
انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

تبریک و تهنیت

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب 
ارزنـده زحمـات  از   

ً
ضمنـا می نماییـم.   عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  را  شـما   انتصـاب 

 جنـاب آقای مهندس افشـاری  طـی تصـدی دوران مدیریـت فرمانداری تقدیر و تشـکر 
می نماییـم.

جناب آقای دکتر

محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

تبریک و تهنیت

نوید مسـرت بخش انتصاب جنابعالـی مایه خرسـندی و امید وافر شـد.  
توفیق روز افزون و سـامتی مـدام آن جنـاب را از درگاه وحدانی خدای 

متعال مسـألت داریم.

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

امیرفتحیاننسب
معاونشهرسازیومعماریشهرداریهمدان

انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی را  تبریـک عـرض نمـوده و از درگاه ایـزد 
منـان مزیـد توفیقـات را بـرای خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط مسـئلت 

دارم.

جناب آقای دکتر محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

محمدرضاخوشگفتار
مدیرعاملخانهمطبوعاتاستانهمدان

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب انتصـاب 
شـما را تبریـک و تهنیـت عـرض می نمایـم. توفیقـات روز افـزون و سـامتی شـما را از درگاه 

آرزو می نمایـم. خداونـد منـان 

سرکار خانم

حبیبی فاطمه 
معاونت محترم سیاسـی اجتماعی فرمانداری همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

محمدی محمدعلی 
فرماندار محترم شهرسـتان همدان

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس
حسین افشاری

مدیر کل محترم دفتر روستایی استانداری 

جناب آقای دکتر
عزیز ا... یوسفی

مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

جناب آقای مهندس 
مجید درویشی

مدیرکل محترم دفتر امور شهری و
شوراهای استانداری

جناب آقای
مهدی اخوان

سرپرست محترم دفتر امور امنیتی، 
انتظامی و اتباع استانداری

انتصاب شما عزیزان را تبریک عرض نموده، اطمینان داریم در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به شهرمان موفق و سربلند 
خواهید بود.

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس حسین افشاری
مدیرکل محترم دفتر روستایی استانداری

جناب آقای دکتر محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

انتصاب بجا و شایسته شما موجب مسرت و خشنودی است. از صمیم قلب انتصاب شما را تبریک و تهنیت عرض 
می نماییم. ضمنًا از زحمات ارزنده جناب آقای مهندس افشــاری طی تصدی دوران مدیریت فرمانداری تقدیر و 

تشکر می نماییم.
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان

انتصـاب بجا و شایسـته شـما کـه مبّیـن مراتـب تعهـد، شایسـتگی و تجـارب ارزنده تـان می باشـد، را 
صمیمانـه تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده،  همچنیـن  از زحمـات جنـاب آقـای جعفـری طـی تصـدی 

آن جایـگاه  کمـال تشـکