اینکه کیت تشــــخیص ســــریع 
کرونای این شــــرکت به تولید انبوه رســــیده است، اضافه 
کرد: این کیت ظرف مدت 15 دقیقه نتیجه  تست را نشان 

می دهد.
وی خاطرنشــــان کرد: مدتی است که شرکت فرین بهبود 
تشخیص در زمینه کیت های تشخیص سریع کار می کند 
و توانسته با استفاده از محققان جوان، کیت هایی تولید 

کند که کیت تشــــخیص سریع کرونا از تولیداتی بود که به 
تازگی از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کرده است.

به نقل از ایســــنا، افخمی در رابطه با مزیت های اســــتفاده 
از این کیت نســــبت به موارد مشــــابه خارجــــی، گفت: به 
علت تحریم های موجود، در خرید کیت های خارجی خیلی 
موفق نبودیم و از طرفی وقتی یک محصول بومی به تولید 
انبوه برســــد، به صورت قطعی با هزینه  کمتــــری در اختیار 

مردم قرار می گیرد.

استفاده از فن آوری های مخرب 
به جای انرژی های تجدیدپذیر

مازوت سوزی و بیابان زایی 
پیامد نیروگاه های حرارتی

صفورا کاظمیان  �
زمســــتان امسال مشــــابه ســــال های قبل مشکاتی با 
خودش داشت. از وارونگی هوا گرفته تا کم بارشی و گرمای 
هــــوا که گاهی به دمــــای اواخر خــــرداد و اوایل تیرماه پهلو 

می زد.
هوای چندین استان امسال شرایط هشدار آلودگی را هم 
گذراند و باعث شد در روزهای عقب نشینی کرونا آلودگی 
هوا یکه تاز میدان شود و برخی از کانشهرها را به تعطیلی 

بکشاند.
همــــدان هم که تا چنــــدی پیش به پاکی هوا شــــهره بود 
حاال زنگ های هشــــدار برای آلودگی اش به صدا درآمده و 
امسال نیز چندین روز آلوده را گذراند که به نظر می رسد با 
توجه به روند روبه رشد بیابان زایی استان عاوه بر آلودگی 
زمســــتان در دیگر فصول ســــال نیز با ذرات گــــرد و غبار 

دست به گریبان باشیم.
اما امسال تفاوت های دیگری با سال های گذشته داشت. 
موضوع ســــوخت مــــازوت نیروگاه ها داغ تر از ســــال های 
، گاز  گذشته بود؛ چراکه با توجه به تغییر خط لوله انتقال گاز
همدان دچار افت شــــد و بیم قطعی آن می رفت از این رو 
سهمیه گاز نیروگاه شهید مفتح در همدان بیش از سال 
گذشته کاهش یافت و ســــوخت مازوت انگشت اتهام 

آلودگی هوا را به سمت نیروگاه نشانه رفت.
البته موضوع ســــوخت مــــازوت به ویژه امســــال در تمام 

کشور به عنوان یک معضل مطرح شد.
تفاوت دیگر امســــال با پارسال کمبود شدید برق بود که 
موجب قطعی پی درپی برق در زمان های مختلف شــــد و 
مسؤوالن حفاظت محیط زیست اذعان کردند که ترجیح 
می دهیم قطعی برق داشته باشیم تا اینکه برای تولید برق 

در نیروگاه ها مازوت بسوزانیم.
دلیــــل قطعی های بــــرق امســــال هرچه که بــــود اختال 
بســــیاری در کســــب و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کرد 
این روزها دیگر بدون برق و اینترنت تقریبا خدمات رسانی 
غیرممکن است از این رو زمستان سختی با خاموشی ها 

به مردم تحمیل شد.
نیروگاه هایی مثل نیروگاه شــــهید مفتح که بنابر ادعای 
مســــؤوالن حاال دیگر برج های خشــــکش کامل شده و 
دیگر به شــــکل تر کار نمی کند - اما توضیحی نمی دهند 
که چرا همچنان پســــاب دریافت می کند یا چرا چند حلقه 
چاه عمیق با برداشــــت بــــاال همچنان در دســــترس این 
نیروگاه است- ســــاخت شــــرکت ژاپنی میتسوبیشی و 
ایتالیاست که این کشورها با توجه به آسیب های بسیار 
زیســــت محیطی این فناوری مخــــرب آن را در اختیار دیگر 
کشورها قرارداده اند تا از یک فناوری شکست خورده پول 
دربیاورند. راه اندازی چنین نیروگاه هایی در همدان و دیگر 
نقاط ایران درحالی است که اســــتان همدان در 33 تا 35 
درجه عرض شمالی قرار گرفته است و بهترین زاویه تابش 
خورشــــید را دارد و تعداد روزهای ابری آن بسیار کم است 
از طرفی مساحت زمین های بایر و لم یزرع استان همدان 
بسیار است که ظرفیت بســــیار خوبی برای ایجاد نیروگاه 
خورشــــیدی به شــــمار می آید اما بــــا وجود این کــــه مزایای 
بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر بر هیچ کس پوشــــیده 
نیست همچنان استفاده از این نوع انرژی مغفول است 
و همچنان این اصــــرار وجود دارد که بــــدون نیروگاه های 
سوختی تأمین برق ممکن نیست. نیروگاه شهید مفتح 
به ایجاد فروچاله های بسیار در دشت کبودراهنگ منجر 
شد و چندین حلقه چاه آب شیرین در اختیار این نیروگاه 
قرار گرفت تا ســــهم عمــــده ای از تولید خود را به اســــتان 
مرکزی بفرســــتد. به این ترتیب همدان با رشد بیابان زایی 
و از بین رفتن زمین های کشــــاورزی روبه رو شــــد از سوی 
دیگر با اینکه مسؤوالن اذعان می کنند که نیروگاه هایی 
از این دست گاز می ســــوزانند همواره در فصل زمستان 
ســــوخت گاز نیروگاه به بیش از نصف کاهش می یابد و 
جایگزینی آن با سوخت مازوت روند آلودگی هوا را سرعت 

می بخشد.
حال این ســــوال پیــــش می آید که با وجــــود اینکه چنین 
تجربه تلخی را از ســــر گذرانده ایم ایجاد نیروگاهی مشــــابه 
نیروگاه شــــهید مفتح در مایر چه ضرورتــــی دارد در حالی 
که مایر می توانست این سرمایه گذاری را روی انرژی های 

تجدیدپذیر از جمله نیروگاه خورشیدی کند.
به گفتــــه کارشناســــان حــــوزه انرژی هــــای تجدیدپذیر با 
استفاده از انرژی خورشید برای تأمین برق می توان عاوه 
بر تولید برق مورد نیاز درآمد بســــیار باالیی از فروش برق 
داشت بدون اینکه آسیب های زیست محیطی غیرقابل 

جبران به کشور وارد کرد.
اکنون همدان در شــــرایطی به ســــر می برد که صنایع برای 
دست یابی به پساب مشکات بسیاری دارند، برخی دیگر 
از صنایع مشکل تأمین گاز دارند و استان همدان و البته 
کل کشــــور باید به فکر بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر 
از جمله خورشید و باد باشــــد نه اینکه راه آزموده شده ای 
را دوباره طی کند بــــرای اینکه یک نیــــروگاه دیگر در مایر 
راه اندازی شود و مازوت سوزی استان در سال دوچندان 

و به تبع آن آلودگی هوا نیز مضاعف شود.
بهــــره وری از انرژی هــــای تجدیدپذیــــر از جمله خورشــــید 
می تواند روند بیابانی شدن زمین و آلودگی هوا را متوقف 
کنــــد از ســــوی دیگــــر عضویت ایــــران در توافــــق پاریس 
همچنیــــن توافق نامه ای کــــه اخیرا بین رئیس ســــازمان 
حفاظت محیط زیست کشور با وزیر محیط زیست و امور 
هسته ای آلمان در حوزه مســــایل زیست محیطی امضا 
شــــد باید موجب بهره مندی از فناوری ایجاد نیروگاه های 
خورشــــیدی و انرژی هــــای تجدیدپذیر بــــدون درگیری با 
تحریم ها  شــــود و همچنین باید در ایــــن زمینه به جذب 
ســــرمایه گذار منجر شــــود تا از ظرفیت اقلیمی کشــــور و 
استان همدان برای ایجاد انرژی و صنایع پاک استفاده کرد.

مسؤوالن باید دستاورد چنین توافقنامه هایی را متوجه 
حفاظت از آب و خاک ایران کنند و تا از این دیرتر نشده آب، 
خاک و هوای همدان را با بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر 
نجات دهند و البته کمبــــود برق را هم جبران کنند؛ چراکه 
امسال ثابت شد که به تولید برق بیشتر نیازمندیم حتی 
اگر نیروگاه مایر هم با ســــوخت مازوت به جــــای گاز و با 

استفاده از پساب برق تولید کند.

یادداشت

ع۸0 درصد تخلفات صنفی استان  وقو
در همدان

رسیدگی به چهار هزار و 406 شکایت مردمی در سامانه 1۲4

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس واحد رســــیدگی 
به شکایات ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان از رسیدگی به چهار هزار و 406 شکایت مردمی 
در اســــتان خبــــر داد و گفت: این شــــکایت ها از طریق 
ســــامانه 124 به بازرســــان ســــازمان اطاع رسانی شده 

است.
به گزارش هگمتانه، مهدی خورشــــیدی روز دوشــــنبه 
اظهار کرد: از ابتدای ســــال جاری مردم استان در حدود 
30 هزار شکایت را به 124 گزارش داده اند که چهار هزار 
و 406 مــــورد مربوط بــــه واحدهای صنفی زیر پوشــــش 
ما بود که رســــیدگی و برای متخلفــــان پرونده تعزیراتی 

تشکیل شد.
وی با بیان اینکه 2 هزار و 17 مورد از گزارش های مردمی 
از طریــــق تلفــــن 124 اعام شــــده گفــــت: 579 فقره در 
سامانه ir.124.www ثبت شــــده و یک هزار و 810 مورد 

نیز به صورت حضوری به واحد 124 مراجعه کرده اند.
رئیس واحد رســــیدگی به شکایات ســــازمان صنعت، 
معــــدن و تجارت اســــتان همــــدان افزود: بیشــــترین 
شــــکایت ها از گران فروشی، تقلب و عدم ارائه خدمات 
ضمانــــت در واحدهای صنفی بوده کــــه 80 درصد این 

تخلف ها در شهر همدان رخ داده است.
او خاطرنشان کرد: بیشترین شکایت ها مربوط به گروه 
مواد غذایی مانند گوشت مرغ، آرد و نان، گوشت قرمز 

و برخی از خدمات صنفی بوده است.
خورشــــیدی تصریح کرد: عاوه بر شکایت های مردمی 
اعام شــــده بــــه ســــامانه 124، 200 فقره شــــکایت نیز از 

طریــــق تعزیرات حکومتــــی در اختیار ما قــــرار گرفته که 
رسیدگی شد.

رئیس واحد رســــیدگی به شکایات ســــازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســــتان همدان از نصب بنرهای اطاع 
رســــانی ســــامانه 124 در چند نقطه شــــهر همدان خبر 
داد و افزود: ســــامانه های اینترنتی و تلفنی 124 شــــبانه 
روز آماده ارائه خدمات به شــــهروندان اســــت و نیاز به 

مراجعه حضوری نیست.
به نقل از ایرنا، به گفته وی خبرنــــگاران می توانند با نام 
نویسی در وبگاه ســــازمان حمایت از مصرف کنندگان 
https://cppo.mimt.gov. نشانی  به  تولیدکنندگان  و 

ir به عنوان بازرس افتخاری با ما همکاری کنند.

حادثه در تقاطع غیرهمسطح پیامبر اعظم)ص( 
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی شهرســــتان همــــدان گفت: زیرگــــذر پیامبر 
اعظم)ص( به علت نبود دوربین کنترل سرعت و تردد 
رانندگان با ســــرعت باال به ســــانحه خیزترین نقطه این 

شهر تبدیل شده است.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی روز دوشــــنبه 
اظهار کرد: در یک هفته گذشته هر شب شاهد بروز سانحه 
در زیرگذر پیامبر اعظم)ص( بودیم و در آخرین حادثه یک 
دســــتگاه آزرا با سواری پژو 206 برخورد کرده که شدت این 
ســــانحه موجب واژگونی خودرو و سپس بازگشت آن بر 
روی چهار چرخ شــــد. وی اضافه کرد: همچنین یکشنبه 
شب هم یک دســــتگاه ســــواری با جدول های وسط زیر 
گذر برخورد کرد که این ســــانحه موجب ایجاد راه بندان و 

ترافیک در این محدوده شده بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان 
ادامه داد: همچنین شاهد بروز تصادف های زنجیره ای 
در زیرگذر پیامبر اعظم)ص( به ویژه هنگام بارش برف، 

برودت هوا و یخ زدگی جاده هستیم.
سرهنگ جمالی گفت: شیب این زیرگذر از نظر اصول 
مهندســــی اســــتاندارد بوده اما طوالنی بودن زیرگذر و 
نبود دوربین کنترل ســــرعت سبب تردد با سرعت باال 

و افزایش ســــوانح جرحی و خســــارتی در این محدوده 
شده است.

وی بیان کرد: هم اینک تنها یک دوربین در این زیر گذر 
وجود دارد و برای ایمن سازی آن نیازمند نصب دوربین 

ثبت سرعت در ورودی و خروجی زیر گذر هستیم.
رئیس پلیــــس راهنمایی و رانندگی شهرســــتان همدان 
ادامه داد: میزان سرعت پیش بینی شده برای تردد از زیر 
گذر پیامبر اعظم)ص( 50 کیلومتر در ســــاعت است اما 
بیشتر رانندگان به خصوص شب هنگام به علت خلوت 

بودن جاده با 100 کیلومتر در ساعت تردد می کنند.

محدودیت تردد شبانه ادامه دارد �
ســــرهنگ جمالی اظهار کــــرد: طرح برخورد بــــا رانندگان 
متخلفی که محدودیت های شــــبانه را ندیده می گیرند 
در بلوار ارم و میدان قائم)عج( با شــــدت بیشــــتری اجرا 
شــــده و تیم های گشــــتی مســــتمر این محدوده ها به 

همراه مناطق تفریحی و گردشگری را رصد می کنند.
وی افزود: طبق مصوبه ســــتاد اســــتانی کرونا رانندگان 
مجاز به تردد در شهر از ساعت 21 تا سه بامداد نیستند 
و مأموران در صورت مشــــاهده اقدام به اعمال قانون 

رانندگان متخلف می کنند.

فروش اجباری کاال دلیل جریمه 10 فروشگاه
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون نظارت و بازرســــی 
ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت اســــتان همدان 
گفت: تاکنون 10فروشــــگاه متخلــــف به دلیل فروش 
اجباری کاال به مردم جریمه شــــده و برایشــــان پرونده 

قضایی تشکیل شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، داریــــوش صفاری اظهــــار کرد: 
فــــروش اجباری هرگونه کاال در کنار کاالهای اساســــی 
به مردم ممنوع اســــت و با متخلفان برخــــورد قانونی 

می  شود.
کید بر اینکه کاالهایــــی مانند برنج و روغن به  وی با تأ
فراوانی موجود اســــت اما برخی از مردم اقدام به خرید 
بیش از حد نیاز و احتکار خانگی می کنند تصریح کرد: 
بیشــــتر اوقات جو روانی ســــبب تقاضای بیش از نیاز 

کاالها می شود.
معاون نظارت و بازرســــی ســــازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســــتان همدان با بیــــان اینکه در ایــــام پایانی 
سال بر اساس طرح تنظیم بازار کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم با قیمت دولتی عرضه می شــــود عنوان کرد: 

در حال حاضر برنج تایلندی ارزان قیمت در بســــیاری 
از فروشگاه های زنجیره ای موجود است.

صفاری از تشــــدید نظارت بر بازار شــــب عید خبر داد 
و گفت: بازرســــان ما بــــه صورت روزانــــه در بازار حضور 
داشــــته و بــــا هرگونه گران فروشــــی و تخلــــف واحدها 

می شود. برخورد 
وی با اشاره به اینکه ســــامانه 124 برای ثبت شکایات 
مردم راه اندازی شده اســــت بیان کرد: در این سامانه 
ضمن دریافت شکایت، در اسرع وقت مورد پیگیری 

و نتیجه گیری قرار می گیرد.
معاون نظارت و بازرســــی ســــازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســــتان همــــدان از ثبات قیمــــت در بازار تخم 
مرغ خبر داد و گفت: اکنون قیمت هر شــــانه تخم مرغ 

بین 32 تا 35 هزار تومان متغیر است.
بــــا بیان اینکــــه قیمت  از تســــنیم، صفاری  به نقــــل 
23 هــــزار تومان تعیین شــــده اســــت  هرکیلــــو مرغ 
وش این کاال با نرخ بیش از این مبلغ  اظهار کرد: فــــر

است. تخلف 

انهدام شبکه سازمان یافته 
عناصر هنجارشکن فرهنگی در همدان

ســــپاه  عمومــــی  روابــــط  مســــؤول  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
انصارالحســــین )ع( گفت: شــــبکه ســــازمان یافته عناصر هنجارشکن 
فرهنگی در همدان توســــط ســــربازان گمنام ســــازمان اطاعات ســــپاه 

همدان منهدم شد.

به گــــزارش هگمتانــــه، علی اکبر کریم پور صبح دیروز از انهدام شــــبکه 
هنجارشــــکن فرهنگی خبــــر داد و اظهار کرد: شــــبکه ســــازمان یافته 
عناصر هنجارشــــکن فرهنگی )آتلیه ها، عکاسان و مدلینگ سایبری( 
توســــط ســــربازان گمنام ســــازمان اطاعات ســــپاه همدان کشــــف و 

شد. منهدم 
وی افزود: این شــــبکه  از طریق ارتباط گیری با زنــــان و دختران جوان در 
فضای مجازی و حقیقی، با اغفال آنان اقدام به تولید و انتشــــار محتوای 

مســــتهجن و خــــاف موازیــــن شــــرعی و فرهنــــگ اســــامی در فضای 
رسانه ای و مجازی می کرد.

کرد:  مسؤول روابط عمومی سپاه انصارالحســــین )ع( همدان عنوان 
عناصر این شــــبکه از تصاویر برهنه و نیمه عریان سوژه های خود برای 
انتشــــار در ســــایت ها و شــــبکه های معاند خارج نشــــین نیز استفاده 

بود. کرده 
وی گفــــت: در این خصــــوص 40 نفــــر از ادمین ها و عناصــــر اصلی مورد 

دعوت و ارشــــاد قرار گرفته و پرونده یک نفر از متهمان اصلی برای ســــیر 
مراحل قضایی تحویل دادستانی شد.

به نقل از روابط عمومی ســــپاه انصارالحســــین)ع(، وی اعام کرد: با توجه 
به رصد مــــداوم فضای مجــــازی و حقیقی توســــط پاســــداران گمنام امام 
، از هم اســــتانی ها درخواســــت  زمان)عج( به منظور تأمین امنیت پایدار
می کنیم اخبــــار امنیتی و اطاعاتی خود را با شــــماره 114 ســــتاد خبری در 

میان بگذارند.
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حجت االسالم فالحی:

سهم آالیندگی فامنین از نیروگاه تعیین تکلیف شود
برنامه و بودجه پاسخگو باشد

و  همدان  مــــردم  نماینده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
کید بر  فامنیــــن در مجلس شــــورای اســــامی ضمــــن تأ
الیندگی فامنین از نیروگاه تعیین تکلیف  اینکه ســــهم آ

شود گفت: برنامه و بودجه پاسخگو باشد.
فاحی  احمدحسین  حجت االسام  هگمتانه،  گزارش  به 
الیندگــــی فامنین را حــــدود یک  بــــا بیــــان اینکه ســــهم آ
ســــال اســــت که پیگیری می کنم اظهار کرد: در پیگیری، 
مشــــخص نبــــود این ســــهم پرداخت شــــده یا نــــه و اگر 
پرداخت شــــده به چه کســــی یــــا نهادی پرداخت شــــده 

است.
وی با بیان اینکه در این خصوص یک جلســــه با مدیران 
نیروگاه مفتح داشــــتیم که گفتند پرداخت شــــده است 
افزود: با وجود اینکه نیروگاه مدعی اســــت این سهم به 
شهرســــتان فامنین پرداخت شده اســــت اما مشخص 
نیســــت چه شــــخص یا نهادی و چه زمانی آن را دریافت 

کرده است.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلــــس با بیان 
اینکــــه برنامه و بودجه در این زمینه مســــوول اســــت و 
باید پاسخگو باشــــد گفت: در همین راستا نیز جلسه ای 
داشتیم که گفته شد باید این ســــهم در منطقه تقسیم 
الیندگی بیشتر به  شــــود اما جای این سوال اســــت که آ

کجا ضربه زده است.
وی با بیان اینکه باید دید تخریب محیط زیســــت ناشــــی 
لودگی بیشــــترین آســــیب را به کجا وارد کرده اســــت  از آ
گفت: قســــمتی از آب و هوای فامنین را نیروگاه مصرف 
چه  بر  ســــهم  تقســــیم بندی  نمی دانم  بنابراین  می کنــــد 

است. مبنایی 
کید بر اینکه مطالبه ما این اســــت که ســــهم  فاحی با تأ
الیندگــــی چنــــد ســــال قبــــل فامنین چــــه شــــده و باید  آ
الیندگی می تواند  پرداخت شود گفت: پرداخت ســــهم آ

در محرومیت زدایی منطقه هزینه شــــود چون هم هوای 
منطقه متاثــــر از نیروگاه اســــت و باید نهادهــــای مرتبط 

باشند. پاسخگو 
بــــه نقل از فــــارس، وی تأکید کرد: مــــردم در این خصوص 
شــــاکی هســــتند و باید تعیین تکلیف شــــود که ســــهم 

آالیندگی به کجا رفته و به شهرستان فامنین تعلق گیرد.

فرماندار فامنین:

ایجاد 9۸3 فرصت شغلی در فامنین
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار فامنین گفت: 
اطاعــــات دریافتی از ســــامانه رصد بر اســــاس ثبت نام 
صورت گرفته گویای این اســــت که از ابتدای سال جاری 
تاکنون 983 شغل در این شهرستان ایجاد شده است.

به گزارش هگمتانه، ســــید مجید شــــماعی روز دوشنبه 
کرد: دســــتگاه های اجرایی متعهد به ایجاد شغل  اظهار 
در سال جاری با توجه به سند راهبردی اشتغال و برنامه 
ششــــم توسعه کشور شدند که ســــهم پیش بینی شده 

برای فامنین ایجاد 657 فرصت شغلی است.
وی اضافه کرد: اطاعات احصا شده از سامانه رصد موید 
ایجاد اشتغال بیش از ســــهمیه پیش بینی شده در این 
شهرســــتان با در نظر گرفتن اشــــتغال بخش مسکن و 

غیر مسکن است.
فرماندار فامنین با بیان اینکه بخشــــی از اشــــتغال ایجاد 

شــــده مربوط بــــه بخش کشــــاورزی اســــت اظهــــار کرد: 
سهمیه پیش بینی شده برای این شهرستان 19 میلیارد 
و 700 میلیــــون تومان بود که با تاش های صورت گرفته 
برای 253 فقره پرونده 24 میلیــــارد و 200 میلیون تومان 

پرداخت شد.
شــــماعی ادامه داد: این میزان اعتبار 22 درصد بیشتر از 
رقم مصوب بوده و در پنج مرحله پرداخت شد همچنین 
از این محل برای 553 نفر در بخش کشاورزی، خدمات 

و صنعت فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی در ادامــــه از جذب 100 درصدی اعتبارات شهرســــتان 
در مشــــاغل خانگی خبر داد و گفت: اعتبار در نظر گرفته 
شــــده این بخش 250 میلیون تومــــان بوده که در قالب 
پرداخت  ماهه   36 بازپرداخت  با  چهاردرصد  تســــهیات 

شد.

فرمانــــدار فامنین بیان کرد: 18 پرونده مشــــاغل خانگی 
از جملــــه صنایــــع دســــتی و خیاطــــی مشــــمول دریافت 
تســــهیات شــــدند که از این محل بــــرای 29 جویای کار 

فرصت شغلی ایجاد شده است.
به نقــــل از ایرنا، شــــماعی اظهار کــــرد: 9 میلیــــارد تومان 
تســــهیات چهاردرصد در پوشش های مختلف به افراد 
زیر پوشــــش کمیتــــه امداد امــــام خمینــــی )ره( در بحث 

اشتغال سال جاری پرداخت شد.

»تملک زمین« علت تأخیر پروژه چهارخطه 
تویسرکانـ  کنگاور

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره راه و شهرســــازی تویسرکان علت 
تاخیر پروژه چهارخطه تویسرکان به کنگاور را مشکات اقتصادی و تملک 
دانست و گفت: این پروژه 32 کیلومتر و سه قطعه اجرایی و قطعه چهارم هم 

در حال انجام است.

به گزارش هگمتانه، مردم خواســــتار پیگیری سوژه حوزه راه با عنوان »علت 
تاخیر در چهارخطه کردن جاده کنگاور به تویسرکان چیست؟« شدند، پاسخ 
این مطالبه را از مســــوول مربوطه جویا شــــدیم. رئیس اداره راه و شهرسازی 
تویســــرکان با بیان اینکه این پروژه 32 کیلومتر و در حال حاضر چهار قطعه 
است که سه قطعه آن زیر بار ترافیک رفته است، اظهار کرد: عملیات اجرایی 
قطعه چهــــارم هم در حال اجراســــت. حمیدرضا ظاهری علــــت تاخیر پروژه 
چهارخطه تویسرکان به کنگاور را مشکاتی مانند تملک زمین، اقتصادی و 

شرایط آب و هوایی اعام کرد و گفت: با وجود اختصاص یک میلیارد تومان 
بــــرای تملک زمین به منظور ایجاد دور برگردان مقابل روســــتای کریم آباد در 
، متأسفانه کشاورزان با اداره راه  قطعه سوم چهارخطه تویســــرکان به کنگاور
و شهرســــازی همکاری نمی کنند. رئیس اداره راه و شهرســــازی شهرستان 
تویســــرکان با اشــــاره به طراحی طرح   ایجاد دوربرگردان مقابل جاده روستای 
کریم آباد و مشــــخص شدن مســــاحت اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح 
تأکید کرد: دوربرگردان در مقابل جاده روســــتای کریم آباد کاما اســــتاندارد 

است. وی با اشــــاره به اجرایی شدن 15 کیلومتر قطعه اول و دوم پروژه چهار 
خطه تویسرکان به کنگاور اضافه کرد: قطعه سوم پروژه نیز از سه راهی فرسفج 
تا روســــتای باقرآباد زیر بار ترافیک رفته و عملیات اجرایی قطعه چهارم پروژه 
چهارخطه از روستای باقرآباد تا روستای مرادآباد نیز در حال اجراست. به نقل 
از فارس، ظاهری خاطرنشان کرد: هفت کیلومتر باقیمانده از پروژه چهارخطه 
تویســــرکان به کنگاور یعنی از روســــتای مرادآباد تا پایان حوزه اســــتحفاظی 

شهرستان تویسرکان هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

مدیر آبفای نهاوند:

مخزن آب »گیان« تابستان سال آینده 
به بهره برداری می رسد

هگمتانه، گروه شهرســــتان:  مدیر امــــور آبفای نهاوند 
گفــــت: پروژه مخزن 2 هــــزار مترمکعبی شــــهر گیان تا 

آتی به بهره برداری می رسد. اواخر تابستان سال 
به گــــزارش هگمتانه، هاشــــم ده پهلوان با اشــــاره به 
عملیات اجرایی پروژه احداث مخزن 2 هزار مترمکعبی 
شــــهر گیان اظهــــار کرد: این پــــروژه همزمــــان با هفته 
دولت سال جاری کلید خورد که انتظار می رود با بهره 
برداری از آن بیش از 8 هزار نفراز جمعیت شــــهر گیان 

آبرسانی قرار دهد. را تحت پوشش خدمات 
وی با اشــــاره به اینکه عملیات حفــــاری و آرماتوربندی 
کف مخزن به اتمام رســــیده عنوان کرد: در حال حاضر 

پروژه مذکــــور با 40 درصد پیشــــرفت فیزیکی در حال 
انجام اســــت و عملیــــات بتن ریزی کف مخــــزن نیز تا 

پایان سال به اتمام می رسد.
ده پهلوان با اذعان به اینکه تاکنون سه میلیارد تومان 
اعتبار به منظور احداث این مخزن جذب شــــده است، 
عنوان کــــرد: انتظار می رود در صــــورت تأمین اعتبارات 
الزم، پروژه مذکور تا اواســــط تابستان سال آتی به بهره 
، مدیر امــــور آبفای نهاوند  برداری برســــد. به نقل از مهر
افــــزود: بــــا بهره بــــرداری از مخزن شــــهر گیــــان، بخش 
عدیــــده ای از مشــــکات مردم شــــریف شــــهر گیان در 

خصوص آب آشامیدنی سالم مرتفع خواهد شد.

فرماندار رزن؛

افزایش 400 مترمربعی زیربنای کتابخانه های رزن
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار رزن گفت: با 
بهره بــــرداری از کتابخانه شــــهدای گمنام شهرســــتان 
رزن 400 مترمربع بــــه زیربنای کتابخانه های عمومی این 

شهرستان اضافه شده است.
به گــــزارش هگمتانه، ســــید رضا ســــامتی در جلســــه 
انجمــــن کتابخانه هــــای عمومــــی ایــــن شهرســــتان از 
افزایش زیر بنای کتابخانه های عمومی شهرستان رزن 
به 2 هــــزار و 394 مترمربع خبر داد و گفت: هم اکنون 7 
کتابخانه عمومی در شهرســــتان رزن در حال فعالیت 
اســــت که در تاش هســــتیم با تأمین اعتبار مورد نیاز 

کتابخانه سیار را برای روستاها راه اندازی کنیم.
وی گفت: در شهرســــتان رزن 3 هزار نفــــر عضو فعال 
کتــــاب خــــوان وجــــود دارد کــــه در صــــورت راه انــــدازی 
 افزایش خواهد یافت.

ً
کتابخوانه سیار این میزان قطعا

کتابخانه هــــای عمومی شهرســــتان رزن  رئیــــس اداره 
هم با اشاره به 4 روســــتا با جمعیت باالی 2 هزار نفر در 
شهرستان رزن گفت: در صورت تأمین فضای کتابخانه 
در ایــــن روســــتاهای اداره نهــــاد کتابخانه های عمومی 
تجهیز و راه اندازی کتابخانه ها را انجام خواهد داد. وی از 

شــــرکت بیش از 4 هزار و 441 نفر در شهرستان رزن در 
جشــــنواره رضوی کتابخوانی که به صــــورت برخط برگزار 
شــــد خبر داد و افزود: این جشنواره در 4 محور پویش 
کتابخانی مجازی 4 گزینه ای داســــتانک و نقاشی برگزار 
شد. وی خاطرنشان کرد: در جشنواره رضوی کتابخوان 
39 نفر در ســــطح شهرســــتان و خانم آناهیتا زمردی در 

سطح ملی برگزیده شده است.
در پایــــان این جلســــه از نفــــرات برتر جشــــنواره رضوی 

شهرستان رزن تجلیل شد.

کارگاه های سفال اللجین  موفقیت 
به علت قطع واردات

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیــــر اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــــگری اللجین گفت: در سال جاری 
به علت وارد نشــــدن کاالی خارجی، مردم تمایل و رغبت 
زیادی به خریــــد کاالهای ایرانی پیدا کرده انــــد و این امر در 

مورد سفال اللجین نیز صدق می کند.
به گزارش هگمتانــــه، محمدرضا قادری تصریح کرد: از آنجا 
که سفال اللجین جزو کاالی مصرفی به شمار می آید، مورد 
اســــتقبال مردم برای جایگزینی کاالی خارجی قرار گرفته و 
شاید یکی از دالیلی که در شرایط سخت فعلی کارگاه های 

سفال موفق عمل می کنند، قطع واردات است.
مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اللجین مطرح کرد: اگر چه از ابتدای شــــیوع ویروس کرونا 
تولیدات سفال و تعداد نیروها در کارگاهای این شهر کم 

شده است اما چیزی به نام تعطیلی در کارگاه های اللجین 
نداشتیم و مشــــکل کمبود کارگاه در این شهر همچنان 

وجود دارد.
قادری با اشــــاره به اینکه در دوران همه گیری بیماری کرونا 
صادرات ســــفال اللجین هم مانند دیگر صنایع دســــتی 
کم شــــده اســــت، خاطرنشــــان کرد: عاوه بر این بیماری، 
تحریم ها نیز در پایین بودن صادرات ســــفال و ســــرامیک 

تأثیرگذار بوده است.
مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اللجیــــن بیان کرد: خســــارتی که طی یک ســــال گذشــــته 
بــــه کارگاه هــــای اللجیــــن وارد شــــد، در حــــد کــــم شــــدن 
نیــــرو و تولیدات اســــت و خوشــــبختانه خســــارت کلی یا 
تعطیلی نداشــــته اند و به عبارت دیگر نسبت به صنعت 

گردشگری آسیب کمتری دیده اند.
تولیدی  محصــــوالت  چمدانــــی  صــــادرات  دربــــاره  قادری 
اللجیــــن هم گفت: صادرات چمدانی رابطه مســــتقیمی با 
گردشــــکری دارد و در حال حاضر به دلیل اینکه سفرهای 
داخلــــی و خارجــــی بســــیار کمتر از قبل شــــده صــــادرات 

چمدانی نیز کاهش یافته است.
به نقل از ایســــنا، »اللجین« یا شهر جهانی سفال در سال 
95 به عنوان شــــهر ســــفال ایران ثبت جهانی شد و یکی 
از قطب  های گردشگری اســــتان همدان است. این شهر 
به علت وجود خاک مرغوب در زمینه ســــاخت ســــفال و 
کارگاه های ســــفالگری شهره اســــت و به گفته مسؤوالن 
درصد زیادی از صادرات ســــفال ایران را به خود اختصاص 

داده است.

افتتاح موزه سیدجمال الدین اسدآبادی در 1۸ اسفند
دانشــــگاه  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
ســــیدجمال الدین اســــدآبادی از ارســــال 83 مقالــــه بــــه 
دبیرخانه نخستین همایش ملی »پژوهش های کاربردی 
در تاریخ فرهنگ و بیداری اســــامی« دانشگاه سیدجمال 

خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مهــــدی مرادی مخلــــص در جمع 
خبرنــــگاران اظهــــار کــــرد: دانشــــگاه ســــیدجمال الدین 
اســــدآبادی به عنوان چهار دانشگاه مســــتقل دولتی در 
اســــتان همدان بوده که از ســــال 90 با مأموریت در حوزه 
علوم انســــانی و اســــامی فعالیــــت خود را آغاز کــــرده و 10 
سال از عمر چابک این دانشگاه می گذرد و طی این مدت 

دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
وی با بیان اینکه دانشــــگاه سید جمال الدین اسدآبادی 
یک نگین برای دیار ســــیدجمال اســــت به طوری که این 
کادمیک می تواند محور توســــعه  فضای علمی و ظرفیت آ
پایدار شهرســــتان باشــــد، تصریح کرد: در ســــال 96 دکتر 
سیداحمدرضا موسوی زارع، عضو هیأت علمی دانشگاه 
سید جمال الدین اسدآبادی در فهرست یک درصد اول 
دانشــــمندان برتر جهان قرار گرفــــت و در حال حاضر این 
دانشــــمند جهان با دانشــــگاه همچنان دارای همکاری و 

فعالیت است.
مرادی مخلص با اشــــاره بــــه برگزاری نخســــتین همایش 
ملی »پژوهش هــــای کاربردی در تاریــــخ فرهنگ و بیداری 
اســــامی« اظهار کرد: دانشــــگاه جامعه محور سیدجمال 
الدین اســــدآبادی با مأموریت علوم انســــانی در ســــالروز 
بزرگداشــــت بیدارگــــر مشــــرق زمیــــن قصد برگــــزاری این 
همایش را در 18 اســــفندماه دارد که به عنوان نخســــتین 
کنفرانــــس ملی دانشــــگاه در رابطه با ســــیدجمال الدین 
اســــدآبادی بــــا شــــاخص Isc خواهد بــــود که تاکنــــون در 

شهرستان برگزار نشده است.
وی با تأکید بر اینکه شهرستان اسدآباد دارای یک نشان 
جهانی بزرگ مانند سیدجمال الدین اسدآبادی است که 
از امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری تا جواهر لعل نهرو 
تا اقبال الهوری، علی شــــریعتی تا پدر چرچیل از وی دارای 
گفتمان هســــتند، تصریح کرد: باید این نشان جهانی را با 

همکاری همه رســــانه ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران و 
روزنامه نگاران شهرستان اسدآباد حفظ و مراقبت کرد.

مرادی مخلص با اشــــاره به اینکه بنیانگذار روزنامه نگاری 
در جهان سیدجمال الدین اسدآبادی بوده است، یادآور 
شد: برای حفظ افکار و اندیشه ها و نام سیدجمال الدین 
اســــدآبادی این امر رســــالت خبرنگاران و روزنامه نگاران 

شهرستان اسدآباد را خطیرتر خواهد کرد.
رئیس دانشگاه ســــیدجمال الدین اســــدآبادی در ادامه 
بیان کرد: فعالیت سیدجمال الدین اسدآبادی منطقه ای 
و ملی نبوده بلکــــه جهانی فعالیت داشــــته و جهانی گام 
برمی داشــــته اســــت که با معرفی افکار و اندیشه هایش، 

می توان او را برای شهرستان ماندگار کرد.
کاربردی  کــــرد: همایش ملــــی »پژوهش هــــای  وی مطرح 
در تاریــــخ فرهنگ و بیداری اســــامی« توســــط دانشــــگاه 
ســــیدجمال الدین اســــدآبادی با همکاری دانشگاه های 
بزرگ و انجمن های علمی کشور به منظور شناخت ابعاد 
پژوهش های انجام شده توسط جامعه فرهیخته و علمی 
کشــــور در حوزه بیداری اســــامی برگزار خواهد شــــد و در 
این همایش 82 دانشــــمند به نام داخلی و خارجی حضور 

خواهند داشت.
وی با اشــــاره به اینکــــه تاکنون 80 مقالــــه خارجی و داخلی 
به فارســــی به دبیرخانه همایش دانشــــگاه ســــیدجمال 
الدین اســــدآبادی ارســــال شــــده اســــت، اظهار کــــرد: 80 
درصد دانشــــگاه ها در این همایش دارای مقاله هستند 
و 20 درصــــد مابقی دانشــــگاه ها نیز اگــــر در این همایش 
مقاله ندارند، جزو دانشــــگاه های فنی بوده و با دانشــــگاه 

سیدجمال مرتبط نبوده اند.
رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی تعداد داور 
ملی و بین المللی بــــرای داوری مقاالت در این همایش را 
25 نفر و تعداد ســــخنرانان کلیدی را هشــــت نفر برشمرد 
و اضافه کرد: این همایش با 9 محور شــــامل بازگشت به 
اسام، دشمن ستیزی و استعمارستیزی، حرکت اسامی 
، همگرایی و وحدت جوامع اســــامی، خودســــازی  معاصر
و تمدن اسامی، علم و اســــام، انعکاس بیداری اسامی 
در ادبیات فارســــی و عربــــی، ادبیات مقاومــــت و بیداری 

اسامی و نقش فرهنگ در تعلیم و تربیت برگزار می شود 
که در این راســــتا عاقمندان و فرهیختگان دانشــــگاهی 

می توانند آثار خود را در این زمینه ها ارسال کنند.
وی دکتر عاحسین الرهیمی استاد دانشگاه کوفه رئیس 
دانشــــکده ادبیات دانشــــگاه کوفه و دکتر عمار عبودی 
نصار اســــتاد دانشــــگاه کوفه را دو ســــخنران خارجی این 
همایش عنوان کرد و گفت: حجت االسام والمسلمین 
دکتر سیدمهدی ســــاداتی نژاد استاد دانشــــگاه تهران و 
رئیس نهــــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــــگاه 
تربیــــت مــــدرس، حجــــت االســــام والمســــلمین دکتــــر 
محمدعلــــی میرزایــــی اســــتاد جامعــــه المصطفــــی، دکتر 
اصغر منتظر القائم استاد دانشــــگاه اصفهان، دکتر علی 
غفرانی اســــتاد دانشــــگاه بوعلی ســــینا، دکتــــر میرهادی 
حســــینی اســــتاد دانشــــگاه خوارزمی و مدیرکل شاهد و 
ایثارگر دانشــــگاه خوارزمی و دکتر علیرضا اســــدی استاد 
دانشــــگاه صنعتی اصفهان جزو شش ســــخنران داخلی 

این همایش خواهند بود.
مــــرادی مخلــــص از افتتــــاح و راه اندازی موزه ســــیدجمال 
الدین اسدآبادی در 18 اسفند ماه خبر داد و گفت: در این 
موزه 32 تابلوی نفیس نقاشی آبرنگ از تولد و تا شهادت 
ســــیدجمال الدین توســــط هنرمندان به نــــام و نیز پرده 
بزرگی از شــــخصیت های بیدارگران جهان اســــام و آزادی 
خواهان دنیا رونمایی و در این موزه مناظر دیدنی اسدآباد 
و مقاالت و عکس هایی از ســــیدجمال و جمات قصار او 

در موزه افتتاح خواهد شد.
رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همچنین از 
افتتاح کتابخانه تخصصی سیدجمال الدین اسدآبادی در 
18 اسفندماه خبر داد و یادآور شد: این کتابخانه تخصصی 
با بیــــش از 1100 عنوان مقالــــه به زبان هــــای مختلف و نیز 
اسناد مختلف در دانشگاه افتتاح می شود همچنین نرم 
افزار جامع سیدجمال در این روز آماده بهره برداری است 
که با بهره برداری آن از این پس برای شــــناخت شخصیت 
ســــیدجمال از هر جای دنیــــا می توانند به این دانشــــگاه 

مراجعه کنند.
وی با اشــــاره به برخی از برنامه های عملیاتی این همایش 

در 18 اســــفندماه تصریح کرد: افتتــــاح کتابخانه تخصصی، 
دیجیتال و اســــناد چندرســــانه ای ســــیدجمال الدین در 
دانشــــگاه همزمان با افتتاحیه، راه انــــدازی موزه تخصصی 
ســــیدجمال الدیــــن در دانشــــگاه همزمــــان بــــا مراســــم 
افتتاحیــــه، رایزنی با صداوســــیمای همدان بــــرای برگزاری 
سلســــله نشســــت های یک هفتــــه ای در زمینــــه بیداری 
اســــامی و اندیشــــه های ســــیدجمال، پیگیــــری اجــــرا و 
ســــاخت مســــتند زندگینامه ســــیدجمال، انعقاد تفاهم 
نامه و توســــعه مراودات علمی و اندیشه های سیدجمال 
 ، با خواهرخواندگی با دانشگاه کوفه، دانشگاه االزهر مصر
دانشگاه ســــوربون فرانسه و دانشــــگاه شهیر استانبول 
ترکیــــه را از جملــــه برنامه هــــای عملیاتــــی در این همایش 

می توان برشمرد.
مرادی مخلــــص همچنیــــن یــــادآور شــــد: نمایه ســــازی و 
اجتماعــــی،  کانال هــــای  و  فضــــای مجــــازی  در  تبلیغــــات 
خبرگزاری هــــا و وبگاه هــــای همایشــــی همچــــون ایســــنا، 
، دانشــــگاه  ، دانشــــگاه صنعتی امیرکبیر دانشــــگاه تبریز
فرهنگیان، دانشــــگاه علمــــی کاربردی، نیــــک کنفرانس، 
، ســــمپوزیا، ارسال  ســــیویلیکا با همایش کنفرانس پیپر
پیگیری مقــــاالت واصله به دبیرخانــــه همایش به کمیته 

داوران همایــــش، پیگیری جلســــه کمیته هــــای اجرایی و 
علمــــی همایش با حضور حجت االســــام والمســــلمین 
رســــتمی، رئیس نهــــاد نمایندگی مقام معظــــم رهبری در 
دانشــــگاه ها و هماهنگــــی و رایزنی با ســــخنرانان کلیدی 
همایش )شش ســــخنران داخلی و دو سخنران خارجی( 

نیز از برنامه های در دست اجرای این همایش است.
رئیس دانشگاه ســــید جمال الدین اسدآبادی در ادامه از 
آماده شــــدن برنامه جامع دانشگاه سید جمال خبر داد و 
خاطرنشــــان کرد: در رابطه با ســــند دانشــــگاه سیدجمال 
پایان کار صادر شده و ســــند تک برگ دانشگاه سرانجام 
پــــس از 10 ســــال در حال صادر شــــدن اســــت در ضمن 
اســــدآباد خوابگاه اســــتاندارد دانشــــجویی ندارد و یکی از 
مشکات اساســــی دانشــــگاه بوده که باید مسؤوالن در 

این رابطه پای کار بیایند.
به نقل از ایســــنا، وی در پایان از در دســــت تدوین بودن 
اطلس اجتماعی شهرســــتان اســــدآباد توســــط دانشگاه 
ســــیدجمال خبــــر داد و اظهار کرد: با تدویــــن این اطلس 
به صورت کاربردی می توان نســــبت به رفع مشــــکات و 
آســــیب های احصاء شده شهرســــتان و نیز توسعه پایدار 

شهرستان گام برداشت.

انهدام باند جعل معاینه فنی 
خودرو در همدان

گاهی  هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس پلیــــس آ
استان همدان از انهدام باند جعل صدور معاینه فنی 

خودرو و دستگیری جاعل و همدستان وی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی اسدبیگی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در پی اعام مرکز تعویض پاک استان، مبنی 
بر عدم وجود سابقه معاینه فنی در سیستم تعویض 
پاک، خودروهای مدل پایین دارای کارت معاینه فنی 
، مراتب به صــــورت ویژه در  مراجعه کننــــده به این مرکز
دســــتور کار کاراگاهان مبــــارزه با جعــــل و کاهبرداری 
گاهی قرار گرفت. وی گفت: مالکان خودروها  پلیس آ
گاهی احضار و از آنهــــا تحقیق به عمل آمد  بــــه پلیس آ
که با اعتراف به استفاده از سند مجعول اعام داشتند 
سه نفر با هویت های معلوم با دریافت 250 هزار تومان 

اقدام به تهیه معاینه فنی برای آنان کرده اند.
گاهی استان همدان افزود: پس از اخذ  رئیس پلیس آ
اظهارات استفاده کنندگان اسناد مجعول و جمع آوری 
ادله و مســــتندات در نهایت ســــه نفر متهــــم در یک 
عملیات منســــجم و ضربتی دستگیر شــــدند و برای 

گاهی استان انتقال یافتند. انجام تحقیقات به پلیس آ
وی با اشاره به اعتراف متهمان به جرم خود گفت: آنها 
عنوان کردند شــــخص ناشــــناس با ما تماس گرفته و 
اعام کرده معاینه فنی را جعل می کنند و از ما خواست 

تا رابط او در همدان شویم که ما هم قبول کردیم.
اســــدبیگی افــــزود: در نهایت پــــس از انجــــام اقدامات 
پیچیده پلیســــی، مخفیگاه جاعل در یکی از شهرهای 
مرکزی کشور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
او به همراه دو زن که از همکاران او بودند دســــتگیر و به 
گاهی همدان ارجاع شدند. وی با اشاره به اعتراف  پلیس آ
متهمان مبنی بر جعل اســــناد معاینه فنی و ارسال به 
سایر اســــتان ها بیان داشت: هر 6 متهم با قرار صادره از 

طریق مرجع قضایی روانه زندان مرکزی همدان شدند.

انجام واکسیناسیون کرونا در تویسرکان

اجرای 60 درصدی
 »سفیران سالمت«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس مرکز بهداشــــت 
تویســــرکان از انجــــام واکسیناســــیون کرونــــای کادر 
درمان خبر داد و گفت: وضعیت نارنجی شهرســــتان 

وضعیتی ناپایدار است.
به گزارش هگمتانه، مهدی کریمی مشــــاور با اشــــاره 
به انجــــام مرحله نخســــت واکسیناســــیون کرونا در 
بیــــن تعدادی از کادر درمان اظهار کــــرد: به مرور زمان 
واکسیناســــیون بــــرای بقیــــه اعضــــای کادر درمــــان 
و بهداشــــت انجــــام می شــــود. وی بــــا بیــــان اینکــــه 
واکسیناسیون در مراحل بعدی هم برای عموم مردم 
انجام خواهد شــــد؛ گفت: البته ایــــن مرحله زمان بر و  

ممکن است که طی چند ماه انجام شود.
رئیــــس مرکــــز بهداشــــت شهرســــتان تویســــرکان 
واکســــن تزریق شــــده را واکسن روســــی با اثربخشی 
بــــاالی 90 درصد اعام کرد و گفــــت: اولویت در تزریق 
این واکســــن با افرادی اســــت کــــه تاکنون بــــه کرونا 
مبتا نشــــدند، مرحلــــه دوم تزریق نیــــز 21 روز پس از 

واکسیناسیون اول صورت خواهد گرفت.
وی بــــا تأکید بــــر رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
اعام شــــده ســــتاد مبارزه با کرونا بیان کــــرد: حال که 
شــــاهد شــــیوع ویروس جهش یافته کرونا در برخی 
از نقاط کشــــوریم مردم باید در زدن ماســــک، رعایت 
فاصله گــــذاری اجتماعــــی و پرهیــــز از تجمــــع فردی و 
عمومی بیش از گذشــــته برای حفظ ســــامتی خود و 

جامعه دقت و توجه داشته باشند.
کریمی مشاور برگزاری مراسم ترحیم و عروسی یا تجمع 
خانوادگی را پاشنه آشیل شــــیوع و فراگیری ویروس 
کرونا دانســــت و تصریــــح کرد: فعا ویــــروس کرونا از 
بین نرفته؛ بلکه جهش یافته آن هم در حال فراگیری 

است پس باید همه ما هوشیارتر از قبل باشیم.
وی با ابراز تاســــف از شــــلوغی برخی از مراکــــز خرید و 
بــــازار روزها یادآور شــــد: شــــبکه بهداشــــت و درمان 
شهرســــتان با هماهنگی فرمانداری و دستگاه های 
اجرایــــی همه تاشــــمان را بــــه کار گرفتیم؛ امــــا اگر در 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی تأکید شده همراهی 
و همــــکاری نکننــــد کنترل و مهار ویروس مشــــکل  
خواهد بــــود. رئیــــس مرکز بهداشــــت شهرســــتان 
تویســــرکان با اشــــاره به انجام اقدامات بسیار خوبی 
طی هفته های گذشــــته از جمله تشکیل چند تیم به 
منظور نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
تویسرکان، از فعالیت ســــفیران سامت در راستای 
مهار ویروس کرونا خبر داد. وی با اشــــاره به اینکه ما 
در اجرای طرح ســــفیران ســــامت تــــا 60 درصد خیلی 
سریع پیش رفتیم بیان کرد: برای تحقق صد درصدی 
طرح استقبال مردم و کمک دستگاه های اجرایی نیاز 
است متأسفانه مردم فکر می کنند وضعیت مطلوب 

شده و نسبت به موضوع ساده انگاری دارند.
گاه و هوشیار  کریمی مشاور با تأکید براینکه همه باید آ
باشــــیم این ویروس هنوز وجود دارد و ممکن است 
دائما تغییر وضعیت پیدا کند، وضعیت رنگی کرونا را 
در تویسرکان نارنجی اعام کرد و گفت: این وضعیت 
مطلوب نیســــت و به شــــدت ناپایدار است بنابراین 

برای عبور از آن باید این ویروس را جدی بگیریم.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان با بیان 
اینکه مهمانانــــی که به شهرســــتان می آیند، ممکن 
است آلوده باشند و ویروس جهش یافته را به شهر 
انتقال دهند تصریح کرد: مردم باید هوشیار باشند و 
از رفتارهای غیرضــــروری پرهیز کنند ویروس جهش 
یافته قدرت ســــرایت بیش از 70 درصد و قدرت مرگ 

و میر آن حداقل بیشتر از قبل است.

خبــر
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا:

تغییری در گروه سنی مبتالیان 
به کرونا نداشته ایم

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون درمان دانشــــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا بیان کرد: تغییری در گروه سنی 

مبتایان به کرونا نداشته ایم.
به گــــزارش هگمتانه، ابراهیــــم جلیلی با بیــــان اینکه 
تغییری در آمار مبتایان و گســــترش این ویروس در 
بین کودکان و جوانان همدانی نداشته ایم، مطرح کرد: 
خوشبختانه اســــتان همدان برخاف مناطق جنوبی 
کشــــور تغییری چشــــمگیر در شــــیوع این بیماری در 

گروه های سنی نداشته است.
وی ادامه داد: روند بیماری در اســــتان همدان همانند 
گذشته است و بیشترین گروه درگیر با این بیماری در 

همدان مربوط به بزرگساالن است.
وی در رابطه با واکسیناسیون کادر درمان در استان نیز 
عنوان کرد: بر اساس شیوه نامه و اولویت بندی وزارت 
بهداشــــت و درمان، کادر درمان شــــاغل در آی سی یو 
نخستین گروه های دریافت واکسن بوده اند؛ در حال 
حاضر اولویت نخســــت واکسینه شــــده و هم اکنون 
کادر درمان شــــاغل در بخش های کرونا و اورژانس در 
نوبت دریافت واکســــن قرار گرفته و در حال واکسینه 
شــــدن هســــتند. جلیلی ادامه داد: با این وجود هنوز 
نتوانستیم 50 درصد از کادر درمان استان را واکسینه 
کنیم؛ البته محموله بعدی واکسن به استان همدان تا 

آینده ای نزدیک ارسال خواهد شد.

مهلت ثبت نام در جشنواره 
»9 ساله شده ام« تا ۲0 اسفند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: سرپرســــت ســــتاد 
هماهنگــــی کانون هــــای فرهنگی و هنری مســــاجد 
اســــتان همدان گفت: جشنواره »9 ســــاله شده ام« با 
 ، محوریت ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور
، تولیت آســــتان مقــــدس حضرت  ســــتاد اقامه نماز
معصومــــه)س( و معاونت فرهنگی پرورشــــی وزارت 
آمــــوزش و پــــرورش از 12 بهمن هم زمان بــــا دهه فجر 

شروع به فعالیت کرده است.
به گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا ناهیدی فــــرد با بیان 
اینکه مهلت ثبت نام در جشــــنواره » 9 ساله شده ام« 
تا 20 اســــفندماه ادامه دارد، اظهار کرد: جشن تکلیف 
دختران 9 ســــاله در قالب این جشــــنواره، هم زمان با 
)ص( در آســــتان مقدس حضرت  عید مبعث پیامبر

معصومه)س( برپا می شود.
بــــه نقل از روابــــط عمومــــی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــامی اســــتان همدان، ناهیدی فرد بــــا بیان اینکه 
آموزش مسائل دینی و اعتقادی بعد از رسیدن به سن 
تکلیف از اهداف مهم تربیت دینی و اســــامی است، 
خاطرنشــــان کرد: جشــــن تکلیف و رســــیدن به سن 
تکلیف در حقیقت مقدمه و شــــروعی برای برداشتن 

گام های استوار و محکم در مسیر الهی است.

کمک 716 میلیون ریالی به 
بیماران سخت درمان همدان

امــــور  مســــؤول  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
مشــــارکت های مردمــــی مجمــــع خیریــــن ســــامت 
همــــدان از مســــاعدت 716 میلیون ریالی بــــه بیماران 

سخت درمان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، حمید شــــاکری صفت از برگزاری 
دویســــت و نوزدهمین جلســــه شــــورای مددکاری و 
مشــــاوره مجمع خیرین ســــامت همدان خبــــر داد و 
اظهار کرد: این جلســــه با رعایت کامل شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار و در آن پرونده 13 بیمار بررسی شد.
وی با اشاره به مساعدت باعوض 330 میلیون ریالی 
مجمع خیرین ســــامت همدان به بیماران بیان کرد: 
مبلــــغ 200 میلیون ریــــال وام قرض الحســــنه در اختیار 

بیماران قرار می گیرد.
مسؤول امور مشــــارکت های مردمی و امور مددکاری 
مجمع خیرین ســــامت همــــدان با بیــــان اینکه 186 
میلیون ریال از ســــایر مراکز برای این بیماران تخفیف 
گرفته شد خاطرنشان کرد: در این جلسه تصویب شد 
چهار بیمار زیرپوشش طرح »سخاوت« و سه بیمار نیز 

زیر پوشش »طرح مهربانی« قرار گیرند.
وی با اشــــاره به اینکه در مجمــــوع 716 میلیون ریال به 
بیماران ســــخت درمان مساعدت شد گفت: بیماران 
گروه هدف مجمع خیرین ســــامت همدان بیماران 
ســــخت درمان مبتا به ســــرطان نیازمند بزرگســــال، 
کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، 
کودکان دارای اختال رشد، کودکان دارای بیماری حاد 
چشــــمی و کودکان دارای شــــکاف لب و کام نیازمند 
هســــتند. شــــاکری صفت با بیان اینکه اقدام خیر در 
نزد خداوند منــــان بی اجر نخواهد مانــــد افزود: خیران 
می توانند کمک های خود را به مجمع خیرین سامت 

بسپارند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

خبـــر

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

ح استقبال از بهار تا 13 فروردین 1400 طر
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معاون خدمات شــــهری 
 » شــــهردار همــــدان از اســــتمرار » طــــرح اســــتقبال از بهار

شهرداری تا 13 فروردین 1400 خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، وحید علی ضمیر در ایــــن باره بیان 
کرد: با قرارگیری در آســــتانه آغاز ســــال جدید و خانه تکانی 
در پایان ســــال جاری معاونت خدمات شهری شهرداری 
برنامه هــــای ویــــژه ای را پیش بینی کرده و بــــا عنوان » طرح 

« اجرا می کند. استقبال از بهار
« توسط مدیران و  علی ضمیر افزود: » طرح استقبال از بهار
با همکاری ادارات و سازمان های مختلف به اجرا درمی آید.
علــــی ضمیر در این باره افزود: آغاز این طرح 10 اســــفندماه 
1399 بوده و پایان آن 13 فروردین ماه ســــال 1400 اســــت 
کــــه اقدامــــات و فعالیت های متعــــدد و متنوعی با هدف 

خدمت رسانی به مردم پیش بینی شده است.

« گفت:  علــــی ضمیر درباره اهداف » طرح اســــتقبال از بهار
این طرح به منظور هماهنگــــی و همراهی و ترغیب عموم 
شــــهروندان به منظور حفظ نظافت شــــهر و پاک ســــازی 
محیط شــــهری در آســــتانه ســــال جدید اجرا می شــــود که 
بــــا انجام اقداماتی در شــــهر بــــه منظور مبــــارزه با ویروس 

منحوس کرونا همراه است.
وی به انجــــام اقداماتی در شــــهر به منظور پاکیزه ســــازی، 
زیباســــازی، ایمن ســــازی، تلطیف روحیه شــــهروندان و... 
در شــــروع سال نو اشــــاره کرد و افزود: ارائه خدمات بهینه 
بــــه شــــهروندان در زمینه های خدمات شــــهری با ترغیب 
پیمانکاران و مجریان نیز از دیگر اهداف » طرح اســــتقبال 

« است. از بهار
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان دربــــاره زمان 
« بیان کرد: طرح اســــتقبال  اجرای » طرح اســــتقبال از بهار

از بهــــار از 10 اســــفندماه 1399 آغاز شــــده و پایــــان آن 13 
فروردین ماه ســــال 1400 اســــت لذا به صورت نمادین با 
عنــــوان هفته پاک ســــازی از 16 تا 21 اســــفندماه و با قوت 

بیشتری اجرا می شود.
علی ضمیر دربــــاره دامنه زمانی اجرای هریــــک از اقدامات 
اشــــاره شــــده گفت: در این طرح با توجه بــــه نوع فعالیت، 
مقتضیات زمانی از ســــوی مجری عملیات مربوطه تعیین 
می شود که این دامنه زمانی می بایست به گونه ای تعیین 

شود که مجریان طرح به اهداف خود دست یابند.
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی معاونــــت خدمات شــــهری 
شــــهرداری همدان، وی بیان کرد: بــــرای اجرای این طرح در 
حوزه معاونت خدمات شــــهری ســــتادی با عنوان "ستاد 
اجرایی طرح اســــتقبال از بهار " تشــــکیل شده که ساختار 
سازمانی آن مشــــتمل بر دستگاه های مســــؤول در اجرا، 

ناظر و ســــازمان های همکار مطابق جداول مندرج در این 
طرح است.

معاون خدمات شهری شهردار همدان ابراز کرد: در اجرای 
این طرح عاوه بر حوزه معاونت خدمات شــــهری، ســــایر 

معاونت های شــــهرداری همکاری و مشارکت دارند که به 
کــــردن فعالیت های پیش بینی شــــده  منظور هماهنگ 
وظایف و مسؤولیت های مدیران ستادی و سازمان های 

تابعه در این طرح مشخص شده است.

ناظرزمان بندینوع اقدامردیف

صورت 1 به  و کوچه ها  اصلی  خیابانهای  روب  و  روفت  و  پاکسازی 
مدیریت خدمات شهری12/10اکیپی

مدیریت خدمات شهری12/10پاکسازی کلیه زمین های بایر حاشیه معابر اصلی و فرعی 2
مدیریت خدمات شهری12/10پاکسازی و امحاء پوسترهای تبلیغاتی در معابر اصلی3
مدیریت خدمات شهری12/10برنامه ریزی جهت انجام ضد عفونی روزانه معابر و مبلمان شهری4
مدیریت خدمات شهری12/10الیروبی کلیه انهار رو باز و رو بسته5
مدیریت خدمات شهری12/10پر کردن مسیر های حفاری در کلیه معابر و جلوگیری از عملیات حفاری6

رفع نقص ناهمواری های اطراف دریچه های مسیر های معابر اصلی 7
مدیریت خدمات شهری12/10و فرعی

افزایش 8 با  فرعی  و  اصلی  معابر  نخاله  و  خاک  حمل  و  آوری  جمع 
مدیریت خدمات شهری12/10خودروها

مدیریت خدمات شهری12/10جلوگیری از سد معبر های ساختمانی در معابر اصلی و فرعی9

طبق برنامه جمع آوری متکدیان10
مدیریت خدمات شهریزمانبندی

مدیریت خدمات شهری12/10جمع آوری ماشین های اسقاطی در معابر و محالت11
مدیریت خدمات شهری12/10افزایش زمان و توان جمع آوری زباله12
مدیریت خدمات شهری12/10تهیه و تحویل لباس نو به کارگران امور خدمات شهری13
مدیریت خدمات شهری12/10پیگیری شستشوی کرکره واحدهای تجاری در ورودی شهر14
مدیریت خدمات شهری12/10شستشو معابر اصلی و فرعی و پیاده راه ها15
مدیریت خدمات شهری12/10رنگ آمیزی و تعمیر باکس های زباله در سطح شهر16
مدیریت خدمات شهری12/10نصب زیر مخزنی جهت مخازن زباله17

در 18 عمرانی  های  پروژه  اطراف  محیط  پاکسازی  و  مصالح  آوری  جمع 
مدیریت خدمات شهری12/10معابر اصلی

معاونت فنی مناطق

پیگیری و اجرای ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح معابر بر اساس 19
معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10اولویت

و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10ترمیم و اصالح خرابی های احتمالی جداول و جوی ها20
و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10ترمیم و اصالح خرابی های پیاده روهای معابر اصلی21
و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10شستشوی و رنگ آمیزی کلیه جداول سطح شهر22
و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10بازدید از دریچه ها و منحول های انهار و آسفالت معابر اصلی و فرعی23
و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10جمع آوری مصالح مازاد پروژه های عمرانی24
و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10پاکسازی کارگاه ها و پوشش الزم برای آن ها25
و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل 12/10جلوگیری از صدور مجوز حفاری ها26
و نقل 

سازمان آتش نشانی

27
آماده باش 10 ایستگاه و 100 نفر نیروی عملیاتی و اداری در قالب 
26 اکیپ در شب چهارشنبه پایان سال و استقرار 4 گروه عملیاتی 

در سطح شهر
 12/29

معاونت خدمات شهریلغایت1/13

چاپ پوستر هشدارهای ایمنی درخصوص چهارشنبه پایان سال و 28
معاونت خدمات شهری12/10توزیع در ادارات، بیمارستانها و اتوبوس های درون شهری

چهارشنبه 29 درخصوص  ایمنی  هشدارهای  عنوان  با  بروشور  چاپ 
معاونت خدمات شهری12/10پایان سال و توزیع در سطح شهر

چاپ بنر هشدارهای ایمنی و نصب در سطح شهر با همکاری سازمان 30
معاونت خدمات شهری12/10سیما منظر و فضای سبز شهری

ارسال پیامک انبوه هشدارهای ایمنی به شهروندان، اطالع رسانی 31
معاونت خدمات شهری12/10و آگاه سازی از طریق فضای مجازی

32
استقرار اکیپ عملیاتی سیار و خودروی عملیاتی در اماکن شلوغ و پر 
تراکم جهت امداد رسانی احتمالی و به موقع در هفته پایانی سال 

و پنجشنبه آخر سال
معاونت خدمات  شهری12/10

ارسال توصیه های ایمنی به خبرگزاری ها، روزنامه ها، رسانه  ها و 33
معاونت خدمات شهری12/10صدا و سیما

12/29 لغایت لغو مرخصی نیروهای عملیاتی و آماده باش نیروهای اداری 34
معاونت خدمات شهری1/13

35
گشت زنی آتش نشانان موتور سوار در شب چهارشنبه پایان سال 
و روز سیزدهم فروردین در سطح شهر و اماکن حساس و استقرار 
گروه های آتش نشان حداقل 5 گروه با اعالم تامین شهرستان یا 

فرماندهی نیروی انتظامی
معاونت خدمات شهری-

مکاتبه با مناطق 4 گانه شهرداری جهت چاپ بنر و درج توصیه های 36
معاونت خدمات شهری12/10ایمنی در خصوص چهارشنبه پایان سال

بازرسی و بررسی خودروهای آتش نشانی عالوه بر چک های دوره 37
معاونت خدمات شهری12/10ای که انجام می گیرد.

سیزدهم 38 روز  در  سازمان  عملیاتی  نیروهای  کامل  باش  آماده 
معاونت خدمات شهری12/10فروردین

مکاتبه با معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری جهت 39
معاونت خدمات شهری12/10چاپ بنر و درج توصیه های ایمنی در خصوص چهارشنبه آخر سال

سازمان مدیریت پسماند

اضافه کردن یک الی سه ساعت شیفت کاری 45 دستگاه پرس 40
حمل زباله و چهار دستگاه جاروب مکانیزه جهت مناطق چهارگانه 

12/15 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/30

اضافه کردن سه الی شش ساعته شیفت کاری 5 دستگاه کشنده 41
معاونت خدمات شهری12/10به همراه سیمی تریلرهای حمل پسماند شهری 

42
دستگاه های  و  زباله  حمل  پرس های  روزی  شبانه  بودن  فعال 
سیمی تریلر حمل پسماند و جاروب های خیابانی در ایام تعطیالت 

نوروز 
معاونت خدمات شهری12/10

43
در اختیار قراردادن ماشین آالت به امور شهر های مناطق از تاریخ 
نخاله  و  خاک  حمل  و  بایر  زمین های  تسطیح  جهت   99 اسفند   15

سطح شهر
معاونت خدمات شهری12/15

44
در اختیار قرار دادن یک دستگاه کانال جتینگ به مناطق یک، دو 
به خدمات شهری  که  زمانبندی  برنامه  اسفند 99 طبق  در  و سه 

مناطق مذکور اعالم خواهد گردید 
معاونت خدمات شهری12/10

در اختیار قرار دادن بیل مکانیکی و دستگاه های الیروبی رودخانه 45
معاونت خدمات شهری12/10برای بارش های بهاری در صورت تقاضای مناطق

و 46 برفروبی  جهت  سازمان  این  برفروبی  ناوگان  باش  آماده 
پاکسازی معابر از بارش های احتمالی

 12/1
معاونت خدمات شهریلغایت1/16

آماده باش یکدستگاه لودر جهت بارگیری ماسه و نمک به صورت 47
معاونت خدمات شهری12/10شبانه روزی جهت مقابله با لغزندگی سطح معابر شهر 

تهیه و در اختیار قرار دادن ماسه و نمک به میزان مورد نیاز خدمات 48
معاونت خدمات شهری 12/10شهری مناطق در ایام اسفند 99 و نوروز 1400

اداره 49 با  همکاری  جهت  کمپرسی  و  لودر  دستگاه های  باش  آماده 
معاونت خدمات شهری12/10کنترل و نظارت در طول تعطیالت نوروز 1400

فعال بودن تعمیرگاه، سرویسکاری، آهنگری، آپاراتی، کارواش و 50
معاونت خدمات شهری12/10کارپردازی و انبار سازمان 

12/29 شیفت بندی پرسنل سازمان در ایام تعطیالت نوروز 511400
معاونت خدمات شهریلغایت1/13

برگزاری کمپین یک من و یک درخت 52
معاونت خدمات شهری12/10) تحویل کاغذهای باطله و تحویل درخت به شهروندان (

53
همکاری مشترک با خیریه ها جهت تحویل مواد قابل بازیافت از 
شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک و خاصه کاغذ و کتابهای 

باطله
معاونت خدمات شهری12/10

های 54 ایستگاه  در  شهروندان  بین  کشی  قرعه  های  برگه  توزیع 
معاونت خدمات شهری12/10بازیافت سازمان در فصل خانه تکانی

55
فعال نمودن ایستگاه های بازیافت به صورت یک سره از ساعت 9 
صبح الی 6 عصر وتعویض پسماندهای خشک شهروندان با اقالمی 

نظیر انواع شوینده ها، کیسه زباله ونمک.
معاونت خدمات شهری12/10

56
فعالیت خودروی جمع آوری پسماندهای خشک در دوشیفت صبح 
وعصر بدون تعطیلی در سطح مناطقی از شهر که تحت آموزش چهره 

به چهره قرار گرفته اند
معاونت خدمات شهری12/10

ناظرزمان بندینوع اقدامردیف

به 57 شهروندان  وتشویق  بهار  از  استقبال  مضامین  با  بنر  نصب 
معاونت خدمات شهری12/10جداسازی وتفکیک پسماندها.

معاونت خدمات شهری12/10خریداری شوینده جهت توزیع بین شهروندان58

59
استقرار خودروهای مخصوص سازمان در روز سیزده بدر)طبیعت( 
در بوستان های شهر جهت تحویل سبزه از شهروندان و جمع آوری 

پسماندهای تولیدی
معاونت خدمات شهری12/10

پیگیری پاکسازی ورودیهای شهر از خاک و نخاله های پراکنده قبل 60
معاونت خدمات شهری12/10از فرا رسیدن عید نوروز

معاونت خدمات شهری12/10نظارت مستمر بر خاکبرداریهای سطح شهر61
معاونت خدمات شهری12/10پاکسازی ودفع خاک وضایعات ساختمانی در سایت رباط شورین 62

حمل 63 میانی  ایستگاه  بر  روزی  وشبانه  دقیق  ونظارت  مراقبت 
معاونت خدمات شهری12/10پسماندهای شهر.

64
آماده سازی محل دفن پسماندها جهت پذیرش زباله ها با توجه 
پایانی سال وشروع  روزهای  این پسماندها در  افزایش حجم  به 

سال نو .
معاونت خدمات شهری12/10

معاونت خدمات شهری1/13توزیع کیسه زباله در روز 13 فروردین در خروجی های شهر65
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تحول 66 و  تغییر  و  سبز  فضای  ی  ها  کارگاه  در  موجود  نواقص  رفع 
محدوده پیمان پیمانکاران

12/4 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/15

بازی 67 لوازم  پارک ها،  روزانه  انجام ضد عفونی  ریزی جهت  برنامه 
معاونت خدمات شهری12/10 کودکان و سرویس های بهداشتی مستقر در پارک ها

68
خاک،  تعویض  کاشت،  بستر  سازی  آماده   : اصلی  پیمانکاران 
جابجایی و انتقال گونه، شخم، خاک برداری و خاکریزی، جمع آوری 

بقایای گیاهی، کود دهی، عملیات باغبانی 
12/8لغایت 

معاونت خدمات شهری12/25

پیمانکاران حاشیه ای : ایجاد تشتک، علف زنی کارگاه ها، خاکبرداری 69
اطراف درختان، کود دهی، حذف شاخه های خشک

12/8 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/25

و 70 مشهد  کاج  یوکا،  دائمی  های  گونه  تعویض  کاری،  بنفشه 
کامسپاریس

12/15 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/22

12/22لغایت کاشت شبو، کاشت الله و پامچال71
معاونت خدمات شهری12/28

 تجهیز و آماده سازی پارک ها ،تنظیف و شستشوی کمپ ها و محل 72
های اقامت مسافرین ) پارک کوالب، پارک ارم و بوستان نماز (

12/8 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/25

12/28 لغایت نصب چادرها ممنوع73
معاونت خدمات شهری1/31

و 74 رفیوژها  در  گلدان   1500 بر  بالغ   ) باکس  فالور   ( گذاری  گلدان 
معاونت خدمات شهری12/25میادین

رفع نقص و رنگ آمیزی سرویس های بهداشتی و رنگ آمیزی آبنما 75
ها

12/8 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/15

معاونت خدمات شهری12/15آماده سازی و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر76

از 77 ازظهرها  بعد  و  صبح  تا 10  صبح  ساعت 6  از  آبنماها  سازی  فعال 
ساعت 13 تا 15 و از ساعت 17 تا 24

12/25 لغایت 
معاونت خدمات شهری30 /1

12/15 لغایت توزیع بیش از 8000 نهال مثمر و غیر مثمر78
معاونت خدمات شهری12/20

12/15 لغایت نصب المانهای نوروزی با موضوع عید نوروز 79
معاونت خدمات شهری12/25

11/7 لغایت امحاء دیوار نویسی در ورودی های شهر و خیابان های اصلی80
معاونت خدمات شهری12/25

مسافرین 81 بهتر  راهنمایی  جهت  و  مسیر  راهنمای  تابلوهای  نصب 
نوروزی و گردشگران

12/1 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/25

11/25 لغایت رنگ آمیزی مبلمان و المانهای شهری82
معاونت خدمات شهری12/25

11/1 لغایت اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر83
معاونت خدمات شهری12/25

اجرای آذین بندی و نورپردازی در سطح شهر و معابر اصلی 84
و اجرای کلیپ ویدئو مپینگ در جداره میدان امام)ره(

11/1 لغایت 
معاونت خدمات شهری12/25

12/15 لغایت خرید و نصب مبلمان شهری، نیمکت و سطل زباله85
معاونت خدمات شهری12/25

12/20 لغایت ساخت قاب عکس شهدای شاخص به تعداد 20 عدد 86
معاونت خدمات شهری12/25

11/15 لغایت ساماندهی تابلوهای سردرب ورودی شهر87
معاونت خدمات شهری12/25

سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی
معاونت خدمات شهری12/10طرح ویژه عرضه کاال های اساسی در فروشگاه های شهروند 88
معاونت خدمات شهری12/10ایجاد غرفه های توزیع سبزه و ماهی قرمز در 8 نقطه از سطح شهر89

برنامه ریزی جهت انجام ضد عفونی روزانه روزبازارها، بازار پرندگان 90
معاونت خدمات شهری12/10و بازارچه های محلی

معاونت خدمات شهری12/10تجهیز و آماده سازی مراکز تحت پوشش سازمان91

جانمایی و استقرار چادر و داربست و توزیع میوه دولتی در غرفه 92
معاونت خدمات شهری12/10های توزیع میوه نوروزی تحت نظارت سازمان در 30 نقطه شهر

ساماندهی وانت بارها، دیوار پیش ساخته بلوار شهید مطهری و 93
معاونت خدمات شهری12/10بلوار شهید رجایی و ساماندهی 6 مکان پیشنهادی

معاونت خدمات شهری12/10طرح ویژه عرضه مایحتاج شهروندان در 5 بازارچه محلی 94

نظارت و بازدید توسط کارشناس سازمان بر محصوالت عرضه شده 95
معاونت خدمات شهری12/10در روز بازارها از نظر بهداشتی بودن مواد خوراکی و فاسد شدنی

معاونت خدمات شهری12/10استقرار دو نیرو بصورت مداوم در روز بازارها جهت ساماندهی96
معاونت خدمات شهری12/10بازدید از مراکز تحت نظارت سازمان97

طی 98 در  میوه  عرضه  موقت  های  محل  از  روزانه  بازدید  و  سرکشی 
معاونت خدمات شهری12/10ایام نوروز

99
هماهنگی با بهره برداران نانواییهای تحت نظارت سازمان واقع در 
استادان و چهارراه بابک، خیابان پرستو و افزایش ساعت کاری تا 

ساعت 22
معاونت خدمات شهری12/10

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

12/29 لغایت تعیین کشیک اداری در ایام تعطیالت نوروز100
معاونت خدمات شهری1/13

101
افزایش تعداد گشت های خودرویی و راه اندازی گشت ویژه واحد 
پیشگیری و رفع خطر ساختمانی در تمام ساعات شبانه روز جهت 
الخصوص در حاشیه  از ساخت و سازهای غیر مجاز علی  جلوگیری 

شهر و باغات 

12/29 لغایت 
معاونت خدمات شهری1/13

102
راه اندازی گشت موتوری برای اولین بار توسط دو دستگاه موتور 
باغات  در  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری  جهت  سیکلت 

حاشیه شهر بعنوان    حریم بان
12/29 لغایت 

معاونت خدمات شهری1/13

103
حضور مستمر مسئولین واحد پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی در 
کلیه ساعات شبانه روز جهت نظارت بر عملکرد نیروها و لغو کلیه 

مرخصی های پرسنل در ایام تعطیالت نوروز
12/29 لغایت 

معاونت خدمات شهری1/13

افزایش نیروهای واحد پیشگیری و رفع سد معبر در ایام تعطیالت 104
نوروز و راه اندازی گشت ویژه 

12/29 لغایت 
معاونت خدمات شهری1/13

استقرار نیروهای واحد پیشگیری و رفع سد معبر در اماکن تفریحی، 105
سیاحتی و گردشگری در ایام تعطیالت نوروز

12/29 لغایت 
1/13

معاونت خدمات شهری

معبر در سطح شهر و 106 رفع سد  و  نیروهای واحد پیشگیری  استقرار 
خیابان های اصلی و بازارهای مرکزی شهر

12/29 لغایت 
معاونت خدمات شهری1/13

استقرار نیروهای واحد پیشگیری و رفع سد معبر در پیاده راه بوعلی 107
از ساعت 7/30 الی 23/30 شب

12/29 لغایت 
معاونت خدمات شهری1/13

12/29 لغایت هماهنگی واحد پیشگیری و رفع سد معبر با مدیریت واحد گنجنامه108
معاونت خدمات شهری1/13

اخذ دستور مراجع قضایی و نیز هماهنگی با نیروی انتظامی جهت 109
اجرای هر چه بهتر وظایف از پیش تعیین شده

12/29 لغایت 
معاونت خدمات شهری1/13

اداره مدیریت بحران

توزیع دستورالعمل عملیاتی واحدهای مختلف شهرداری در بحران 110
معاونت خدمات شهری12/10های مختلف

بندی 111 اولویت  جهت  ها  رودخانه  فصلی  تصویری  گزارش  ارسال 
معاونت خدمات شهری12/10الیروبی و ایمن سازی

معاونت خدمات شهری12/10اجرای طرح مدیریت بحران اماکن در 6 مجتمع پایلوت112

ناظرزمان بندینوع اقدامردیف
معاونت خدمات شهری12/10توزیع بروشورهای آموزشی113

111 معاونت اتوبوسرانی و پایانه ها

114

با توجه به ورود به ماه پایانی سال و افزایش ساعت روز از 6 صبح 
لغایت 21 و نظر به اینکه شهروندان محترم در تکاپوی ورود به سال 
جدید بوده و این امر باعث تردد بیش از حد شهروندان گردیده 
تمهیدات الزم با افزایش اتوبوس و افزایش ساعت کاری و خدمات 

رسانی مطلوبتر اندیشیده شده است .

از تاریخ 12/10 
لغایت12/30

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

115
تمهیدات ویژه جهت نظافت ظاهری و داخل اتوبوس ها پیش بینی 
شده که در این راستا با دو شیفته نمودن پرسنل ماشین شویی 
مکانیزه  کارواش  در  سازمان  توسط  اتوبوس  دستگاه   40 روزانه 

شستشو خواهد گردید .

 12/10
لغایت12/30

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

12/10 شستشوی سایبانهای موجود در سطح شهر بطور روزانه116
لغایت12/30 

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

پایانه 117 محوطه  روزانه  عفونی  ضد  انجام  جهت  ریزی  برنامه 
سازمان حمل و نقل و 12/10مسافربری،   اتوبوس های شهری و بیرون شهری

بارومسافر

118

گردشگری  سرویس  محترم  مسافرین  حال  رفاه  و  استفاده  جهت 
با تعداد 8 دستگاه اتوبوس جهت بازدید از اماکن سیاحتی زیارتی 
این  در  و  شده  گرفته  نظر  در  شب   20 لغایت  صبح   8 ساعت  از 
خصوص بنرهایی نیز تهیه که در نقاط مسیرهای گردشگری از جمله 
میدان، مسیر عین القضات، آرامگاه بابا طاهر، میدان قائم، مقابل 
گنجنامه،  ورودی  شهرداری،  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  ساختمان 
بلوار ارم، مجسمه شیر سنگی، آرامگاه بوعلی و میدان 7 تیر بصورت 

بیل برد نصب خواهد گردید .

1/1 لغایت 
1/13

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

119

و  کاران  تعمیر  رانندگان،  جهت  نوروز  بندی  شیفت  برنامه 
نیروهای بازرسی تدوین گردیده است، افزایش اتوبوس جهت 
لغایت   1400/1/1 تاریخ  از  اول  شیفت   ( مطلوبتر  رسانی  خدمات 
 140/1/13 لغایت   1400/1/7 مورخ  از  دوم  شیفت  و   1400/1/6

می باشد (

سازمان حمل و نقل و بار -
و مسافر

12/23 لغایت کیفیت خدمات رسانی در پنج شنبه و جمعه آخر سال 120
12/24

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

121
 نظافت پایانه بزرگ شامل سالن های اصلی و محوطه ترمینالها، 
شستشوی پنجره، کف و سکوی استقرار اتوبوسها، جمع آوری زباله 

و ضایعات 
12/1 لغایت 

12/30
سازمان حمل و نقل و بار 

و مسافر

122
تهیه و طراحی جهت بر پا نمودن سفره هفت سین پایانه بزرگ و 
مسافران  انتظار  سالن  تجهیز  الزمان،  بدیع  و  اکباتان  های  پایانه 

شبانه
12/28 لغایت 

1/13
سازمان حمل و نقل و بار 

و مسافر

123
نوروز،  مناسبت  به  سبز   همیشه  درختان  با  گلدانهایی  استقرار 
بزرگ،  پایانه  سبز  فضای  در  بنفشه  بوته   35000 کاشت 
نیاز  صورت  در  دهی  کود  وجین،  هرس،  شامل  بهاره  اقدامات 

چمن زنی

12/22 لغایت 
12/30

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

بدیع 124 های  پایانه  نظافت  زباله،  سطلهای  و  جداول  آمیزی  رنگ 
الزمان و اکباتان

 12/1
لغایت12/30

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

تامین مسائل امنیتی، بهداشتی و تجهیز محل اسکان و استراحت 125
مسافران شبانه 

 12/1
لغایت1/13

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

126
جایگاه  بعنوان  کشاورز  بلوار  اختصاصی  سوخت  جایگاه  تعیین 
سوخت ویژه ناوگان عمومی و هماهنگی جهت تامین سوخت مورد 

نیاز جهت جایگاه 
12/1 لغایت 

1/13
سازمان حمل و نقل و بار 

و مسافر

به 127 بهتر  و  بیشتر  چه  هر  دهی  سرویس  جهت  الزم  ریزی  برنامه 
مسافرین در پایان سال با توجه به حجم مسافرت های نوروزی 

12/1 لغایت 
1/13

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

بنر 128 نصب  و  چاپ  و  طراحی  نوروزی،  اینترنتی  بلیط  فروش  شروع 
تبریک سال نو در نقاط مختلف پایانه بزرگ

12/1 لغایت 
1/13

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

12/1/ لغایت ترمیم سرویس بهداشتی پایانه بزرگ ) شیر آالت، کف و .... (129
12/30

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

130
مکان های  همدان،  شهر  )نقشه  شامل  نوروزی  پکیج  توزیع 
گردشگری، شماره تلفن های ضروری، آدرس و اطالعات هتل ها، 

مسافرخانه ها، مهمانپذیر و سوئیت ها
12/1 لغایت 

1/13
سازمان حمل و نقل و بار 

و مسافر

131
از بیش به رعایت ضوابط و مقررات حمل و نقل علی  دقت بیش 
الخصوص توقف در زمان و مکان مناسب جهت ادای فریضه نماز 
و صرف غذا و الصاق بر چسب و تدابیر الزم به منظور پیشگیری از 

مشکالت احتمالی و غیر قابل پیش بینی

12/1 لغایت 
1/13

سازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر

معاونت نظارت بر تاکسیرانی و حمل و نقل بار درون شهری

 12/28 لغایتشیفت بندی در ایام نوروز جهت پاسخگویی132
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

133
کارگاهی  و  سنگین  خودروهای  گاه  توقف  و  پایانه  باش 5  آماده 
شامل پایانه شاهد و امام حسن)ع( و 3 پایانه در شهرک صنعتی 

الوند
12/20 لغایت 

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

برنامه ریزی جهت انجام ضد عفونی روزانه پایانه های مسافربری 134
سازمان حمل و نقل و بارو مسافر12/10و تاکسی ها 

135
از میادین و تقاطع های  آماده باش 3 تیم بازرسی جهت بازرسی 
توقف  از  حاصل  ترافیک های  نمودن  برطرف  جهت  شهر  سطح 
میادین  سازمان  همکاری  با  فروش  خرده  و  بار  حمل  خودروهای 

میوه و تره بار

 12/15 لغایت
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

136
آماده باش به شرکت های تحت مدیریت در زمینه یدک کش ها، 
اثاثیه،  حمل  خودروهای  خودروها،  امداد  کارگاهی،  خودروهای 
پیک های موتوری و ساماندهی آنها جهت پاسخگویی به صورت 

شبانه روزی در ایام تعطیالت نوروز

 12/15 لغایت
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

راه 137 پیاده  های  خروجی  و  ورودی  و  ها  گیت  کنترل  و  ساماندهی 
بوعلی جهت کنترل و جلوگیری از ورود خودروهای حمل بار 

12/10 لغایت 
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

138

لودگی  آ کمترین  دارای  که  شهر  سطح  از  منطقه   6 اختصاص 
مطهری،  شهید  )بلوار  شامل  هستند   ... و  ترافیکی  صوتی، 
خمینی)ره(،  امام  بلوار  شاهد،  بلوار  بنزین،  پمپ  روی  روبه 
روبه روی بیمارستان تامین اجتماعی، بلوار شهید رجایی( جهت 

ساماندهی خودروهای خرده فروش 

12/10 لغایت 
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

139
هماهنگی پلیس اماکن و اطالع رسانی به شهروندان جهت جابه 
جایی اثاثیه منزل که باید از شرکت های معتبر دارای مجوز از سازمان 

و در ایام تعطیالت با مجوز از اداره اماکن صورت پذیرد
12/10 لغایت 

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر12/28نصب پرچم و پوستر روی 3500 تاکسی در سطح شهر140

فعال بودن گشت های بازرسی در ایام نوروز و فعال نمودن واحد 141
رسیدگی به شکایات و پیشنهادات

 12/29
سازمان حمل و نقل و بار و مسافرلغایت1/13

ارسال پیامک های آموزشی و فرهنگی به رانندگان تاکسی و کنترل 142
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر12/15شستشو و نظافت داخلی و بیرونی تاکسی ها

12/29 لغایت شیفت بندی پرسنل اداری سازمان در دو شیفت143
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر1/13

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر12/28سفره آرایی سفره هفت سین در داخل اداره144

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/5ترمیم بلوکهای نوری145

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/5تعمیر تجهیزات نوری سرعتکاه ها146

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/5بهسازی جدا کننده های خیابان استادان، پیشاهنگی و حصار147

رنگ آمیزی پایه تیرهای زنگ زده، رنگ آمیزی نیوجرسی های تقاطع 148
معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/5های غیر همسطح، ترمیم رنگ آمیزی سه جزیی شهر

12/15 لغایت  هماهنگی جهت طرح نوروزی پارکینگ طبقاتی ) 24 ساعته ( 149
معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 1/21

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/25بهسازی تابلوها و عالئم، شستشوی تابلوهای ترافیکی150

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/25نوسازی خودرو خط کشی 151

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/20اجرای عابر پیاده نوری152

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/25فعالیت خودروی گشت ترافیک، توزیع بازی نوروزی153

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/10نوسازی کانکس های دوچرخه154

خط کشی محوری، عرضی و کف نوشته155
از زمان مناسب 
شدن شرایط 

جوی
معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/10نصب تابلوهای دیجیتال در سطح شهر156

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/10نصب کوشن تانک157

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/10نوسازی استوانه های ایمنی ) سیلندرهای ترافیکی(158

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 12/15تعمیر و نگهداری پله های عابر پیاده159

جدول زمانبندی ستاد اجرایی طرح استقبال از بهار
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5
تشریح جزئیات ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروی شخصی

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: معاون کل وزارت بهداشــــت، در ارتباط با 
ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروهای شخصی، توضیحاتی ارائه داد.

ایرج حریرچی، روز دوشــــنبه در برنامه تلویزیونی به تشــــریح وضعیت 
ســــفرهای نوروزی پرداخت و گفت: سفر به شــــهرهای قرمز و نارنجی 
بــــه طور کلی ممنوع اســــت که در حدود 50 شــــهر در وضعیت قرمز و 

نارنجــــی قرار دارند و تــــردد خودروهای پاک غیر بومی به این شــــهرها 
است. ممنوع 

وی با اعام اینکه ســــفر به شــــهرهای زرد نیز مشــــروط اســــت، افزود: در 
حال حاضر بیش از نیمی از شــــهرهای کشــــور در وضعیت زرد قرار دارند 
و امکان ســــفر به این شــــهرها وجود دارد. اما، با توجه به شرایط کرونایی 

، رفتن به بعضی از شهرهای زرد را ممنوع کرده ایم. کشور
حریرچی ادامه داد: سفر به مناطق مســــافرپذیر در استان های مازندران، 
گیان، گلســــتان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان ممنوع است. همچنین 
سفر به شــــهرهای اصفهان، مشهد و شــــیراز نیز که در وضعیت زرد قرار 

دارند، ممنوع است.

معــــاون کل وزارت بهداشــــت با تأکیــــد بر اینکه فعًا ســــفر نــــوروزی با 
خودروهای شــــخصی ممنوع اســــت، تصریح کرد: برای ســــفر بــــا قطار و 
هواپیما فعًا ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا تصمیمی نگرفته اســــت. البته 
بستگی به وضعیت بیماری و شدت شــــیوع ویروس انگلیسی دارد که 

می تواند این تصمیمات را دستخوش تغییر کند.

انعکاس
همایش بین المللی قره باغ 17 ربیع - قم پورابراهیمی: "اف ای تی اف" 

هم مثل برجام خیری 
برایمان ندارد

گفت:  مجلــــس  اقتصــــادی  کمیســــیون  رئیــــس 
هیــــچ تضمینی بــــرای گشــــایش های اقتصادی در 
ایــــران،  در "اف ای تــــی اف" وجــــود نــــدارد و مجموع 
این کنوانســــیون ها همانند برجام بــــرای ما خیری 

نخواهد داشت.
غربی ها نشــــان دادنــــد که به تعهداتشــــان پایبند 
نیســــتند و هیچ تضمینی برای انجام تعهداتشــــان 
وجــــود نــــدارد. در شــــرایط تحریم به ســــر می بریم و 
شــــفافیت اقتصادی در این وضعیــــت به معنای 

دادن اطاعات اقتصادی کشور به دشمن است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

 "اف ای تی اف" معادله برجام
 را چند مجهولی کرده است

رئیس ســــازمان پدافند غیرعامــــل گفت: پذیرش 
بخشی  شــــفافیت  "اف ای تی اف"  مکانیســــم های 
به ســــازوکار دورزدن تحریم هاست و این کار عما 
خودزنی و خودتحریمی اســــت. طرفداران تصویب 
لوایح "اف ای تی اف" در چنین شــــرایطی بدون آنکه 
روی عواقــــب و تبعــــات متمرکز شــــوند، ســــعی در 
تصویب لوایح به مثابه یک الــــزام و مقوله اجتناب 
ناپذیــــر دارند. ایــــن پیش فرض نادرســــت و مغایر 
با راهبرد مقاومــــت فعال در برابر دشــــمنان ایران 

است.
دشــــمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده تر و 
ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت 
مانور بیشــــتری برای امتیازگیری از ایــــران خواهند 
داشــــت. بنابرایــــن، آنها یــــک معادله ســــاده »یک 
مجهولی« به نام »خــــروج آمریکا از برجــــام« و »لزوم 
بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته ای« 
را تبدیل بــــه معادله ای »چند مجهولی« کرده اند که 
اخیرا، "اف ای تــــی اف" نیز به یکی دیگر از مؤلفه های 

آن اضافه شده است.

توزیع میوه های نوروزی
 از ۲۲ اسفند

دبیر ســــتاد تنظیم بازار اعام کرد: با انباشت میوه 
در کشــــور مواجهیم؛ نزدیک به 500 هزار تن پرتقال 
در شــــمال کشــــور و بیش از این مقدار نیز سیب 

داریم که به نوبت عرضه خواهد شد.
قیمت میوه در همان ایام نیز تعیین خواهد شــــد 

 کمتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.
ً
که یقینا

مقــــداری افزایش قیمــــت موز را در هفته گذشــــته 
شــــاهد بودیم که بــــا واردات این تغییــــر قیمتی را 
جبران می کنیم و قیمت مــــوز در هفته های آتی به 

تعادل می رسد.

نجباء: مقاومت حق دارد 
اهداف آمریکایی را 

هدف قرار دهد
سخنگوی جنبش مقاومت اســــامی نجباء عراق 
با اشــــاره به حمله هوایی ارتش تروریســــت آمریکا 
بــــه مواضع نیرو های مقاومت عراق در مرز ســــوریه 
گفت: تمامی توافقات پیشــــین ملغی شده است 
و از این پس مقاومت حــــق دارد که اهداف خود را 

تعیین کند.
مقاومت علی رغم اینکه سفارت آمریکا در بغداد را 
النه جاسوسی می داند، پذیرفت که آن را هدف قرار 
ندهد. در صورت خودداری دولت از معرفی عناصر 
، مقاومت اســــامی، خــــود را مکلف می داند  مزدور
با افرادی که اطاعات الحشــــد الشعبی را به آمریکا 

منتقل کردند، برخورد کند.
مقاومــــت بــــه ایــــن جنایــــت پاســــخی ســــخت و 
متناســــب خواهد داد و مرتکبان، بهای ســــنگینی 
خواهنــــد پرداخــــت. در موعــــد تسویه حســــاب، از 
همراهان و تسهیل گران این جنایت چشم پوشی 

نخواهد شد.

ادعای واهی و غیر مستند 
نتانیاهو و تهدید ایران

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ادعا کرد: انفجار کشتی اسرائیلی، کار ایران است و 
به آن واکنش نشان می دهیم. واضح است، ایران 
بزرگترین دشمن اســــرائیل اســــت. به ایران اجازه 
نمی دهیم به ســــاح اتمی دست یابد، چه با توافق 
چه بی توافق، این چیزی است که در تماس تلفنی 

به رئیس جمهور »بایدن« گفتم.
چند روز قبل، یک کشــــتی باری رژیم صهیونیستی 
در دریای عمان، دچار انفجار شــــد و آسیب دید. در 
حالی که هیچ مستندی در مورد دالیل و چگونگی 
انفجــــار ایــــن کشــــتی منتشــــر نشــــده، مقامات و 
رسانه های رژیم صهیونیســــتی انگشت اتهام را به 
ســــمت ایران گرفته اند و با اظهارات تهدید آمیز به 

دنبال جوسازی هستند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

سخنگوی وزارت خارجه:

اگر آمریکا می خواهد در برجام جایی داشته باشد 
باید تحریم ها را به طور مؤثر بردارد

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی وزارت امور 
خارجه گفت کــــه اگر آمریکا می خواهــــد در برجام جایی 
داشــــته باشــــد باید به تعهدات خود در قطعنامه 2231 

عمل کرده و تحریم ها را به طور مؤثر بردارد.
ســــعید خطیــــب زاده ســــخنگوی وزارت امــــور خارجه 
جمهوری اسامی ایران در نشست خبری هفتگی خود 

با اصحاب رسانه پاسخگوی سواالت خبرنگاران شد.
خطیب زاده در ابتــــدا درباره مواضع اخیر مقامات غربی 
درباره برجام گفت: ما مواضع ایران را صریح اعام کردیم 
و هیچ تغییری در آن صورت نگرفته اســــت. متأسفانه 
هیــــچ تغییــــری در سیاســــت آمریــــکا اتفــــاق نیفتاده، 
سیاســــت فشــــار حداکثری که با شکســــت حداکثری 
مواجه شده است. کشــــورهای اروپایی نیز به تعهدات 
خود عمــــل نکرده اند. مــــا قبا هم گفتــــه بودیم که اگر 
آمریکا می خواهد در برجام جایی داشــــته باشــــد باید به 
تعهدات خود در قطعنامه 2231 عمل کرده و تحریم ها 
را به طور مؤثر بردارد. ما عمــــل را با عمل و اقدام مثبت 
را بــــا اقــــدام مثبت جــــواب می دهیم. اگر اقــــدام و رفتار 
متفاوتی را از اروپا و آمریکا ببینیم به آن پاسخ متناسب 
می دهیــــم. با بازگشــــت آنها به تعهدات، ایــــران فورا به 
آمریکا در مســــیر  تعهداتش بازخواهد گشــــت. اینکه 

غلطی آغاز به برداشتن گام ها کرده روشن است.

هیچ گفتگوی دوجانبه ای با آمریکا نداریم �
دیپلماســــی یک واژه نیســــت، دیپلماسی یک مفهوم 

است. شما با اسم دیپلماسی نمی توانید جنگ کنید. 
شــــما بــــا اســــم دیپلماســــی نمی توانید دو ماه مســــیر 
دارو را در زمان شیوع کرونا مســــدود کنید و سیاست 
شکست خورده دولت قبلی را الی زرورق گذاشته و آن 
را دنبال کنید. ایران نه تنها مسیر دیپلماسی را نبسته 

بلکه مسیر آن را روشن کرده است.
، مســــیر دیپلماســــی باشد و نه  برای اینکه این مســــیر
خدعه و نیرنگ، باید مســــیر تغییر رفتار آمریکا باشــــد. 

پاسخ ما اقدام در برابر اقدام است.
مــــا هیچ گفتگــــوی دوجانبــــه ای بــــا آمریکا نداریــــم و تا 
موقعی که آمریکا مســــیر اشــــتباه خود را اصاح نکند، 
تغییری در سیاســــت ما نخواهد بود. مــــا تا موقعی که 
عمــــل نبینیم، سیاســــت خــــود را بر اســــاس حرف ها 

تنظیم نخواهیم کرد.
قــــدم اول رســــما اعــــام تعهد توســــط آمریکا اســــت، 
همانطور که دولت قبل در ما عام نمایشــــی را اجرا کرد 
تا بگوید عضو برجام نیســــت. حداقــــل قدم اول اعام 
اســــت. قدم بعدی رفع مؤثر تحریم ها اســــت. اگر برخی 
اقدامــــات )در رفع تحریم ها( زمانبر باشــــد، ما هم اعام 

کردیم که برخی اقدامات ما می تواند زمانبر باشد.
ترامپ همین مســــیر را می خواســــت. او می خواســــت 
ماقاتی انجام شود و بعد از آن اقداماتی را انجام دهند. 
سیاســــت ایران در ایــــن زمینه تغییر نکرده اســــت. تا 
مادامــــی که طرف مقابل به تعهداتــــش برنگردد، ایران 

اقدامی را انجام نخواهد داد.

برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در ۸کالنشهر
اخذ اثر انگشت با استامپ در انتخابات 1400 حذف شد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس ســــتاد انتخابات 
گفــــت: بــــا هماهنگی های صــــورت گرفته بــــا مجلس 
شورای اســــامی برای انتخابات شوراهای اسامی شهر 
و روستا، به تعداد صندوق های رأی الکترونیک موجود 
که 8 کانشهر را پوشش می دهد، انتخابات به صورت 

تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
جمال عــــرف معاون سیاســــی وزارت کشــــور و رئیس 
ستاد انتخابات در حاشیه بازدید از مرکز طراحی و تولید 
تعرفه های انتخاباتی، گفــــت: آن چیزی که برای ما مهم 
است، این است که تعرفه ها با امنیت باال تهیه شوند 
تا مردم ما مطمئن باشــــند که مطلقا هیچگونه امکانی 

برای جعل تعرفه ها، وجود ندارد.
وی افزود: خوشــــبختانه در این بازدید نشان داده شد 
که از همه مؤلفه های امنیت ساز و فاکتورهای امنیتی 

ضد جعل در تعرفه ها استفاده شده است.
رئیس ســــتاد انتخابات کشــــور تصریح کــــرد: به لحاظ 
زمانــــی تا پایان اســــفندماه امســــال فرایند چــــاپ تمام 
خواهد شد و ســــال آینده با هماهنگی ناظرین محترم 

شورای نگهبان و مجلس شورای اسامی بحث انتقال 
به اســــتانها را انجام خواهیم داد تا تعرفه ها به موقع در 
اختیار حوزه ها و پس از آن شــــعب انتخابات قرار گیرد 
کــــه مردم با خیــــال راحــــت در انتخابات 28 خــــرداد ماه 

شرکت کنند و انتخاباتی امن برگزار شود.
جمال عرف هم چنین در پاســــخ به ســــوال خبرنگاران 
در خصوص نحــــوه اتخاذ تدابیری برای حفظ ســــامتی 
شــــرکت کنندگان در انتخابات به دلیــــل بیماری کرونا 
گفت: در انتخابات سال گذشته نیز با هماهنگی که با 
ناظر انتخابات صورت گرفت، اســــتامپ جوهر را حذف 
کردیم، اساســــا با وجود دســــتگاه احراز هویت, اخذ اثر 
انگشت با استامپ معنی ندارد و افراد صرفا با کد ملی 

احراز هویت می شوند.
وی افزود: لذا در انتخابات گذشــــته، بیش از 99درصد 
صحت در احراز هویت در انتخابات داشــــتیم و افرادی 
که احراز هویت نمی شــــدند بســــیار معــــدود بودند که 
ناظر شعبه بررســــی می کرد و در صورت تأیید, اجازه رأی 

گیری داده می شد.

آژانس اتمی:

توقف نظارت بر ایران، پیگیری اجرای تعهدات 
آن را دشوار می کند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با بیان اینکه تفاهم فنی موقت با ایران مطابق 
با قوانین این کشور است، گفت: اما هرگونه محدودیت 
یــــا توقف راســــتی آزمایی از فعالیت های ایــــران، بر گزارش 

اجرای تعهدات این کشور اثر می گذارد.
»رافائل گروســــی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز دوشــــنبه به تکرار برخی ادعاهــــا و اتهام زنی ها مبنی بر 
وجود تأسیسات هسته ای اعام نشده در ایران پرداخت.
گروسی طی اظهاراتی در شروع جلسه شورای حکام آژانس 
اتمــــی، گفت: »گزارش مــــن درباره راســــتی آزمایی و نظارت 
در جمهوری اســــامی ایران ذیل قطعنامه 2231 شــــورای 
امنیت ســــازمان ملــــل، فعالیت ها ما طی چنــــد ماه اخیر 
در حوزه راســــتی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط 
هســــته ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

را پوشش داد«.
طبق بیانیــــه ای که روی خروجی وبــــگاه آژانس قرار گرفته، 
وی با بیان اینکه از آن زمان تا کنــــون 11 گزارش برای به روز 
رسانی درباره این فعالیت های آژانس منتشر کرده است، 
توضیح داد: »این رقم، نشانگر تحوالت قابل توجه مربوط 

به برنامه ]هسته ای[ ایران طی چند ماه اخیر است«.
دولــــت آمریــــکا اردیبهشــــت ماه ســــال 1397 از »برنامــــه 
جامع اقدام مشــــترک« )برجام( خارج شده و ضمن اعمال 
تحریم های متوقف شــــده ذیــــل این توافــــق، تحریم های 

دیگری علیه ایران وضع کرد.
تروئیــــکای اروپــــا علی رغــــم مخالفت های لفظــــی با خروج 
آمریکا از برجــــام به وعده هــــای خود برای جبــــران آثار این 
خروج عمل نکردند. جمهوری اســــامی ایران در واکنش 
به بی عملی کشــــورهای اروپایی در 5 گام طبق مفاد برجام 

تعهدات خود ذیل برجام را کاهش داد.
آژانس اتمــــی ضمن اشــــاره به تصمیــــم ایران  مدیــــر کل 
برای توقف اجــــرای داوطلبانه شــــیوه نامه الحاقــــی، اظهار 
کــــرد: »پیشــــتر گفته بــــودم که توقــــف یا محدود شــــدن 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در این مرحله، 
آژانــــس جهت گزارش درباره  باعث تأثیر جدی بر توانایی 

اجرای تعهدات ایران می شود«.
وی در ادامــــه اظهاراتــــش افــــزود: »در تاریــــخ 21 فوریه 2021، 
[ صالحــــی و ]محمد جواد[ ظریف در  مکالمه ای با ]علی اکبر
تهران داشــــتم تا به راهکار دوجانبه قابل قبولی برای تداوم 
فعالیت های ضروری راستی آزمایی آژانس برسیم. همانطور 
که اعام شد، توانستیم به یک تفاهم فنی موقت برسیم... 
تأکیــــد می کنم که ایــــن، یک تفاهم فنی موقت اســــت و با 
قانون ایران نیز همخوانی دارد. این تفاهم همچنین آژانس 
را قادر می ســــازد که در صورت از ســــر گیری اجرای تعهدات 
هسته ای ذیل برجام توســــط ایران، نظارت و راستی آزمایی 

کامل از آن تعهدات را ادامه بدهد«.
مدیر کل آژانس اتمی در بخش دیگری از صحبت هایش 

بــــه موضوع توافــــق پادمانــــی ان پی تی با ایــــران پرداخت: 
»یــــادآوری می کنــــم کــــه طبــــق بنــــد 39 توافــــق پادمانی، 
تفاهم های مکمــــل مورد توافــــق قرار گرفتــــه را نمی توان 
به صورت یکجانبه تغییــــر داد. به همین دلیل، ایران ملزم 
اســــت اجرای کد 3.1 در تفاهمات مکمــــل از این توافق را 
، با الزامــــات ایران ذیل  ادامــــه دهد. انجام نــــدادن این کار

تفاهمات مکمل در توافق پادمانی همخوانی ندارد«.
در  رادیواکتیــــو  مــــواد  وجــــود  ادعــــای  ســــپس  گروســــی 
تأسیسات اعام نشده در ایران را تکرار کرد: »وجود ذرات 
متعدد اورانیوم با منشأ انسانی، از جمله ذرات تغییریافته 
ایزوتوپــــی، در مکانی که از ســــوی ایران اعام نشــــده بود، 
نشــــانه واضحی از این اســــت که مواد اتمی یــــا تجهیزات 

آلوده به مواد اتمی در آن مکان وجود داشتند«.
وی در ادامــــه ادعاهای خــــود افزود: »بعــــد از 18 ماه، ایران 
، کامل و ضــــروری درباره وجود  هنــــوز توضیح فنی معتبــــر
این ذرات را ارائه نکرده اســــت. در نبــــود یک توضیح فنی 
معتبر از ســــوی ایران، آژانس عمیقا نگران است که شاید 
مواد اتمــــی اعام نشــــده ]بــــرای مدت ها[ در ایــــن مکان 
اعام نشــــده وجود داشــــتند و اینکه چنین مــــواد اتمی از 

سوی ایران ذیل توافق پادمانی، گزارش نشده است«.
علی رغــــم اینکــــه مدیر کل آژانــــس اتمی چنــــد ماه پیش 
در گزارشــــی تأکید کرده بود مشــــکل مواد و تأسیســــات 
اتمی اعام نشــــده در ایران برطرف گردیــــده، وی اما امروز 
در این جلســــه مدعی شــــد: »با توجه به ســــه محل دیگر 
کــــه هیچکــــدام به آژانــــس اعام نشــــده بودند، ایــــران به 
هیچکدام از سوال های آژانس درباره حضور احتمالی مواد 

اتمی در این مکان ها پاسخ نداده است«.
گروســــی ادامه داد: »نتایج نمونه برداری هــــای محیطی در 

سال 2020 از این دو مکان، ذرات اورانیوم با منشأ انسانی 
را پیــــدا کرد. ماه قبل، ما نتایج خود و ســــواالت مرتبط را به 

ایران ارائه کردیم«.
وی در پایان اظهاراتش در خصوص ایران تصریح کرد: »در 
جریان ســــفرم به تهران در بیســــتم و بیســــت ویکم 2021، 
نگرانی های خودم درباره عدم پیشــــرفت در شفاف سازی 
مســــائل پادمانی مرتبط با این چهار مکان یادشــــده را به 
دولت ایران تأکید کردم. من آمادگــــی خود را برای تعامل 
فعــــال و متمرکز با ایــــران جهت عبور از این بن بســــت و 
همچنین شفاف سازی و حل بدون تأخیر این مشکات 

را ابراز کردم«.
 از روز پنج اســــفندماه اعام کرد اجرای داوطلبانه 

ً
ایران اخیرا

شیوه نامه الحاقی را متوقف می کند. اقدام ایران در راستای 
اجرای قانون مصوب مجلس شــــورای اسامی ایران است 
که شــــریکان ایران در برجــــام را به لغو تحریم هــــا و صیانت 
از منافــــع ملت ایران، در راســــتای حقــــوق مصرح جمهوری 

اسامی ایران تحت بندهای 26 و 36 برجام ملزم می کند.
پیش از این اظهارات گروســــی، »جوزپ بورل« مســــؤول 
سیاســــت خارجی اتحادیه اروپا ضمن تکرار نگرانی مجدد 
از گام های کاهش تعهدات برجامی ایران، مدعی شــــد که 
می توان توافق هســــته ای را مطابق با میــــل دولت جدید 

آمریکا احیا کرد.
روز یکشــــنبه نیز »علی اکبر صالحی« رئیس سازمان انرژی 
اتمی به شــــورای حکام هشــــدار داده بود در صورتی که در 
جلســــه دوشــــنبه نســــبت به اقدام ایران مبنی بر توقف 
کشــــورمان صادر  شــــیوه نامه الحاقی قطعنامه ای را علیه 
کنند، ایران واکنش مناســــبی را خواهد داشــــت و در این 

راستا نامه ای هم ارسال شده است.

عملکرد دولت بایدن در قبال ایران؛ تشـــدید تنش برای تغییر محاســـبات
بخش دوم �

مجمــــوع عملکــــرد دولــــت آمریــــکا در 5 هفتــــه اخیر به 
خاک  بــــه  پنجشــــنبه  کشــــور  این  کــــه  حمله ای  اضافــــه 
ســــوریه و عراق انجام داد، نشــــان می دهد که جو بایدن 
بــــه دنبال  از سیاســــت اوبامایــــی و ترامپی،  با ترکیبــــی 

تشــــدید تنش برای تغییر محاسبات در ایران است.

حرکات نمایشی به جای اقدامات عملی �
قبلــــی  دولــــت  مکاتبــــات  و  اقــــدام  اخیــــرا  واشــــنگتن 
آنچه مکانیزم ماشــــه و بازگشــــت  آمریکا برای راه اندازی 
تحریم های ســــازمان ملل علیه ایران نامیده می شــــود، 
را پــــس گرفت. این اقدام بیش از آنکــــه ناظر به تأثیرات 
کردن روغن  واقعی در میدان باشد، بیشتر شــــبیه نذر 
ســــوخته برای برجام بوده اســــت. چرا کــــه اقدام دولت 
بــــرای بازگشــــت تحریم ها علیــــه ایران در  آمریکا  قبلــــی 
ســــازمان ملل رأی نیاورد و بااثر شــــد. فروختن چنین 
چیزی به عنوان یک گام و حســــن نیت، بیشتر شبیه به 
بازی مذاکراتی می ماند تا اطمینان بخشــــی به طرف های 
برجامــــی مبنــــی بــــر اینکــــه آمریــــکا در پی بازگشــــت به 

است. تعهداتش 
عاوه بر مورد فوق، دولت آمریکا همچنین محدودیت در 
تردد دیپلمات های ایرانی در ســــازمان ملل را در نیویورک 
کاهش داده و به حالت قبل برگرداند. برخی رســــانه های 
اعام کردند کــــه دولت آمریکا محدودیت هــــا را رفع کرده 
اســــت، اما واقعیت ماجرا این است که محدودیت ها رفع 
نشــــده، بلکه کاهش یافته اســــت. آمریکا برای انجام این 
کار نمی توانــــد منتی بگــــذارد. چون که به عنــــوان میزبان 
ســــازمان ملــــل، وظیفــــه دارد برخــــی ماحظات و شــــرایط 
میزبانی را رعایت کند. تخطی از این شــــرایط در اصل نقض 
و عدول از مفاد کنوانســــیون های مربوط است. بنابراین 
آمریــــکا موظف بــــه این کار بوده اســــت و این اقــــدام را در 
ظرفیت آمریکا بلکه به عنوان میزبان سازمان ملل انجام 
داده اســــت. کما اینکــــه همچنان محدودیــــت 25 مایلی 

دیپلمات های ایرانی در نیویورک برقرار است.

ژست مذاکره در رسانه و اعمال فشار در عمل �
اتفــــاق دیگری که طــــی روزهای اخیر در رســــانه ها مطرح 
شده، برگزاری نشستی غیررسمی به پیشنهاد مسؤول 
سیاســــت خارجی آمریکا و با حضور آمریکاست. عده ای 
می گویند که آمریکا قرار اســــت به عنوان مهمان در این 

نشســــت شــــرکت کند. ایران هنوز پاسخی را به دعوت 
برای شــــرکت در این نشست نداده و اعام کرده است 
آن اســــت. در عین حــــال، مقامات  که در حال بررســــی 
از بازگشــــت  کــــه مذاکرات برجامی قبل  گفته اند  ایرانی 
آمریــــکا به تعهدات شــــروع نخواهد شــــد. امــــا آمریکا و 
اروپا در پی آن هســــتند تــــا قبل از رفــــع تحریم ها و قبل 
از این کــــه آمریکا تعهدات خود را انجام دهد، آن را عضو 
برجام کنند. هدف بعدی آنها این اســــت که با استفاده 
از تحریم هایــــی که بر ســــر جای خود باقــــی می مانند، به 
عنــــوان اهرمی برای فشــــار بر ایــــران به منظــــور گرفتن 
اســــتفاده  دیگر  موضوعات  زمینه  در  بیشــــتر  امتیازات 

. کنند
تــــا به حال دربــــاره همه  اروپایی  آمریکایــــی و  مقامــــات 
چیز جز رفــــع تحریم ها اظهــــار نظر کرده اند. ژســــت ها و 
اقدامات نمادیــــن آنها هم بیش از آنکه از مجرای جدی 
خود دنبال شوند، در رسانه ها مطرح شده اند. آمریکا و 
اروپا با طرح این موضوعات در رســــانه ها به دنبال بازی 
مقصرســــازی و تغییر جــــای بدهکار و طلبکار هســــتند. 
در مقام حــــرف آنچه آنها دنبال می کننــــد، احیای توافق 
هســــته ای از طریق دیپلماسی اســــت، اما آنچه در عمل 
دنبال می شــــود، ادامه فشار بر ایران اســــت. آمریکا در 
ژی اتمی به دنبال اجماع ســــازی  آژانس بین المللــــی انر
علیه ایران و احتماال در تــــاش برای صدور قطعنامه ای 

است. زمینه  این  در 
آمریــــکا در عمل به دنبــــال هجمــــه ای دیپلماتیک علیه 
تهران اســــت تــــا اینکــــه در فرآینــــد آن کشــــاندن ایران 
کار  که در دســــتور  به میــــز مذاکره دربــــاره موضوعاتــــی 
اعامی  بازگشــــت  شــــود.  محقق  دارد،  قرار  واشــــنگتن 
به توافــــق هســــته ای ضمن حفــــظ تحریم ها و ســــپس 
افــــزودن موضوعــــات منطقه ای و موشــــکی و طوالنی تر 
کردن محدودیت های هســــته ای ایران، به نظر می رسد 

در دســــتور کار کاخ سفید و متحدانش باشد.

حمله به منطقه مرزی سوریه و عراق �
بــــه مناطق مرزی  بــــه دســــتور بایدن  آمریکا پنجشــــنبه 
ســــوریه و عراق حمله کرد. آمریکایی ها مدعی هســــتند 
که این حمله در پاســــخ به حمله نیروهای مورد حمایت 

ایران به پایگاه آمریکایی در اربیل بوده اســــت.
کشــــورمان در دیدار  محمد جــــواد ظریف، وزیــــر خارجه 

با همتــــای عراقی خود در تهران، اقــــدام خطرناک آمریکا 
در حمله بــــه نیروهــــای عراقی در مناطق مــــرزی عراق و 
ســــوریه را محکوم کرد و این حمات غیر قانونی را نقض 
حاکمیت کشــــور قلمــــداد کرد. ظریف برخــــی حمات و 
اتفاقات اخیر در داخل خاک عراق را مشــــکوک دانست 
کــــه می تواند بــــا هدف اختــــال در روابط ایــــران و عراق 
و برهــــم زدن امنیت و ثبات این کشــــور طراحی شــــده 
باشــــد، وی افزود: ما بر ضرورت اقدام دولت عراق برای 

داریم. کید  تأ حوادث  این  مسببین  یافتن 
آمریــــکا عاوه بــــر حملــــه نظامی کــــه به خاک ســــوریه و 
عراق داشــــت، اخیــــرا به دنبــــال تغییر شــــرایط در عراق 
و افغانســــتان اســــت تــــا اینکــــه بتواند حضــــور نظامی 
خود در این کشــــورها را ادامه دهــــد. بنابراین، بایدن بر 
عکس ترامــــپ، قائل به ابقای نظامی در منطقه اســــت 
و سیاســــت ســــختی را از جنس رویکــــرد کلینتون ها در 

می کند. دنبال  دموکرات  حزب 

چماق بزرگتر از هویج �
دولت بایدن در حوزه سیاســــی و دیپلماسی، مواضعی 
را شــــبیه بــــه دولت بــــاراک اوباما داشــــته اســــت. یکی 
از تفاوت هــــای دولــــت او بــــا دولت ترامــــپ، در حرف و 
مواضع سیاســــی بوده اســــت. بایدن بــــه عبارتی فرمان 
از ســــمت یکجانبه گرایی  را  کاخ سفید  سیاست خارجی 
در دوران جمهوری خواهان از جمله ترامپ، به ســــمت 
چندجانبه گرایــــی در دوران دموکرات هــــا از جمله اوباما 
چرخانده اســــت. هدف این چرخش واشــــنگتن، ایجاد 
ائتاف و اجماع ســــازی الزم برای نیل بــــه اهداف آمریکا 

است. خارجی  سیاست  حوزه  در 
 ، ، بایــــدن فقط در حد کام و گفتار در خصوص ایران نیز
از دیپلماســــی و احیای توافق هسته ای به میان  سخن 
آورده اســــت، اما او نه در زمینه رفع تحریم ها چیزی گفته 
و نه اقدامی را انجام داده است. بالعکس، بایدن ضمن 
انتقاد از سیاست فشــــار حداکثری ترامپ، همچنان به 
آن در قبــــال ایران ادامه می دهد. بایــــدن در واقع جایی 
در بیــــن اوبامــــا و ترامــــپ ایســــتاده اســــت. او مواضع 
سیاســــی و اســــتفاده از اهرم های مذاکراتی و چانه زنی را 
از اوباما وام گرفته اســــت، و اســــتفاده سیاست فشار را 
از ترامپ وام گرفته اســــت که در اصل به تأســــی رویکرد 

است. خارجی  سیاست  حوزه  در  کلینتون ها 

: رئیس جمعیت هالل احمر

تداوم خدمت رسانی امدادگران 
به مناطق زلزله زده سی سخت

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمعیت هال 
احمــــر  با اشــــاره بــــه تــــداوم خدمت رســــانی امدادگران 
جمعیــــت در مناطــــق زلزله زده ســــی ســــخت، گفت: 
کمک های بین المللی بشردوستانه به زلزله زدگان سی 

سخت ارائه می شود.
کریــــم همتی اظهــــار کرد: زلزلــــه سی ســــخت در یکی از 
محروم تریــــن نقاط کشــــور اتفــــاق افتــــاد و تقریبا یک 
ساعت بعد از وقوع زلزله، نیروهای امدادی مستقر و از 
نخستین لحظات اقدامات امدادی انجام و سه ساعت 
بعد از وقوع زلزله، نســــبت به برپایی اقامتگاه به تعداد 

70 چادر اضطراری در اسکان مسقف اقدام شد.
وی افزود: بعــــد از آن اســــکان اولیه، امــــداد و نجات را 
صورت دادیم و در روز پنجم اســــکان اضطــــراری اتمام 
یافت و البته گله های مردمی داشــــتیم و تاکنون 4500 
تخته چــــادر بین 7 هــــزار خانــــوار آســــیب دیده از زلزله 

سی سخت توزیع شده است.
رئیــــس جمعیت هال احمر  با اشــــاره به اینکه بســــته 
غذایی 72 ســــاعته و ســــایر اقــــام امــــدادی بین مردم 
سی ســــخت همچنــــان توزیع می شــــود، تصریــــح کرد: 
 بخشــــی از کمک های بین المللی که درخواســــت شده 
بود تــــا پایان ســــال ایــــن اقــــام را خدمت مــــردم ارائه 

می دهیم.
وی با بیان اینکه اوضاع در سی سخت عادی و مردم در 
فوتی  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشاتن  هستند،  آسایش 
نداشتیم و چون چارچوب خانه ها سالم بوده بسیاری 

از مردم راغب به دریافت چادر از امدادگران نبودند.
همتی بــــا بیان اینکه تــــا پایان امدادرســــانی در منطقه 
سی ســــخت کنار مردم هســــتیم، افزود: حواشی هایی 
از ســــوی برخی مــــردم منطقه که بســــیاری از افرادی که 
چندین تخته چادر از ما دریافت کردند ولی برپا نکردند، 
داشــــتیم کــــه کم لطفــــی آن به هــــال احمــــر را به جان 

خریدیم.
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تیم هاکی بانوان همدان 
نایب قهرمان لیگ برتر

هگمتانه، گروه ورزش: تیم هاکی مســــتعد و بومی 
همدان نایب قهرمان مســــابقات لیگ برتر کشور 

شد.
در پی برگزاری مســــابقات فینــــال یازدهمین دوره 
لیگ برتر باشــــگاه های کشــــور جام کوثــــر یادواره 
سردار دل ها ) حاج قاسم ســــلیمانی( که در تهران 
برگزار شــــد، تیم همدان در روز دوم مسابقات و در 
بــــازی آخر خــــود مقابل تیم خراســــان رضوی حاضر 

شد و به نتیجه 1_1 رضایت داد.
در آخــــر تیــــم خراســــان رضوی بــــا کســــب 9 امتیاز 
قهرمان این دور از مســــابقات شــــد و تیم مستعد 
و بومــــی همدان تنها با یک گل خورده و کســــب 5 
امتیاز نایب قهرمان شــــد و تیم گلستان با کسب 

2 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

رشد قابل توجه سرانه 
ورزشی کبودرآهنگ

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرســــتان کبودرآهنگ با اشاره به افزایش 7 هزار 
متر ســــرانه ورزشــــی کبودرآهنگ در دولت تدبیر و 
امید گفت: تمامــــی پروژه های عمرانی کبودرآهنگ 

فعال است.
رئیــــس اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ در مورد 
اقدامات شــــاخص دولــــت تدبیر و امیــــد در حوزه 
ورزش و جوانان گفت: در طول دوران دولت تدبیر 
و امید 5 پروژه ورزشــــی شــــاخص از جمله اســــتخر 
شــــهدای کبودراهنگ، ســــالن ورزشــــی شــــهدای 
روســــتای کوهین، سالن ورزشی شهدای گل تپه و 
زمین چمن مصنوعی روســــتاهای اکنلو و علیصدر 
می توان اشــــاره کــــرد که جمعــــا 7هــــزار مترمربع به 

سرانه ورزشی کبودراهنگ اضافه گردیده است.
وی ادامــــه داد: همچنیــــن در طــــول هفتــــه دولت 
در ســــال جــــاری دو پــــروژه زمین چمــــن مصنوعی 
روستای ایده لو و روستای ازوندره کلنگ زنی شده 
اســــت. الزم به ذکر اســــت تمام پروژه های عمرانی 
از جمله رونــــد تکمیل  کبودراهنــــگ  شهرســــتان 
مجموعه ورزشــــی بانوان، ســــالن ورزشــــی کبدی و 
زمین چمن مصنوعی روستاهای ازوندره و ایده لو 

فعال و در حال تکمیل می باشد.
 cm 5/2( 53cm گفتنی است سرانه ورزشی هر فرد

سرانه شهری و 8cm سرانه روستایی( می باشد.

زالتکو کرانچار درگذشت
هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی ســــابق تیم ملی 

امید و سپاهان و پرسپولیس درگذشت.
زالتکــــو کرانچار ســــرمربی ســــابق تیم ملــــی امید و 
تیم های سپاهان و پرسپولیس به دلیل نارسایی 

کبد درگذشت.
این مربــــی کروات کــــه ســــابقه هدایت تیــــم ملی 
کرواسی را نیز در کارنامه داشت با سپاهان عنوان 

قهرمانی لیگ برتر ایران را به دست آورده بود.
خبر درگذشــــت او را اسکوچیچ ســــرمربی تیم ملی 

فوتبال ایران و هموطن کرانچار تأیید کرد.
وبگاه وکرنیجی کرواســــی نیز اعام کرد کرانچار از 10 
روز پیش به علت مشکات کبدی در بیمارستان 

بستری شده بود.

کاتا کاران همدان بر سکوی 
سوم جوجیتسو ایران

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیــــم جوجیتســــو هیأت 
کاراته استان همدان در مسابقات مجازی قهرمانی 

کشور کاتا جوجیتسو مقام سوم را کسب کرد.
انجمن جوجیتسو جمهوری اسامی ایران به پاس 
گرامیداشت بهار انقاب و با توجه به فراگیر شدن 
بیماری کرونا و با عنایت به اهمیت حفظ ســــامت 
ورزشــــکاران، اقدام به برگزاری مسابقات کاتا در دو 
دسته شــــوکاتا و کاتا کاسیک در سطح کشوری با 
حضور 30 تیم در قالب 11 استان کشور در سه رده 
ســــنی نوجوانان، جوانان و بزرگســــاالن به صورت 

مجازی کرد.
ایــــن دوره از رقابت ها به صورت ارســــال نماهنگ 
و بــــا قضــــاوت داوران بیــــن المللی و ملــــی انجمن 
جوجیتســــو ایران با نظارت مسؤولین فدراسیون 

کاراته جمهوری اسامی ایران برگزار شد.
در پایان ایــــن رقابت ها تیم شــــهید ابراهیم هادی 
ورزش شــــهروندی همــــدان، متشــــکل از آقایــــان 
یونس رســــتمی و حســــین افشــــاری بــــا مربیگری 
حمید رحیمی که برای اولین بار در مســــابقات کاتا 
در رده بزرگساالن شرکت کرده بودند توانستند بر 

سکوی برنز کشور بایستند.

خبــر

ین پیست بین المللی  کوچکتر
کشور پذیرای اسکی بازان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تدبیر دســــتگاه ورزش همدان 
در بازگشــــایی مســــیر دسترســــی به پیســــت تاریک دره، 
زمینه فعالیت دوباره اســــکی بازان در کوچکترین پیست 

بین المللی کشور را مهیا ساخته است.
با پیگیری حمید سیفی مدیرکل ورزش و جوانان همدان 
و عزم نیروهای ســــتادی و اجرایی ورزش اســــتان، مســــیر 
دسترســــی به پیست تاریک دره پس از سه سال انسداد، 

بازگشایی شد.
دستور سیدســــعید شاهرخی اســــتاندار همدان مبنی بر 
فراهم شدن شــــرایط فعالیت پیست اسکی تاریک دره و 
برداشتن موانع در مسیر دسترسی به این منطقه موجب 
شد تا دستگاه ورزش در کوتاهترین زمان ممکن نسبت 

به بازگشایی آن اقدام کند.
در ســــه ســــال اخیر و همزمان با بارش مناسب، با وجود 
اینکه پیســــت تاریک دره امکان فعالیت اسکی را داشت 
اما همواره مسیر دسترســــی به دلیل انباشته شدن برف 

مسدود شده و اسکی بازان را با مشکل مواجه می کرد.
هر چند اغلب اســــکی بــــازان با وجود بســــته بودن جاده 
تاریک دره، از مسیرهای پرشیب و خطرناک گذر کرده و به 
نوعی عشــــق و عاقه خود را به فعالیت در ورزش اســــکی 

اعام داشتند.
هرانــــدازه کــــه تاریک دره را بهشــــت گمشــــده ایران زمین 
و پیســــت بین المللــــی بنامیــــم، نبــــود زیرســــاخت های 
اســــتاندارد و ایمن همچون جاده دسترســــی باعث شــــد 
تــــا کوچکتریــــن پیســــت بین المللی کشــــور بــــه ویژه در 

سال های اخیر با مشکل تردد خودروها مواجه باشد.

پیست بین المللی با جاده محلی �
پیست اســــکی تاریک دره همدان از معدود پیست های 
بین المللی کشور به شــــمار می رود که حتی برخی ها زمان 
اســــتفاده از آن را بهتر از پیســــت های مطرح تهران و البرز 

ارزیابی می کنند.

این پیســــت در دهــــه 80 در بازدیــــد ناظران فدراســــیون 
جهانی اســــکی در فهرســــت پیســــت های بیــــن المللی 

کشورمان قرار گرفت.
پیســــت اســــکی تاریک دره با یــــک هــــزار و 600 متر طول 
قابلیت برگزاری مســــابقات اســــکی روی چمــــن و برف را 
در تمام فصول ســــال دارد و تله  ســــی یژ ایــــن مجموعه با 
100 صندلــــی و یک هزار و 600 متر طول خط فعال شــــده و 
با راه اندازی این دســــتگاه وســــعت پیســــت به 50 هکتار 

رسیده است.
نزدیکــــی تهــــران بــــه همــــدان و قــــرار گرفتــــن موقعیت 
جغرافیایی پیست تاریک دره در نزدیک ترین مسیر تردد 
تا مرکز شهر همدان باعث شده تا اسکی بازان شرایط آن 

را مطلوب بدانند.
اما با وجود برخــــورداری از این امتیازها، مســــیر منتهی به 
پیســــت تاریک دره جــــاده ای محلی اســــت و ایــــن امر به 
دغدغه ای برای اســــکی بازان برای بهره برداری از پیســــت 

تبدیل شده است.
سالهاســــت که همزمان با فصل بارش بــــرف در همدان 
به ویژه در دامنه های الوند و در مســــیر گنــــج نامه، ابتکار 
همیشــــگی راهداران مسدود کردن مسیر پیست تاریک 

دره است.
همان پیســــت بین المللــــی که حتی رئیس فدراســــیون 
اســــکی نیز موقعیــــت راهبــــردی آن را در کشــــور بی نظیر 
دانســــت اما مســــیرش را همچنان محلی و بدون ایمنی 
و اســــتاندارد قلمداد کرد که امروزه به یــــک معضل بزرگ 

تبدیل شده است.
جاده پر پیچ و خم این پیست از میان کوه و دره، مسیری 
هر چنــــد با جاذبــــه طبیعی و نمایــــی زیبــــا از طبیعت بکر 
کوهســــتان به تصویر می کشد، اما خطر در هر قدم کمین 

می کند.
این مســــیر هر چند در دوره های مختلف با بیل مکانیکی 
، خاک برداری و تعریض شــــده اســــت اما  و در حد چند متر

همچنان استانداردها و ایمنی الزم را ندارد.
در ایــــن ســــال ها نیــــز مســــؤوالن اجرایــــی و اهــــل فــــن 
نتوانســــته اند چاره ای به جز مســــدود کردن فصلی جاده 

پیست، اقدام نو و کارگشایی انجام دهند.

فرصت طالیی برای رونق گردشگری تاریک دره �
آنجا که محور توسعه اســــتان گردشگری نامیده شده؛  از 
این پیســــت بین المللی می تواند ظرفیتی بالقوه در رونق 
صنعت گردشــــگری به ویژه در حوزه زمســــتانی و ورزشی 

همدان تبدیل شود.
تاریک دره عاوه بر زیرساخت های الزم برای انجام اسکی، 
بــــا داشــــتن امکاناتی نظیر رســــتوران، کمــــپ اقامت، تله 
، طبیعت رودخانه و فضای ســــبز و سایر امکانات  ســــی یژ
تفریحی، قابلیت های متنوع را برای اســــتفاده گردشگران 

مهیا ساخته است.
برای پیاده کردن طرح های اصولی در راستای ایجاد راه امن 

و اســــتاندارد برای اســــتفاده عموم از این پیست نیازمند 
چاره اندیشی و تدبیر مسؤوالن هستیم.

پیســــت تاریــــک دره بــــا 10 کیلومتــــر فاصله از مرکز شــــهر 
همدان به عنوان نزدیک ترین پیســــت اســــکی در کشور 
به شمار می رود اما همچنان جاده محلی را در مقابل خود 

می بیند.
انتظار می رود مســــؤوالن اجرایی اســــتان راه حل مناسبی 
برای گشــــایش همیشــــگی این مسیر گردشــــگری پیدا 
کنند و اجازه ندهند یکی از مهمترین ظرفیت های طبیعی 

همدان این چنین پنهان بماند.

تاریک دره بهشت گردشگری ورزش همدان �
مدیــــرکل ورزش و جوانان همدان با بیــــان اینکه تاریک دره 
بهشت گردشــــگری ورزش همدان به شمار می رود، گفت: 

نباید نسبت به این گنجینه مهم تفریحی ورزشی غافل ماند.
حمید سیفی افزود: پیســــت تاریک دره عاوه بر مسیری 

برای اسکی، زیبایی های خلقت را به تصویر می کشد و باید 
به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شود.

وی با تأکید بر توسعه گردشگری ورزشی در همدان گفت: 
ویژگی کوهستانی همدان بهترین فرصت را برای توسعه 
ورزش هایــــی نظیــــر کوهنوردی و اســــکی فراهم ســــاخته 
است که هر دو رشــــته مورد توجه گردشــــگری ورزشی در 
عرصه های بین المللی بوده و می تــــوان از این ظرفیت ها 

برای جذب گردشگر به خوبی استفاده کرد.
ســــیفی اضافه کرد: بر همین اساس یکی از سیاست های 
اصلــــی ورزش اســــتان در توســــعه کوهنوردی و اســــکی 
تعریف شــــده و برنامه های فراگیر را با کمک کارشناســــان 

تدوین کرده ایم که از سال آینده به اجرا گذاشته می شود.
وی با قدردانی از حمایت سیدســــعید شاهرخی استاندار 
همدان و نیز همــــکاری مطلوب مدیریت راهداری و حمل 
و نقل جاده ای همدان گفت: مســــیر پیســــت بازگشایی 

شده و پذیرای دوستداران ورزش اسکی است.

دیدگاه رئیس هیأت فوتبال همدان نسبت به رئیس جدید فدراسیون"

عمل به وعده ها مهمترین وظیفه عزیزی خادم است
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال همدان گفت: عمل به قول ها 
و انجام برنامه راهبردی ترســــیم شده چهار ساله مهمترین رسالت عزیزی 

خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال است.
عباس صوفــــی اظهار کرد: انتخاب شــــهاب الدیــــن عزیزی خــــادم باید با 

تغییرات همراه باشد و شاهد تحول و توسعه فوتبال کشور باشیم.

وی بیان کرد: هم اکنون موضوع تیم ملــــی و راهیابی دوباره به جام جهانی 
مهمترین دغدغه فوتبال کشور است که نیاز به تصمیم گیری های مهم و 

مؤثر در راستای هموارسازی شرایط صعود دارد.
صوفی خاطرنشــــان کرد: بستن پرونده بدهی مالی به ویلموتس سرمربی 
سابق تیم ملی نیز جزو برنامه های مهم و بر زمین مانده فدراسیون فوتبال 

است که عزیزی خادم باید چاره اندیشی کند. وی با بیان اینکه همه نگاه ها 
از امروز ایجاد تغییر توســــط رئیس جدید فدراسیون فوتبال است، گفت: 
انتظار جامعه فوتبــــال ایجاد تغییرات اثرگذار در توســــعه و رشــــد فوتبال 
همدان توســــط عزیزی خادم و اعضای جدید هیأت رئیســــه فدراســــیون 
فوتبال است. رئیس هیأت فوتبال همدان اظهار کرد: فدراسیون فوتبال 

در دوره جدید ریاست نیاز به تفکرات حرفه ای در راستای توسعه و اعتای 
فوتبــــال دارد و امروزه انتظار همــــگان از عزیزی خادم انجــــام همان برنامه 

راهبردی است که مطرح کرده و حاال در مرحله عمل قرار دارد.
مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال یکشنبه برگزار و شهاب الدین عزیزی 

خادم به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد.

هفته تساوی برای نمایندگان فوتبال همدان

شهرداری صدر جدول را از دست داد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: نمایندگان فوتبــــال همدان 
در رقابت های لیگ دســــته دوم فوتبال کشور مقابل 

حریفان خود به تساوی رسیدند.
تیم شــــهرداری عصر دیروز دوشــــنبه در دیدار خانگی 
مقابــــل ویســــتاتوربین تهران به تســــاوی بــــدون گل 

دست یافت.
شــــاگردان طایــــی منش در ایــــن بازی که بــــه میزبانی 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد، مقابل 

حریف خود متوقف شدند.
شهرداری همدان با این تســــاوی 20 امتیازی شد اما با 
تفاضل گل کمتر نسبت به علم و ادب تبریز در جایگاه 

دوم گروه یک قرار گرفت.
تیم ویســــتا توربین تهران نیز با 18 امتیاز به رتبه ســــوم 

جدول لیگ گروه صعود کرد.
پاس دیگــــر نماینده فوتبــــال همدان نیــــز در دیداری 
جنجالی در بجنورد مقابل اترک به تســــاوی یک بر یک 

دست یافت.
الیاس صالحی زننده تک گل پاس در این دیدار بود.

محمد آشــــتیانی و الیاس صالحی نیز با دریافت کارت 
قرمز از زمین اخراج شدند تا پاســــی ها نیمه دوم 9 نفره 

مقابل اترک بازی کنند.
پــــاس با این تســــاوی 13 امتیازی شــــد و در همان رتبه 

هفتم باقی ماند.
اترک بجنورد نیز بــــا 13 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده 

نهم ایستاد.

راه اندازی  ۲3 خط الکترونیکی تیراندازی در استان همدان
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت تیراندازی اســــتان 
همدان، گفت: 23خط الکترونیکی تیراندازی در استان 

همدان راه اندازی شد.
مراسم تقدیر از عوامل هیأت تیراندازی با حضور سیفی 
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان و محمودی 

رئیس هیأت تیراندازی استان برگزار شد.
سید ناصر محمودی در این مراسم با اشاره به راه اندازی 
23 خط الکترونیکی تیر اندازی در اســــتان همدان که در 
غرب کشور بی نظیر است، گفت: هر یک از ورزشکاران 
هیأت تیر اندازی قهرمانانی توانمند هســــتند و بر خود 

می بالیم که در چنین هیأتی فعالیت می کنیم.
وی ضمن تقدیر از مربیان، داوران و کادر اجرایی هیأت، 
گفت: طی یکســــال گذشــــته به سبب شــــیوع ویروس 
کرونــــا فعالیت هــــای هیــــأت بســــیار محــــدود و تقریبا 
فعالیت ها تعطیل شــــد اما زیر ساخت های خوبی برای 

هیأت ایجاد شد.
رئیس هیأت تیراندازی اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
مربیــــان و داوران عاشــــقانه و بــــدون چشــــم داشــــت 
فعالیــــت می کننــــد، گفــــت: طــــی یک ســــال گذشــــته 

چالش هــــای متعددی را به لطف خداوند پشــــت ســــر 
گذاشتیم و توانستیم با حمایت های اداره کل ورزش و 
جوانان اســــتان همدان چندین سالن به زیر ساخت ها 

اضافه کنیم.
وی اعزام 4تیم به مســــابقات تفنــــگ و تپانچه، حضور 
در لیــــگ برتر در ســــال جــــاری، جــــذب حامــــی مالی، 
شرکت در مســــابقات اســــتعداد یابی و برگزاری دوره 
50نفر را از جمله  مربیگری و داروی با حضور بیــــش از 
توفیقــــات حاصل شــــده در این هیأت عنــــوان کرد و 
با  که  بود  معــــدودی  اســــتان های  جزو  همدان  گفت: 
همت جمعی هیــــأت موفق به برگزاری دوره شــــد لذا 
امیدواریم همواره با همدلی موجب رشــــد و توســــعه 

باشیم. استان  ورزش 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان نیــــز در این مراســــم با بیان 
اینکه ورزشکاران اســــتان همدان جزو بی حاشیه ترین 
ورزشــــکاران هستند، گفت: در شهرســــتان اسدآباد در 

حال راه اندازی سالن تیراندازی هستیم.
حمید ســــیفی ضمن تقدیــــر از هیأت قهرمــــان پرور تیر 
اندازی، اظهار کرد: ورزشکاران هیأت تیر اندازی همچون 

خانم مه لقا جام بزرگ جزو افتخارات ما هستند.
وی با اشــــاره به اینکه دین مبین اسام نگاه ویژه ای به 
ورزش های تیراندازی، سوارکاری و شــــنا دارد، گفت: تیر 
اندازی درس زندگــــی کردن برای همگان اســــت چراکه 
میگوید انســــان اگر می خواهد به اهــــداف متعالی خود 

برسد باید دقت خود را افزایش دهد.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان ضمن ابراز 
خرســــندی از حضور در جمــــع قهرمانــــان و کادر اجرایی 
هیأت تیراندازی استان، خاطرنشان کرد: امروز انسان ها 
به دو دســــته تقســــیم می شــــوند بعضی به دنبال پیدا 
کــــردن رزومــــه امــــا بعضی ها بــــه جایگاه ها شــــخصیت 
می دهند، دکتر محمودی هیأت تیر اندازی را به ســــمت 

ارتقاء و کسب جایگاه پیش برد.
وی تصریح کرد: جایگاه تیراندازی استان همدان در دنیا 

و کشور بسیار خوب است.
سیفی افزود: در شهرستان اســــد اباد در حال راه اندازی 
ســــالن تیراندازی هســــتیم که امیدواریم با جذب منابع 
مالی پایدار بتوانیم توســــعه همه جانبه ورزش استان را 

رقم بزنیم.

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با حضور مدیرکل بنیاد حفظ آ

لباس تیم های کاراته کبودرآهنگ مزین به تصویر سردار همدانی رونمایی شد
هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــــر 
ارزش های دفاع مقدس اســــتان همــــدان با بیان اینکه 
ویژگی های شخصیتی و اخاقی دکتر سیفی بر قهرمانی 
ایشــــان تقدم دارم، گفت: تعالی اخــــاق در کنار ورزش 

انسان را به پهلوانی می رساند.
آئین رونمایی از لباس تیم های  سردار مهدی ظفری در 
کاراته آقایان و بانوان سردار شهید حاج حسین همدانی 
کبودرآهنگ، گفت: خوشــــحال هســــتیم  شهرســــتان 

امروز در جمع شما هم نفس شما عزیزان شده ایم.
وی ضمــــن تقدیر از دکتر ســــیفی بابــــت فراهم نمودن 
فرصتــــی برای تبییــــن آرمــــان و ارزش شــــهدای گرانقدر 
اســــتان همدان خصوصا ســــردار شــــهید حاج حسین 
همدانــــی، گفت: انســــان های مخلص و صفــــات عالیه 

انسان را بزرگ می کند.
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  مدیرکل بنیاد حفظ 
اســــتان همدان، اظهار کرد: ویژگی های فردی و اخاقی 
دکتر ســــیفی همواره بر قهرمانی ایشــــان غالب بوده و 
این ویژگی ها از ایشان قهرمان و پهلوانی ارزشی ساخته 

است.

وی با بیــــان اینکه در جامعه عدم تــــوازن در فضلیت ها 
باعــــث برخی دغدغه ها شــــده اســــت، گفــــت: بزرگی و 
اندیشــــه بــــزرگ حق مــــا و مردم از خــــود گذشــــته ایران 
اسامی است که همواره برای آرمان های نظام و انقاب 

از جان و مال خود گذشتند.
سردار ظفری با بیان اینکه قهرمانی پایان دارد اما اگر روح 
ما بزرگ شــــود به پهلوانی می رسیم، گفت: تکلیف ما در 

حکومت اسامی تشکیل حکومت جهانی است.
وی بــــا تأکید بر اینکه در جامعه اســــامی مؤمنین نباید 
نســــبت به هم کینه و دشــــمنی داشته باشــــند، گفت: 
خوشــــبختانه امروز در جامعه ورزشــــی علی رغم روحیه 
مبارزاتی شاهد همدلی و محبت نسبت به هم هستیم.
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  مدیرکل بنیاد حفظ 
اســــتان همدان بــــا بیان اینکــــه مشــــکات موجود در 
جامعه برای همه ما و مردم اســــت و ایــــن مهم را لمس 
کــــرده ایم، گفــــت: ســــردار ســــلیمانی با اندیشــــه بزرگ 
مستقیما خود را مقابل استکبار قرار داد و در گیر حزب 

و جناح و گروه نبود.
وی تصریــــح کرد: متأســــفانه گاهی قالب هــــای کوچک 

می شــــود  باعــــث  سیاســــی  دســــته های  و  گروه هــــا 
اندیشه های بزرگ تحت الشعاع قرار بگیرد.

ظفری خاطرنشــــان کرد: قهرمانان ما باید رعایت حدود 
الهی را داشــــته باشــــند چراکــــه خداوند نگاهــــش به ما 

هست.
وی با بیــــان اینکه باید جریان ســــازی و قهرمان ســــازی 
کنیم، افزود: باید فرهنگ قهرمانی را در تمام نقاط جاری 
و ساری کنیم چرا که سامت روحی جامعه وظیفه همه 

ماست.
مدیــــرکل بنیــــاد حفــــظ آثــــار و نشــــر ارزش هــــای دفاع 
مقدس اســــتان همــــدان خطاب بــــه تیم کاراته ســــردار 
شــــهید همدانی کبودرآهنگ، گفت: اینکه پذیرفته اید 
شاگردان شــــهید همدانی باشید و افکار ایشان را صادر 

کنید قابل تقدیر و ارزش است.
وی افــــزود: جامعــــه و مردم بزرگــــی داریم که اگــــر از بنده 
آرزوی  به عنــــوان ســــرباز کوچــــک بپرســــند بزرگتریــــن 
شــــما چیســــت می گویم این اســــت که یــــک روز فدای 
ورزشــــکارانی شوم که اندیشــــه ســــردار همدانی را درک 

کرده اند.

جودوی ایران رفع تعلیق شد 
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: دادگاه حکمیــــت ورزش بعد 
از ســــه بــــار تعویــــق بــــرای اعــــام رأی پرونده شــــکایت 
فدراسیون جودو ایران، در نهایت رأی به نفع ایران صادر 

کرد و تعلیق را رفع کرد.
رئیس فدراســــیون جودو بعد از رفــــع تعلیق بیانیه ای را 

صادر کرد.
بیانیه فدراســــیون جودو بعد از رفــــع تعلیق که موجی از 
نشــــاط را در جامعه ورزش ایران و به ویژه جودو به وجود 

آورده است، به شرح زیر است:
بر اســــاس هماهنگی های صورت گرفته توســــط وزارت 

ورزش و جوانــــان، کمیتــــه ملــــی المپیک و فدراســــیون 
جــــودو جمهوری اســــامی ایران بــــا توجه بــــه دفاعیات 
حقوقــــی مؤثری که به عمل آمد دیوان داوری ورزش طی 
رأی که دوشــــنبه 11 اســــفند ماه صادر نمــــود رأی کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی مبنی بر تعلیق فدراسیون 
جودو ایــــران را باطل اعــــام نمود و مقرر کــــرد به منظور 
بررســــی های بعدی ایــــن پرونده به فدراســــیون جهانی 

جودو ارجاع گردد.
بدون تردید فدراســــیون جودو جمهوری اسامی ایران 
خود را همچنان تابع اصول منشــــور المپیک و مقررات 

اساســــنامه فدراســــیون جهانی جودو می شناســــد و از 
همــــکاری و تعامل روزافــــزون با فدراســــیون جهانی در 

همین چارچوب استقبال خواهد کرد.
خود  قدردانی  مراتب  بدینوســــیله  جودو  فدراســــیون 
را از عملکــــرد شایســــته تیــــم حقوقــــی، حمایت هــــای 
رئیس  مســــاعدت های  جوانان،  و  ورزش  محترم  وزیر 
کمیته ملــــی المپیک و همراهی هــــای معاون  محتــــرم 
در  ورزش  وزارت  قهرمانــــی  ورزش  توســــعه  محتــــرم 
مســــیر تحقق این  پیروزی بزرگ حقوقی ورزشی اعام 

می دارد.



درتاریخ 1399/12/05 به شــماره ثبت 1043 به شناسه ملی 14009841167 
ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
نام: هیئت ورزشــی دوچرخه ســواری شهرســتان همدان مؤسســه غیرتجاری 
موضــوع فعالیت: اهداف هیئت: برنامه ریزی در جهت رشــد و توســعه کمی  و 
کیفی رشــته ورزشی دوچرخه سواری )از ســنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه 
ایجاد ســاختار مدرن نظیر آکادمی دوچرخه ســواری و مؤسسات آموزشی رشته 
ورزشی دوچرخه ســواری - رعایت مفاد اساســنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و 
فدراسیون دوچرخه سواری ج.ا.ا - تالش در جهت تعمیم، گسترش و توسعه پایدار 
رشــته ورزشی دوچرخه سواری شهرســتان با به کارگیری مربیان و کشف، جذب 
و پرورش اســتعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیــری از فعالیت غیرمجاز 
اشخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی دوچرخه سواری - برنامه ریزی در 
جهت جلب نظر و مشــارکت مقامات و مسئولین شهرستان و تکریم پیشکسوتان 
و نام آوران شهرســتان با هدف الگوســازی برای جوانان - نظارت بر امر توســعه 
باشگاه داری در سطح شهرستان و تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری 
در رشــته ورزشی دوچرخه سواری و ایجاد زمینه مشــارکت مردمی  و کمک های 
داوطلبانه - ایجاد زمینه و بسترســازی مناســب جهت افزایش توان مالی هیئت 
شهرســتان - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران 
رشته ورزشــی دوچرخه سواری در ســطح شهرستان بر اســاس استانداردهای 
بین المللــی و ملــی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشــی و با هماهنگی کمیته 
آموزش فدراســیون - کوشــش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت 
پیشــبرد رشته ورزشی دوچرخه سواری و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین 
و مقررات. به موجب مجوز از اداره کل ســازمان تربیت بدنی برابر با شماره مجوز 
226/2/13090 در تاریخ 1399/11/14 در اســتان مربوطــه این آگهی به ثبت 

رسید.
مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان همدان، 
شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، محله شــکریه، خیابان میرزاده 
عشقی، خیابان 20 متری ورزش، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 6516748197 
مدیران آقای پویا میهمی به شــماره ملی 3801759849 و به سمت دبیر هیئت 
مدیره به مدت 4 ســال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 4 سال خانم 
مرضیه غفاری به شماره ملی 3873964368 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 4 سال و به سمت خزانه دار به مدت 4 سال خانم مریم قیاسوند به شماره 
ملی 3874138054 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 4 ســال و به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای بهزاد نادری به شماره ملی 
3875506634 و به ســمت مدیرعامل به مدت 4 سال و به سمت رئیس هیئت 

مدیره به مدت 4 سال.
دارندگان حق امضا: امضاهای مجاز اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت 
بــا امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیــس هیئت و در غیاب رئیس هیئت، نایب 
رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیئت، قابل اقدام اســت. ضمناً کلیه مکاتبات 
عــادی اداری غیرتعهدآور با امضای رئیس هیئــت و در غیاب وی، نایب رئیس یا 
دبیر هیئت انجام می پذیرد. روزنامه کثیراالنتشــار هگمتانه جهت درج آگهی های 
مؤسســه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

1102585

آگهی تأسیس مؤسسه غیرتجاری هیئت ورزشی 
دوچرخه سواری شهرستان همدان

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

درتاریــخ 1399/12/09 بــه شــماره ثبــت 14535 بــه شناســه ملی 
14009848689 ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت: انجام خدمات اجرای ساختمان )ساخت و ساز( طراحی، 
نظارت فنــی و اجرا و انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشــگاهی ژئوتکنیک، 
 جــوش و بتن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شــهر 
همدان، محله اعتمادیه، خیابان جام جم، بلوار 45 متری اعتمادیه، پالک 0، 
ســاختمان 747 ، طبقه هفتم کدپستی 6515993715 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالــی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلــغ 1000000 ریال 
توسط مؤسســین طی گواهی بانکی شماره 688659 مورخ 1399/11/14 

نزد بانک ملی شعبه جهان نما با کد 6102 پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره: آقای علیرضا بهرامی به شــماره ملی 3860589431 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت عضو اصلی 
هیئــت مدیره به مدت 2 ســال، آقــای امین رضا بهرامی به شــماره ملی 
3861071010 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمدحسن بهرامی 
به شماره ملی 6479481909 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 

2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرسان آقای امیر زعیم به شماره 
ملی 0055187511 به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 ســال آقای 
موسی رضا فضلی به شماره ملی 3871200212 به سمت بازرس اصلی به 
مدت 1 ســال روزنامه کثیراالنتشار هگمتانه جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

1103358

آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص عمارت سازه مهام

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

  

کارکنان شهرداری همدان  گهی دعوت مجمع عمومی تعاونی مسکن  در آ
به تاریخ انتشار 1399/12/11 در روزنامه هگمتانه، مجمع عمومی عادی به 
ج  که اشتباهًا مجمع عمومی فوق العاده در طور فوق العاده صحیح می باشد 

گردیده است، بدینوسیله اصالح می گردد.

اصالحیـــــــه

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/12

برابر رأی شــماره 139960326005005001114 - مورخ 1399/10/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شــرکت آب و فاضالب استان همدان به شناسه ملی 10861114025 ششدانگ یک 
قطعه زمین با تأسیســات احداثی در آن به مساحت 157566/87 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره دو اصلی واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع در جاده کرمانشاه، ابتدای 
راه شهرک صنعتی، تصفیه خانه فاضالب انتقالی از علیرضا لرمیر و غیره حقوق ارتفاقی 
ندارد تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 935

سه شنبه    12  اسفند 1399    شماره   4748

7 اندیشه

مروری بر فتوای قاطع آیت اهلل خامنه ای در منع تسلیحات هسته ای و بهانه جویی کشورهای غربی 
علیه پیشرفت های هسته ای ایران

قدرت ایران نشانه است
سالح هسته ای برای هیچکس

ایــــن  میگوینــــد،  »دروغ  اندیشــــه:  گــــروه  هگمتانــــه، 
آنهــــا یا همه شــــان  مسئله شــــان نیســــت. بســــیاری از 
نیســــتیم.  هســــته ای  ســــاح  دنبــــال  ما  کــــه  میداننــــد 
آنها حتــــی با ســــاح متعارف مــــا و امکانــــات دفاعی ما 
مخالفنــــد. میخواهنــــد مؤلفه هــــای قــــدرت را از ایــــران 
علت  فهــــم  کلیــــد  جملــــه،  ایــــن   .04/12/99 بگیرنــــد.« 
باج خواهی و مناقشــــه ی غربی ها با جمهوری اسامی در 
 ساح 

ً
مســــئله هسته ای است. واضح اســــت که »واقعا

هســــته ای به صرفه ی ما نیست؛ عاوه بر اینکه از لحاظ 
فکــــری و نظری و فقهی، مــــا این کار را خــــاف میدانیم، 
اســــتفاده ی از ایــــن تســــلیحات را گناه بــــزرگ میدانیم 
و نگهداشــــتنش را یــــک کار بیهــــوده ی پرضــــررِ پرخطر 
 .03/12/90 میدانیــــم و هرگز دنبالــــش هم نمیرویــــم.« 
کنیم،  درست  هســــته ای  ســــاح  نمیخواهیم  »ما  اینکه 
آمریکا از این ناراحت میشــــود؛ بلکه  نه به خاطر اینکــــه 
عقیده ی خود ما این اســــت.« 28/11/91. ما هرگز دنبال 
ســــاح هســــته ای نخواهیم رفــــت »به خاطــــر خودمان، 
به خاطــــر دینمان و به خاطر عقلمان. هم فتوای شــــرعی 
ما این است، هم فتوای عقلی ما این است.«20/01/94

آن، غیر  »فکــــر اســــامی مــــا میگویــــد ســــاحی کــــه در 
حین، غیر نظامی ها، و مردم عاّدی تلف میشوند، 

ّ
مســــل

یــــا غیر  ممنوع اســــت. هســــته ای باشــــد یا شــــیمیایی 
همه  پس   .04/12/99 اســــت.«  ممنوع  ساح  این  اینها؛ 
بایــــد بدانند که مــــا »امروز و فردا و هیچ وقت به ســــاح 
همچنیــــن  و   20/01/94 نداریــــم.«  احتیــــاج  هســــته ای 
معتقدیــــم اســــتفاده از اینهــــا »جنایــــت علیه بشــــریت 
اســــت و نباید تولید شــــود؛ آنچه هم که در دنیا هست، 

28/11/91 از بین برود.«  باید محو شود و 
فتوای هسته ای رهبر انقالب تردیدناپذیر است �

در فتوای هســــته ای رهبــــر انقاب که در پیامشــــان به 
نخســــتین کنفرانس بین المللی "خلع ســــاح هسته ای 
و عدم اشــــاعه" در فروردین 89 منتشــــر شــــد و پس از 
آن به صورت رســــمی در ســــازمان ملل هم ثبت شــــده 
که ما عاوه بر اعتقاد به حرمت ســــاح هسته ای،  آمده 

نظیر  جمعــــی،  کشــــتار  ســــاح های  انواع  »دیگر  کاربــــرد 
... حــــرام  ســــاح شــــیمیایی و ســــاح میکروبــــی را نیــــز
قربانی  خــــود  که  ایــــران  »ملــــت  و  میدانیــــم.«28/1/89 
کاربرد ســــاح شــــیمیایی اســــت، بیش از دیگر ملت ها 
را حس  گونــــه ســــاح ها  انباشــــت این  خطــــر تولیــــد و 
می کند و آماده اســــت همه ی امکانات خود را در مسیر 

دهد.«28/1/89 قرار  آن  با  مقابله 
که  بــــه خاطــــر نظر اســــام اســــت  که »مــــا  ایــــن یعنــــی 
میخواستیم  اگر   

ّ
َواال برویم  ساح  این  دنبال  نخواستیم 

که بتوانید  کی هســــتید، چه  کاره هستید  برویم شماها 
صهیونیســــت  دلقک  آن  کنیــــد.«04/12/99.  جلوگیری 
بین الملــــل و حامیان غربی اش بداننــــد »ما اگر تصمیم 
داشــــتیم به ســــاح هســــته ای دســــت پیدا کنیم، شما 
و بزرگ تــــر از شــــما هــــم نمیتوانســــتید مانع بشــــوید.« 

.04/12/99
بــــرای  غربی هــــا  تــــاش  و  دشــــمنی  همــــه  ایــــن  امــــا 
ســــنگ اندازی در مســــیر حرکت جمهوری اســــامی چه 

دارد؟ دلیلی 
هسته ای بهانه است �

در حقیقت ریشــــه ی دشــــمنی ها و کارشــــکنی ها توقف 
پیشــــرفت علمی ایران اســــت. »برنامه ی دشــــمن این 
را متوّقف  که توانمندی های جمهوری اســــامی  اســــت 
 از رشــــد آنهــــا جلوگیری کند... 

ّ
کنــــد؛ یا از بین ببرد یا اقًا

بخش  بر  فشار  مخالفند.  بشــــّدت  علمی،  پیشــــرفت  با 
هســــته ای یکی از عوامل عمــــده اش به خاطر این بود.« 
25/03/95. چون »دســــتاورد کنونی هســــته ای ما چیز 
 ، باارزشــــی اســــت؛ صنعت هســــته ای برای یک کشــــور
ژی، هم برای داروهای  یک ضرورت اســــت؛ هم برای انــــر
هســــته ای، هم بــــرای تبدیل آب دریا به آب شــــیرین، و 
زی  کشاور از نیازهای دیگر در زمینه ی  هم برای بسیاری 
زی.« 20/01/94. مگــــر کشــــوری می توانــــد  و غیرکشــــاور
از چنیــــن منافــــع مهمــــی چشم پوشــــی کنــــد؟ در روند 
تحوالت علمی و صنعتی »تا چند ســــال دیگر باشک... 
، تمیزتــــر و ارزان تر  نیروگاه هــــای هســــته ای که ســــالم تر

ژی را تولید میکنند، در کشــــورها رایج خواهند شد.«  انر
04/12/99 و یکــــی از مهم ترین منابع انرژی در کشــــورها 

بود. خواهند 
ژی کشور  طبق برآوردهای رســــمی در سال 84، تولید انر
ما در ســــال 1404 باید حداقل »بیســــت هــــزار مگاوات 
 ما بایــــد برق را از 

ّ
از طریــــق انرژی هســــته ای باشــــد؛ و اال

آن روز  13/10/86. کشــــور مــــا  کنیــــم.«  گدائی  دیگــــران 
ژی احتیاج دارد اما »غنی ســــازی  حداقل به این مقدار انر
را آن روز نمیشود شــــروع کرد؛ باید از امروز شروع کنیم 

04/12/99 باشیم.«  داشته  آمادگی  که 
نگــــه  ضعیــــف  به دنبــــال  دشــــمنان  ایــــن  بــــر  عــــاوه 
داشــــتن ایران و وابســــتگی ما به خودشــــان هستند. 
ملت  بــــه  که  اســــت  این  دشــــمن  حــــرف  »خاصــــه ی 
نداشــــته  را  هســــته ای  فناوری  شــــما  میگویــــد  ایــــران 
باشــــید. چرا؟ بــــرای اینکه فناوری هســــته ای، شــــما را 
ومنــــد میکند؛ شــــما این  در عرصه هــــای مختلــــف نیر
فناوری را نداشــــته باشــــید تا ضعیف بمانید، تا بتوان 
چون   01 /01 /85 کــــرد.«  ورگویــــی  ز شــــما  به  راحت تــــر 
ژی هســــته ای را به دست  کســــانی که توانســــته اند انر
نه چندان  آینده ی  »در  کنند  اســــتفاده  آن  از  و  بیاورند 
در  را  دنیا  ژی  انر سرنوشــــِت  توانســــت  خواهند  دوری 
مســــتکبران  و   28 /11 /85 باشــــند.«  داشــــته  دســــت 
باشــــد  آنها  دســــت  در  دنیا  ژی  انر اختیار  می خواهنــــد 
چــــرا که »تسلطشــــان بر دنیــــا را به واســــطه ی انحصار 
علــــم و انحصار فناوری تعریــــف کرده اند... اگر چنانچه 
ملتهــــا بتواننــــد در قضیه ی هســــته ای... در مســــائل 
وند،  گوناگــــون صنعتــــی، فنــــاوری و علمــــی پیــــش بر
ورگویانــــه و قلدرانــــه ی اینها بر  راهــــی برای ســــیادت ز

03 /12 /90 دنیا باقــــی نخواهد ماند.« 
هســــته ای  بهانه ی  آنها  بهانــــه ی  »امروز  اســــاس  براین 
اســــت؛ تحریم میکنند، به بهانه ی هسته ای«03/12/90 
اما مگر چندســــال اســــت که مسئله هســــته ای پیش 
نبــــود،  هســــته ای  مســــئله ی  کــــه  وقتــــی  »آن  آمــــده؟ 
و  مقابله  مســــئله ی  مســــئله،  میکردنــــد؟  تحریــــم  چــــرا 

معارضه ی با ملتی اســــت که خواســــته اســــت مستقل 
باشد، خواســــته زیر بار ظلم نرود و در مقابل ظلِم ظالم 

03/12/90 بایستد.« 
دشمنی با مؤلفه های قدرت �

نتیجه اینکه دشــــمن به دنبال نابودی هــــر نقطه قوتی 
شــــود.  افزوده  ایــــران  قدرت  مؤلفه هــــای  به  که  اســــت 
»مســــئله ی آمریکا با جمهوری اســــامی این نیست که 
ســــرِ قضّیه ی هسته ای یا ســــرِ قضّیه ی موشک یا مانند 
فه ی 

ّ
که عناصر مؤل ... برای این اســــت  اینها باشد؛ نخیر

از بین  اینهــــا میخواهنــــد  را  قدرت جمهــــوری اســــامی 
.02/03/97 ببرند.« 

جمهوری  قدرت  فه های 
ّ

مؤل از  یکی  هسته ای  توانمندی 
ت ایران اســــت که فعًا سنگر اول 

ّ
اســــامی و اقتدار مل

مبارزه اســــت. اگر به فرض روزی مســــئله ی هســــته ای 
که »قضّیه ی موشــــکها  حل هم بشــــود، خواهیم دیــــد 
قضّیه ی  بشــــود،  حل  موشــــکها  قضّیه ی  می آید؛  پیش 
حقوق بشــــر اســــت؛ قضّیه ی حقوق بشــــر حل بشود، 
شــــورای  قضّیه ی  اســــت؛  نگهبــــان  شــــورای  قضّیــــه ی 
نگهبــــان حل بشــــود، قضّیــــه ی اصل رهبــــری و والیت 
فقیه اســــت؛ قضّیه ی والیت فقیه حل بشود، قضّیه ی 
اینها  اســــت؛  اســــام  حاکمّیت  و  اساســــی  قانون  اصل 
 25/03/95 است، دعوا ســــر چیزهای جزئی نیســــت.« 
دعوا بر ســــر عناصری اســــت که باعث شده ملت ایران 

»ســــر بلند کرده، قد برافراشته، رشــــد کرده و با ظلمهای 
آنها  مســــئله ی   02/03/97 میکنــــد.«  مخالفت  آمریــــکا 
این اســــت که این ایران اســــامی نباید قوی و مستقل 

باشد.
به سوی ایران قوی �

مســــئله هســــته ای، امروز برای قدرت، عــــزت و اعتماد 
به نفــــس ملی ایرانیان ارزشــــمند اســــت. »این حرکت، 
، آحاد  ، دانشــــمندان این کشور به جوانهای این کشــــور
، عزم و تصمیم راســــخ میبخشد و آنها  مردم این کشــــور
را در ایــــن راه ثابت قدم میــــدارد؛ این مهم اســــت. این 
ایســــتاده نگهداشــــتن ملــــت و پرانگیزه نگهداشــــتن 
آحــــاد ملــــت، منافــــع و اســــتفاده هایش از خــــود ایــــن 

03/12/90 است.«  مهمتر  صنعت 
پس در قبــــال این قضیه هســــته ای هم »یــــک عّده ای 
زورگویی  میخواهند  میدانند،  قدرتمند  را  خودشــــان  که 
کنند و جمهوری اســــامی را به عقب نشینی وادار کنند، 
کــــرد. ما به  جمهــــوری اســــامی عقب نشــــینی نخواهد 
آنچه را نیاز کشــــور اســــت، چه نیاز  توفیق و کمک الهی 
که  آن قدری  تــــا   ، کشــــور آینده ی  ، چه نیاز  کشــــور امروز 
آنجایی که میتوانیم، ان شاء اهلل  توان ما اجازه میدهد تا 
04/12/99. چرا کــــه »ملت ایران  پیــــش خواهیم بــــرد.« 
باید خود را قوی کند... اگر یک ملتی به خود نیاید، خود 

را قــــوی نکند، دیگران به او زور میگویند« 1/1/93

برجام و رفع تحریم ها در گفت وگو با مجید تخت روانچی

بدون راستی آزمایی، هر امضایی برای بازگشت به برجام بی اعتبار است

هگمتانه، گروه اندیشــــه: رهبر انقــــاب در ارتباط تصویری 
با مــــردم آذربایجــــان شــــرقی )29/11/99( درباره سیاســــت 
جمهوری اســــامی در مورد برجام فرمودند: »حرفهایی زده 
میشــــود، وعده هایی داده میشــــود. من میخواهم امروز 
فقط همین یک کلمــــه را بگویم؛ بگویم ما حرف و وعده ی 
خوب خیلی شــــنیده ایم که در عمــــل، آن حرفها و وعده ها 
نقض شــــده و ضّدش عمل شــــده. حــــرف فایــــده ندارد، 
وعــــده فایده ندارد؛ ایــــن دفعه فقط عمــــل، عمل؛ عمل از 
طــــرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و 
وعده و اینکه »ما ایــــن کار را خواهیم کرد، آن کار را خواهیم 
کرد« جمهوری اســــامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل 
 KHAMENEI.IR گذشته نخواهد بود.« پایگاه اطاع رسانی 
ذیل پرونــــده »حرف قطعی« موضع جمهوری اســــامی در 
زمینه ی تحریم ها و برجام را در گفت وگو با آقای دکتر مجید 
تخت روانچی، سفیر و نماینده ی جمهوری اسامی ایران در 

سازمان ملل متحد بررسی می کند.
مــــا در مورد برجام و سیاســــت هســــته ای، همــــواره از یک 
منطق قوی برخوردار بوده ایم؛ یعنی سیاســــتی که ما اتخاذ 
می کنیم، بر مبنای یک ســــری اصول اســــت و این اصول، 
 این منطق وقتی با کشورهای 

ً
دارای منطقی است. طبیعتا

مختلف مطرح می شــــود جای هیچ شک وشــــبهه ای باقی 
نمی گذارد.

در مورد سیاســــت هســــته ای، وقتی ما در برجام به توافق 
رســــیدیم، قبول کردیم که یک ســــری تعهدات را برای یک 
دوره ی خاصی بپذیریم تا تحریم هایی که به طور غیرقانونی 
و ظالمانه علیه مردم ایران وضع شده بود، در چهارچوب و 
بازه ی زمانی برداشته شود؛ اّما آن ها از همان ابتدا در عمل 
کار خافــــی کردند که جای شک وشــــبهه ای باقی نماند. ما 
در دوره اوباما گزارشــــهایی بــــرای هماهنگ کننده ی برجام 
فرســــتادیم و به اقدامات خاف دولت آمریکا در آن زمان 
نســــبت به تعهداتش، اعتراض کردیــــم. در دوره ی ترامپ 
هم که نقض فاحــــش برجام با خروج غیرقانونــــی آمریکا از 
برجــــام صورت گرفت، ما همان موقــــع اعام کردیم که این 
کار خاف برجام است و به اعضای شرکت کننده در برجام 
گفتیم که اقدام آمریکا نباید بی پاسخ بماند. آن ها هم به ما 
گفتند که شــــما مدتی صبر کنید و ما جبران می کنیم، ولی 
متأسفانه نه تنها جبران نکردند، بلکه به تعهداتشان هم 

عمل نکردند.

ع تحریم باید برداشته شود � هر سه نو
همان طور که گفته شــــد، مبنــــای برجام قبول یک ســــری 
محدودیت ها توســــط ایران در ارتباط با موضوع هسته ای 
در قبال لغــــو تحریم هــــای شــــورای امنیــــت، اروپایی ها و 
آمریکایی هــــا بــــود. درحقیقت اگــــر ما بخواهیم بــــرای رفع 
تحریم، به صورت ناقص برخــــورد کنیم، توازنی که از ابتدا در 
برجام شــــکل گرفته بود، به هم می خورد. همین اتفاق هم 
افتــــاد و با خروج دولــــت قبلی آمریکا از برجــــام، عدم توازن 
شدیدی به وجود آمد. ما از همان ابتدا گفتیم که باید عدم 

تــــوازن را رفع کنند؛ چون اگر این عدم توازن وجود داشــــته 
باشــــد، برجام دیگر معنی ندارد. ایران به طرف مقابل اعام 
کرد که این وظیفه ی شماســــت که این عدم تــــوازن را رفع 
کنید، اگر در رفع آن ناتوانید، پس ما مجبوریم که توازن را به 
گونه دیگری برقرار کنیم. به همین دلیل ما یک سال صبر 
کردیم و بعــــد قدم هایی را به صورت متقابل برداشــــتیم تا 

توازن در برجام به وجود بیاید.
وقتی ترامپ از برجام خارج شد، یک سری تحریم که  باید در 
چهارچوب برجام لغو می شــــد، برگشت و یک سری تحریم 
دیگر هم اضافه شد. عاوه بر این آمریکایی ها تحریم های 
دیگری، با عناوین جدیدی )غیر از هسته ای( اعمال کردند. 
درواقع نه تنها در چهارچوب برجام تحریم ها برچیده نشد، 
بلکــــه عناوین همان تحریم ها را عــــوض کردند و به عنوان 
تحریم جدید مطرح کردند. در مجموع از زمان خروج آمریکا 
از برجام تا اآلن، ســــه نوع تحریم علیه مــــا اعمال کردند. اگر 
هرکدام از این تحریم ها لغو نشــــود، بازگشت آمریکا معنی 
ندارد؛ یعنی آمریکا موقعی می تواند بگوید که من به برجام 
برگشتم که همه ی این تحریم ها لغو شود. صرف اعام نظر 
و اینکــــه بگوید مــــن آماده ام بــــه برجام برگردم یــــا به برجام 
برگشــــتم، ولی در عمل این تحریم ها لغو نشــــود و از بین 

نرود، از دید ما هیچ ارزشی ندارد.

امضا بدون راستی آزمایی معنی ندارد �
عاوه بر این بحث  راســــتی آزمایی هم از بحث های بســــیار 
 بــــر آن تأکیــــد داریم. مــــا وقتی 

ً
مهمی اســــت که مــــا حتما

تعهداتمان را در چهارچوب برجام اجرا می کنیم، نماینده ی 
آژانس نظارت دارد. این کاری اســــت که نمایندگان آژانس 
بین المللــــی انرژی اتمــــی انجام می دهند و آنها مشــــخص 
می کنند که تعهد ایران انجام شــــده یا انجام نشده است. 
ســــابقه ی کار ما روشــــن اســــت. ما وقتی مــــوردی را قبول 
می کنیــــم، به تعهداتمان هم عمل می کنیــــم؛ اّما در ارتباط 
بــــا لغو تحریم هایی کــــه باید آمریکایی ها انجــــام بدهند، ما 
باید به عنوان کشــــور ذی نفع راستی آزمایی کنیم؛ یعنی اگر 
آمریکایی ها می گویند ما تحریم نفت یا پتروشــــیمی ایران 
را برداشــــتیم، مــــا نمی توانیم فقــــط به امضای یــــک نامه یا 
اعام موضع رضایت بدهیم. اگــــر امضاء همراه با فرآیندی 
برای راســــتی آزمایی اقدامات نباشــــد، معنی نــــدارد. به طور 
مثال، نفت فروختن ما یک ســــری لوازمی دارد. شرکتی که 
می خواهد از ایران نفت بخرد، نباید از تحریم شــــدن توسط 
آمریــــکا هراس داشــــته باشــــد. درحقیقــــت مجموعه ای از 
تحریم ها باید لغو بشــــود تا فروش نفت به صورت دقیق و 
کامل انجام شود. یعنی اگر اعام شود که تحریم نفت ایران 
لغو شد، فی نفســــه نمی تواند کفایت کند. باید در کنارش 
تضمین هایی هم وجود داشــــته باشــــد که مشکلی برای 

فروش نفت هم پیش نیاید.
یک نکته بســــیار مهم دیگر در زمینه راستی آزمایی، بحث 
بانکی اســــت. مثًا شــــرکتی که از ایران نفت می خرد، باید 
بتواند از طریق سیستم بانکی جهانی پولش را به راحتی به 

ایران منتقل کند؛ یعنی نقل وانتقاالت بانکی باید این قدر 
ساده باشــــد که هیچ شک وشبهه ای در آن وجود نداشته 
باشد. بانک ها نگران این نباشــــند که اگر وارد کار تجاری با 
ایران شدند، مورد تحریم آمریکا قرار می گیرند. آمریکایی ها 
خودشــــان هم به خوبــــی می دانند که اگــــر بخواهند واقعا 
کار دقیقی را در زمینه برچیده شــــدن تحریم انجام بدهند، 
شامل چه عناصری باشد. بنابراین، ما رفع تحریم را موقعی 
می پذیریم که متوجه شویم و احساس کنیم که مراحلش 
دارد به خوبی انجام می شود. وقتی چنین کاری انجام شود، 

ما هم آماده  و حاضریم که به تعهدات برگردیم.

خسارت ایران در برجام جزو مطالبات ماست �
موضوع خســــارات ایران در برجام هم یکــــی از موضوعات 
بسیار حساس و جزو مطالبات ماست. البته این به عنوان 
پیش شــــرط شــــروع انجام تعهدات آمریکا نیســــت. ایران 
 بعد از اجرای 

ً
این موضوع را هم بارها اعــــام کرده و ما حتما

تعهدات آمریکا، در جلســــات کمیســــیون مشترک به آن 
خواهیم پرداخت.

موضوع خســــارات از این جهت برای ما مهم است که در 
، صدمــــات زیاد جانــــی و مالی در اثر  طول چند ســــال اخیر
تحریم ها به ما وارد شــــد. مثًا آمریکایی ها ادعا می کردند 
که دارو تحریم نیســــت و به دروغ اعام می کردند که خارج 
از شمول تحریم اســــت، ولی تحریم بود و صدمات زیادی 
به مــــردم به خصــــوص در دوران کرونا مــــا زد. بنابراین، ما 
در طول این ســــال ها هم ضربه ی انسانی و هم خسارات 
مادی فراوانی خوردیم. خســــارات موضوع مهمی اســــت 
و بایــــد به آن پرداخته شــــود که چه کســــی مســــؤول این 
کار اســــت و چگونه باید به خســــارات رسیدگی و به مردم 

پرداخت شود.

 حتی اگر تحریم ها رفع شــــود نباید خیالمان راحت  �
شود

موضــــوع خنثی ســــازی تحریم هــــا و ارجحیتش نســــبت 
بــــه رفع تحریم هــــا که رهبر معظــــم انقــــاب فرمودند هم 
از موضوعات بســــیار مهم اســــت. ما بایــــد از نظر داخلی 
به حدی برســــیم کــــه بتوانیم اثر تحریم هــــا را خنثی کنیم، 
ولی چگونه؟ مثــــًا اگر نفت ما را تحریــــم می کنند، ما باید 
وابســــتگی اقتصادمان به نفت را به مرور زمان کنیم و به 
صفر برســــانیم تا وقتی تحریم می کنند، تأثیر چندانی روی 
اقتصاد ما نداشــــته باشــــد. البته ما تاشــــمان را برای رفع 
تحریم ها می کنیــــم، ولی باید کاری کنیم کــــه اثر تحریم ها 
خنثی شود. این کار هم شروع شده است و در چند سال 
اخیر تاش کرده ایم، ولی باید این تاش ها بیشــــتر شود 
تــــا بتوانیم تحریم ها را خنثی کنیــــم؛ حتی اگر تحریم ها رفع 
شــــدند و آمریکایی ها تعهداتشــــان را انجام دادند، نباید 
آینده ممکن اســــت  خیالمــــان راحت شــــود، چراکــــه در 
آمریکایی ها دوباره چنیــــن کاری را انجام بدهند. بنابراین، 
کارمان  از تحریم ها، سرلوحه ی  باید مصون سازی اقتصاد 

باشد و با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
البتــــه مــــا بــــا دنیــــا تعامــــل داریــــم و جمهوری اســــامی 
می خواهد کــــه با همه کشــــورها تعامل داشــــته باشــــد. 
 با یک سری کشــــورهای دوست، تعامل  ما بیشتر 

ً
طبیعتا

. اصل تعامــــل بین المللی مورد  اســــت و با عده ای کمتــــر
قبول همه است اّما مســــئله ای که برای ما اهمیت دارد، 
قوت بخشی اقتصاد از درون است. در عین اینکه تجارت 
بین المللــــی داریم، ما نباید اقتصادمان به خارج از کشــــور 
متکی باشــــد که با اعمال تحریم دچار مشکل بشویم. ما 
باید با توجه به ظرفیت های زیادی که کشور دارد، بتوانیم 
اقتصادمــــان را از درون تقویت کنیــــم. بنابراین کلید حل 
مســــائل، تمرکز بر روی توانایی های داخل  و ظرفیت های 
خودمان است که بتوانیم به اقتصادمان قوت ببخشیم.
وحدت هم از مسائل بسیار مهم و کلیدی به خصوص در 
سیاست خارجی است. وقتی مجموعه ی نظام جمهوری 

اسامی ایران در حوزه ی سیاست خارجی و بین المللی به 
کشور باید   مســــؤولین 

ً
تصمیم واحدی می رسد، طبیعتا

در چهارچوب آن سیاســــت عمل و حرکت و موضع گیری 
کنند؛ چون غیر از این، مورد سوءاســــتفاده ی دشــــمنان 
قرار می گیرد. اگــــر یک صدا با طرف هــــای خارجی صحبت 
 سوءاســــتفاده ی دشــــمنان دیگر کمترین 

ً
کنیم، طبیعتا

تأثیر را در مسائل ما خواهد داشت. ولی اگر چند صدایی 

باشــــد، خودبه خــــود باعث مشــــکل می شــــود و دیگران 
طمع می کننــــد. البته همه می توانند نظرات و دیدگاه های 
مختلفی را مطــــرح کنند، ولی وقتی به یــــک نظر و تصمیم 
رســــیدیم که نظــــر نظام جمهوری اســــامی اســــت، همه 
باید در ایــــن چهارچوب صحبت کنند و بــــا یک زبان، نظر 
جمهوری اســــامی را در ســــطح بین المللی مطرح کنند و 

موضع گیری کنند.

کتاب حماسه امام سجاد ؟اهع؟ 
رونمایی می شود

هگمتانــــه، گــــروه اندیشــــه: آئیــــن معّرفــــی و رونمایــــی 
سّجاد)علیه الســــام(«  امــــام  »حماســــه ی  کتــــاب  از 
مشــــتمل بــــر گفتارهایــــی از حضــــرت آیــــت ا... العظمی 
 - سیاســــی  مبارزات  درباره ی  ه العالــــی( 

ّ
خامنه ای)مّدظل

فرهنگی امام سّجاد)علیه الســــام( روز چهارشــــنبه 13/
اسفند/99 در مشهد مقدس برگزار می شود.

این اثر به هّمت انتشــــارات انقاب اســــامی )وابســــته 
بــــه دفتــــر حفــــظ و نشــــر آثــــار حضــــرت آیت ا... العظمی 
ه العالی(( و در سه بخش تنظیم گردیده 

ّ
خامنه ای)مّدظل

اســــت. بخش نخســــت که در کتاب بــــا عنوان"به جای 
مقدمه" آورده شده، مشــــتمل بر سخنرانی رهبر معّظم 
انقاب در کنگره ی جهانی امام رضا علیه السام میباشد. 
ایشان در این سخنرانی که در سال 1365 ایراد گردیده به 

تبیین نظریه  ی انسان 250 ساله پرداخته اند.
بخــــش اصلــــی کتــــاب نیــــز به چهــــار گفتــــار از ایشــــان 
پیرامــــون مبــــارزات سیاســــی و فرهنگی حضــــرت زین 
العابدین)علیه السام( اختصاص یافته که این گفتارها 
در ســــال 1352 در جمــــع پرشــــور جوانــــان و نمازگزاران 
"مســــجد کرامت" شهر مشــــهد مقّدس پس از اقامه ی 
نماز مغرب و عشــــا بیان شده است. همچنین با هدف 
غنای مطالــــب و تکمیل مباحث و نظــــرات معّظم له در 
مجموعه  سّجاد)علیه الســــام(،  امــــام  زندگــــی  موضوع 
ه ی پاسدار اسام با ایشان که در سال 

ّ
مصاحبه های مجل

1361 صــــورت گرفته و در شــــماره های 6 تا 12 آن نشــــریه 
منتشر گردیده بود نیز به همراه برخی اضافات و ارجاعات 

در بخش سوم کتاب آورده شده است.
آیین رونمایی از این کتاب، روز چهارشنبه 13 اسفندماه 
جاری با حضور جمعی علما، پژوهشــــگران و شــــاگردان 
قدیمی ایشان در دانشــــگاه علوم اسامی رضوی برگزار 

می شود.

معرفی کتاب



کرونا
]کرونا در کمین است[

هنوز تمام نشده!
هنوز آدم می کشه!
هنوز بستری می شن!
هنوز ...............

 ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان در نظر دارد طبــق مجوزهای اخذ شــده یک مرحله 
مزایده عمومی به شرح ذیل برگزار نماید.

آگهی مزایده کتبی
 یک قطعه زمین مسکونی و واحد اداری

آدرستضمین شرکت در مزایده )مبلغ به ریال(قیمت کارشناسی  )مبلغ به ریال(مساحتنوع ملک

روبه روی بیمارستان بعثت  572/000/000 11/440/000/000 176/03زمین مسکونی

 270/000/000 5/400/000/000 49/43واحد اداری
خیابان جهانیان - مجتمع پردیس 

قطعه 71

نمیباشد قابلتوجه:کلمبلغبهصورتنقدیدریافتمیگرددوقابلتهاتر

1-متقاضیــان میبایســت 5% قیمــت کارشناســی ملــک را به عنوان ســپرده بــه شــماره حســاب 0108441288000 بــه نام ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان نزد بانک ملی ایران واریز و فیش واریزی یا معادل رقم مذکور، ضمانتنامه بانکی یا اعتبار ســه ماهه یا اوراق مشــارکت بی نام یا اســناد خزانه 
کت )ب( قرار داده و فرم پیشنهاد  کت )الف( قرار داده و فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء ومهر یا اثر انگشــت زده و در پا را در پا
کثر تا پایــان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1399/12/24 از طریق اداره پســت تحویل دبیرخانه ســازمان به  کت )ج( قــرار داده و و حدا قیمت را تکمیل و در پا
آدرس: میدان فلســطین ، بلوار فلســطین، ســاختمان یادمان عین القضات ، طبقه اول نمایند.جهت دریافت اطالعات و اســناد مزایده به آدرس فوق واحد 

امور مالی مراجعه نمایید.
2-عواید حاصله از مزایده صرفا جهت تامین مالی ســازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان بوده و مطالبات متقاضیان و پیمانکارانی که به هر 

نحوی از سازمان طلبکار میباشند در صورت برنده شدن قابل تهاتر نمی باشد.
3-به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش ومبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد بود.

5-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.
6-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

گهی روز سه شنبه 1399/12/12 می باشد و پیشنهادات رسیده در روز دو شنبه مورخ 12/25/ 1399رأس ساعت 17 دردفتر معاونت مالی و  7-تاریخ انتشار آ
اقتصادی شهرداری همدان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

8-در صورت انصراف نفر اول از انعقاد قرارداد مبلغ سپرده به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم عقد قرارداد میگردد.
گهی ، کارشناسی ، نقل و انتقال و ... به عهده خریدار خواهد بود. 9- کلیه هزینه ها اعم از درج آ

گذاری تحویل خواهد شد. ک فوق به صورت قرارداد وا 10-امال

م. الف  1723

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

 1399 1۲  اسفند ماه  سه شـــنبه 
 ۲0۲1 ۲ مارس      144۲ 1۸ رجب  
474۸ شماره 
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حدیث

عکس روز
تشییع خلبان شهید بیک محمدی در پایگاه شکاری محمد نوژه

تشییع خلبان شهید بیرجند بیک محمدی که بعد از 32 سال دوری از وطن به خاک میهن اسالمی بازگشت، در پایگاه شکاری شهید 
نوژه با حضور نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

قبل از هر کسی خودتان پایبند به خوبی ها 
باشید

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: شــــما بهترین امتی 
بودید که به نفع انسان ها آفریده شــــده اید، چون در جامعه امر به معروف 

و نهی از منکر می کنید.
پیامبــــر مکرم اســــام)ص( فرموده اند: خداوند عز و جــــل مؤمن ضعیف را 
دوست ندارد، سؤال کردند مؤمن ضعیف کیست؟ پاسخ دادند کسی که 

امر به معروف و نهی از منکر انجام نمی دهد.
حکایــــت: در موقعیتــــی گروهی از دانشــــجویان، شــــهید بهشــــتی را برای 
ســــخنرانی دعوت کرده بودند، ایشان وقتی وارد راهروی سالن شد با کاغذ 
پاره هایی روی زمین مواجه شــــد با رعایت موازین از مدیر برنامه انتقاد کرد 
و فرمود شــــما باید در مسائل مختلف نمونه باشــــید، نکند جلوتر برویم و 
ببینیم که نوشــــته اید »النظافه من االیمــــان« و دیگران را به رعایت نظافت 

و نظم دعوت کرده باشید.
امر بر معروف زینسان الزم است
چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مــــرا یــــار  دوری  داغ  ز  ســــوخت  جــــان 
مــــرا آزار  بــــر  آزار  ســــد  افــــزود 
جســــتم جدایــــی  او  کــــز  کشــــتنیم  مــــن 
مــــرا زار  بکــــش  ایــــن  جــــرم  بــــه  هجــــر  ای 
وحشی بافقی

امام کاظم علیه السالم:

 رجب ماه بزرگی است که خداوند ]پاداش[ نیکی ها را 
در آن دو چندان و گناهان را پاک می کند.

کتاب من الیحضره الفقیه، ج ۲، ص 9۲

پناه
پناه می بریم به تو

از آنکه قصد خیانت با کسی داشته باشیم.
و از آنکه در اعمال مان خود پسندی کنیم،

و آرزوهای خود را دراز سازیم
و پناه می بریم به تو از بدی باطن،

و کوچک شمردن گناه خرد،
و از آنکه شیطان بر ما چیره گردد،

یا روزگار ما را واژگون بخت سازد،
یا سلطان در بازه ما ستم کند.

و پناه می بریم به تو از دست آلودن به اسراف،
و از نایافتن رزق کفاف

و پناه می بریم به تو از شماتت دشمنان
و احتیاج به همگنان، و زیستن در سختی،

و مرگ بدون آمادگی،
و پناه می بریم به تو از عظیم ترین حسرت
و بزرگ ترین مصیبت و بدترین بدبختی،

برگرفته از صحیفه سجادیه

راز و نیاز

اعتراف حاج قاسم در کتاب 
»از چیزی نمی ترسیدم«

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: زندگی نامه خودنوشــــت 
شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی در کتابی با عنوان »از 
چیزی نمی ترســــیدم« منتشــــر شــــد که در بخشی از 
آن سردار ســــلیمانی برای دخترش از تکلیف مداری 

می نویسد.
به نوشــــته فارس، کتــــاب »از چیزی نمی ترســــیدم« 
زندگی نامه خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی 
اســــت که توســــط انتشــــارات »مکتب حاج قاسم« 
منتشر شــــده اســــت و چندی پیش پس از اهدای 
کتــــاب از ســــوی دختر ســــردار ســــلیمانی بــــه رهبر 

انقاب، ایشان نیز ستایش نگاری را بر آن نوشتند.
در این مجال یادداشتی کوتاه درباره این زندگی نامه 
خودنوشــــت منتشــــر می شــــود که تورقی است بر 

کتاب:
وظیفه ات را بشناس، به تکلیفت عمل کن!

سؤال کرد: آیت ا... خمینی رو می شناسی؟
گفتم: نه

گفت: تو مقلد کی هستی؟
گفتم: مقلد چیه؟

و هــــردو به هم نگاه کردند و از پیگیری ســــؤال خود 
صرف نظر کردند. دوباره ســــؤال کردند: تا حاال اصًا 

نام خمینی رو شنیدی؟
گفتم: نه

ســــید و دوســــتش توضیــــح مفصلی دربــــاره مردی 
دادند که او را به نام آیت ا... خمینی معرفی می کردند. 
بعد نگاه عمیقی بــــه اطراف کــــرد و از زیر پیراهنش 
عکســــی را درآورد. عکس را برابر چشــــمانم قرار داد: 
یک مــــرد روحانــــی میان ســــال که عینک برچشــــم 
مشغول مطالعه بود و زیر آن نوشــــته بود: »آیت ا... 

العظمی سید روح اهلل خمینی«
...

روز چهارم رفتــــم ترمینال و یک بلیت کرمان گرفتم؛ 
در حالــــی که عکس ســــیاه و ســــفیدی کــــه حاال به 
شــــدت به او عاقه  مند شــــده بودم را در زیر پیراهن 

خود که چسبیده به قلبم بود، پنهان کرده بودم.
...

عجیب اســــت. عجیب نباشــــد الاقــــل غیرمنتظره 
است.

اگر از شما بپرسند فکر می کنید بین صدها و هزاران 
و میلیون هــــا کــــودک و نوجــــوان، کدامشــــان کمتر 
از ده ســــال دیگــــر فرمانــــده گردان و تیپ و لشــــکر 
کرمان می شــــود؟ کدامشــــان پایش به افغانستان 
باز می شــــود تا نماینده انقاب خمینی باشد در بین 
رزمندگان مســــلمان؟ کدامشــــان قریب سی سال 
بعــــد فرمانده نیروهــــای بدون مرز انقــــاب خمینی 
آمریکا رأســــا دستور ترور  می شــــود؟ رئیس جمهور 

کدام یک را می دهد؟
احتمااًل کمتر ذهنمان می رود سراغ جوان الغر اندام 
ســــیه چرده  ای که با تیپ خاص خودش از روستایی 
کوچک از اطراف کرمان به شــــهر آمده تــــا با کارگری 
قرض پــــدرش را ادا کند. البــــد انتظــــار نداریم جوان 
آفتاب مهتاب ندیده  ای که نه از شــــاه چیزی می داند 

نه از امام خمینی، همه این حوادث را رقم بزند.
ســــردار بزرگ و پرافتخار اســــام و چهره بین المللی 
مقاومت همان نوجوانی بود که بعد از ورود به شهر 
تازه چشــــمش به ماشــــین هایی مثــــل فولکس و 
پیکان و حتی خورشت سبزی افتاد که به آن قورمه 

سبزی می گفتند.
مسؤول گزینش سپاه هم با دیدن همین احواالت، 
همــــان هیــــکل ورزشــــکاری و تیپ خاصــــش با آن 
پیراهن چسبان و آســــتین کوتاه و موهای وزوزی و 
کمربند پهن بــــا خود فکر کرده بود امثــــال او با این 

تیپ چرا باید به سپاه بیایند؟
این کــــه چطــــور کودکــــی از روســــتای قنــــات ملک 
کرمان می شــــود قاسم ســــلیمانی نقل زیادی دارد و 
هرکس جرعه ای از بحر طویل زندگانی او می نوشــــد 
و می نوشاند، اما خواندن داســــتان بی پایان زندگی 
او بــــه قلم و بــــا روایت خودش که با همان دســــتان 
مجروح نوشــــته اســــت، کوتاه ترین مســــیر اســــت، 
میانبری به تمام ســــال هایی ســــت که نه کسی او را 
می شناخت نه پیش بینی این روزها را می کرد و کوره 
راهی ست به حس و حال و روحیات کودکی او که از 
کسی غیر از صاحب آن نمی توان سراغش را گرفت. 
حاال ســــردار خــــود، گرد تاریــــخ را پاک می کند. ســــراغ 
خانواده و ایل و روستایش می رود و نشان می دهد 
نه تنها گذشــــته و فقر و زندگی روستایی را فراموش 
نکرده که حتی تمام خصوصیات و وقایع را با ریزترین 

جزییات به خاطر دارد.
جزییات یک زندگی معمولی روستایی که هرکودکی 
می توانــــد خود را جای او بگــــذارد و هر کس می تواند 
همیــــن طور معمولی مانند بســــیاری دیگر زیســــته 
باشد ولی عاقبت بشود چهره بین المللی مقاومت.

؟ اما چه طور
پاســــخ را باید در سطر ســــطر کتابی جست که حاج 
قاسم در همه این ســــال ها که عمر خود را در جهاد 

برای خدا می گذراند نوشت.

کتاب باز

وصیت شهید صادق اشتاد

خدایا!   توفیق قدرشناسی نعمت وجود رهبر انقالب را به من مرحمت کن
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
از عبورت؟  البای واژگان پرپر و می نوشــــتی 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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گمــــان نکنید کســــانی که در راه خدا کشــــته 
آنان زنده هستند و  می شوند، مرده اند بلکه 

در نزد پروردگار خویش روزى می خورند.
با ســــام به محضر مبارک امــــام عصر ارواحنا 
فــــداه و نایب بر حقش امــــام امت و خانواده 
معظم شــــهدا و درود به ارواح مطهر شــــهدا 
که چگونه زیســــتن و چگونه مبــــارزه کردن را 
بــــه ما آموختند و ما را از قید اســــارت و بردگی 

و بندگی غیر خدا آزاد نمودند و عزت و شرف 
در سراسر جهان را به ما دادند.

خدایا تو را شــــکر می کنم که چنین رهبرى به 
ما عنایــــت فرمودى و این شــــخصیت الهی 
و مذهبــــی و سیاســــی را به این ملــــت ارزانی 
داشتی خدایا به ما توفیق قدرشناسی از این 
نعمت را مرحمت کن که فرزند اسام و مقلد 

واقعی امام باشیم.
مــــن به امر ولی فقیه که اطاعــــت از او بر همه 
فرض و واجب اســــت جهت دفــــاع از حریم 
مقدس اسام به جبهه هاى نور علیه ظلمت 
رو آوردم و وصیــــت خودم را به این شــــرح به 

اطاع می رسانم:
شــــهادت می دهم به وحدانیت پــــروردگار و 
خاتمیت حضــــرت محمد)ص( و شــــهادت 
می دهم به اینکــــه علی)ع( وصــــی پیغمبر و 
با یــــازده فرزندش امامان بر حق مســــلمین 
هســــتند، دین من اسام و کتاب من قرآن و 
سوال نکیر و منکر در قبر و عالم برزخ و عالم 
حشر و بهشت و دوزخ و صراط و میزان همه 

بر حق هستند.
اى مردم، خودم و شــــما را به تقواى و پرهیز از 
گنــــاه و اطاعت از ولی فقیــــه دعوت می کنم؛ 
اى ملــــت همیشــــه در صحنــــه همانطور که 
تا بــــه حال از امــــام و انقاب حمایــــت کردید 

همچنان ادامه دهید و با اعزام نیرو جبهه ها 
را پــــر کنیــــد و با کمک هــــاى مالــــی خودتان 

جبهه ها را تقویت کنید.
امروز دفــــاع از نظام جمهورى اســــامی بر همه 
واجب است هر کس به هر نحوى که می تواند 
باید اســــام و ایــــن انقاب و رهبــــر را تبلیغ کند. 
اهل باطل را مشاهده کنید شب و روز علیه این 
انقاب تبلیغ می کنند ما که از حق دفاع می کنیم 
چرا تبلیغ نکنیم؛ روحانیت مسؤولیت سنگینی 
بر عهــــده دارند. چرا باید عده زیــــادى از مردم چه 
شهرى و روستایی نماز که یک وظیفه الهی است 
به جا نیاورند؟ زیرا تبلیغات دین ضعیف است 
مخصوصا در روســــتاها امیــــدوارم در این مورد 

اقدامی سریع بشود.
اگــــر توفیق شــــهادت نصیب من شــــد این 
، زیرا  فقــــط لطفی اســــت از جانــــب پــــروردگار
من لیاقت شــــهادت در راه خــــدا را در خودم 
مشــــاهده نمی کنــــم... خانــــواده ام پیــــام مرا 
زینب گونــــه بــــه گوش مــــردم برســــانند و در 
انظار و جلوی مــــردم کوچکتریــــن ناراحتی از 
خودتان نشان ندهید هر موقع خواستید در 
مجالس مذهبی شــــرکت کنید و بر مصائب 
امــــام حســــین)ع( و اهل بیتــــش گریه کنید 

چون او هر چه داشت در راه خدا داد.
وصیتنامه شهید صادق اشتاد

»19« و ماسک هایی که در شهر رها می شود
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: فیلــــم کوتاه داســــتانی »19« بــــه کارگردانی 

سیاوش اسد ساخته شده است.
فیلم »19« به تهیه کنندگی و کارگردانی سیاوش اسد که در تهران کلید 

خورده بود چندی پیش به کار خود پایان داد.
»19« درباره افرادی اســــت که به دستور بهداشــــتی کووید 19 بی توجه 
هســــتند و ماســــک های خود را در شــــهر رها می کنند. ماســــک هایی 
که می تواننــــد خطرات زیادی را ایجاد کنند و مشــــکات بســــیاری را بر 

مشکل بیماری کرونا شکل دهند.
در خاصه داستان این فیلم آمده اســــت: سمانه دختر کار ماسکی از 
روی زمین بر می دارد و آن را با دوستان خود شریک می شود تا همگی 

از ترس نگهبان بتوانند آب بخورند و...
پروا محــــزون، علیرضــــا پرنده مقدم، مرجــــان مقدم، پوریا حســــینی، 
، پدرام مشــــهدی رحیمی، هدیه  بهناز رضایی، امیرحســــین جعفرپور
میرزا آقایی، آرســــین احمدی و بازیگران خردســــال النا منیعی، سپنتا 
رحمانی، افســــون پاســــخی، اال مصایبی در این فیلم بــــه ایفای نقش 

می پردازند.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از بازیگردان سحر نظام دوست، نویسنده: 
سمیه ســــاجد، بازنویس نهایی، تهیه کننده و کارگردان سیاوش اسد، 
مدیربرنامه ریزی و دســــتیار یک کارگردان: حسین خنکا، منشی صحنه: 

: محمد  ، مدیر تصویربرداری: پوریا حسینی، تصویربردار شقایق رجب پور
 ، : فرید فراز حســــنی، مدیر صدابرداری: امیرحسین سعیدی، آهنگســــاز

طراح چهره پردازی: بهــــار فاطمی، طراح صحنه 
و لبــــاس: امیرحســــین فاحتی نژاد، دســــتیار 
دوم کارگردان: حســــام خنکا، عکاس: شهرزاد 
آذخ، تولید و تدارکات: نیما اســــامی، دســــتیار 
: محمود جعفری، دســــتیاران صحنه  صدابردار
 : و لباس: زهرا معلم، مریم یوسفیان، تدوینگر

مهران علی حسینی.

روزنوشت های کرونایی یک نویسنده خانه دار به بازار آمد

به من دست نزن
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: »به من 
اثر جدیــــد فائضه غفار  دســــت نزن« 
حــــدادی با موضــــوع کرونــــا همزمان 
ویروس  این  شــــیوع  یک ســــالگی  با 
منحوس توســــط انتشــــارات شهید 

کاظمی روانه بازار شد.
»بــــه مــــن دســــت نــــزن« اثــــر جدید 
کتاب  نویسنده  حدادی  غفار  فائضه 
تحســــین شــــده خط مقــــدم )روایتی 
داستانی از تشــــکیل یگان موشکی 
ایــــران بــــه محوریــــت زندگی ســــردار 
شــــهید تهرانــــی مقــــدم( بــــا موضوع 
شیوع  یک ســــالگی  با  همزمان  کرونا 

ویروس منحوس کرونا توســــط انتشارات شهید کاظمی 
روانه بازار شد.

ایــــن اثر تــــاش مجاهدانه ای اســــت کــــه هرگز بــــه اندازه 
تــــاش کادر درمان و مدیران و مســــؤوالن، دیده نخواهد 
شــــد. اما ثبت و ضبط آن ها برای گم نشدن تأثیرات مهم 
زنان خانــــه دار در تاریخ و ابراز همــــدردی و انتقال تجربه  ها 
ضروری است مخصوصا نقش مادران فداکار و مظلوم که 

اگر ثبت نمی شد، بعدها در تاریخ گم می شد.
بیش از یک ســــال اســــت کــــه همه مان درگیــــر ویروس 
کووید 19 شــــده ایم. ویروسی که اوایِل دســــِت کم گرفته 
بودیم و برایش حتی طنز می ســــاختیم و می خندیدیم، اما 
کم کم و با شنیدن اخبار وحشتناک جهانی  و نیز خبرهایی 
درمورد دوستان و آشنایان و اقواممان که درگیر ویروس 

شدند، ترس در اعماق ذهن ها رخنه کرد.
شــــیوع ویروس و اعام شــــیوه نامه ها ســــاختار و سبک 
زندگــــی و شــــغل هایمان و حتــــی ســــبک تحصیاتمان را 
بسیار تغییر داد. همه  مجبور شــــدیم بین زندگی، شغل، 
خریــــد، تحصیات، بچــــه داری، مهمــــان داری، صله  رحم و 
هزار روزمرگی عــــادی زندگی مان و بیماری کرونا هماهنگی 
ایجــــاد کنیم و روزی هزار بــــار از خودمان بپرســــیم: »یعنی 
بچه ها، نســــل بعدی  ما رادرک می کنند که چه شــــرایطی را 

گذراندیم؟«
کتاب »به من دســــت نزن« پاســــخ به این پرسش است. 
غفارحدادی نویسنده کتاب در کسوت یک مادر خانه دار 
خاطراتش را از 30 بهمن 1398 تا 1 دی 1399 در این کتاب 

آورده است.
»به من دست نزن« شرح دشــــواری های تحمیلی کرونا به 
 مجاهدانه زنان 

ً
خانواده هاســــت. شــــرح تاش های بعضا

و مادران برای حفظ ســــامت جســــمی و نیز ایجاد تعادل 
روحــــی در خانه اســــت. مجاهدتی که خیلی کم به چشــــم 
آمد؛ ولی حضوری مداوم داشــــت. تاش ها و مدیریتی که 

مدیریت  جورچیــــن  در  مهــــم  تکه ای 
بحران کرونا بود.

نقشــــی که اگر ثبت نمی شــــد، بعدها 
در تاریــــخ گم می شــــد. مثــــل خیلی از 
تأثیــــرات مهــــم زنــــان خانــــه دار که در 
الیه هــــای بی رحم تاریخ گم شــــد و به 

چشم نیامد.
در  غفارحــــدادی  فائضــــه  دغدغــــه  
ایــــن کتاب فقــــط مســــائل مربوط به 
او  نیســــت.  بچــــه داری  و  خانــــه داری 
به  عنــــوان یــــک زن تحصیل کــــرده و 
اوضاع  و  اخبــــار  بــــه  کامًا  نویســــنده 
اجتماعی اقتصادی فرهنگی سیاسی 
گاه است و از بررسی و مقایسه همه  کشور و حتی جهان آ

این شرایط چشم پوشی نکرده است.
نکته برجســــته این دست نوشته ها نثر و لحن آمیخته به 
طنز نویسنده است. طنزی که گرچه کمی از تلخی وقایع و 

شرایط کم می کند؛ اما اثری عمیق به جا می گذارد.
اهمیت این کتاب در این است که روی قسمتی از ماجرا 
زوم نکرده و یک روند کلــــی را از ابتدای ورود این ویروس 
ماجراجــــو و نحــــوه گســــترش و ترتیب حواشــــی و اخبار و 
اطاعات جنجالــــی و روند تدریجی تغییر ســــبک زندگی و 
رفتارهای اجتماعی و.... را ترســــیم می کند. شاید آیندگان 
بابت خواندن این نگاه کلی، مدیون نویســــنده باشــــند. 
حتی ما که شــــاید یادمان رفته باشد در این یکسال چه بر 

سرمان آمد.
در برشی از این کتاب می خوانیم:

نایلون تمیزی برداشتم کتاب ها و ورقه ها را گذاشتم توش 
و کردمشــــان توی ماکروفر و زمان را روی دو دقیقه تنظیم 
کردم. داشتم گوشی موبایلم را ضدعفونی می کردم که بوی 
سوختگی آمد. سریع در ماکروفر را باز کردم. آتش واقعی در 
ماکروفر کوچک ما داشــــت همه برگه ها را می خورد! سریع 
گذاشتمشان توی ظرفشویی و شیر آب را باز کردم. عاوه 
بر این که ســــوختند خیس هم شــــدند. االن نیم ساعت 
است که پســــرک توی اتاق دارد نعره های عاشقانه می زند! 

گفتم که! یک زن باید مثل من نمونه باشد!!
»به من دست نزن« روز نوشت ها یک ساله از فائضه غفار 
حدادی نویسنده کتاب تحسین شده خط مقدم)روایتی 
داســــتانی از تشــــکیل یگان موشــــکی ایران به محوریت 
زندگی سردار شهید تهرانی مقدم( با موضوع کرونا است.

عاقه مندان بــــرای تهیه کتاب می تواننــــد از طریق وبگاه 
manvaketab. رسمی انتشارات شهیدکاظمی و یا وبگاه
ir و همچنیــــن از طریق ارســــال نام کتاب به ســــامانه پیام 

کوتاه 3000141441 اقدام کنند.

ایستگاه آسمان

 سی نما

 میز مطالعه


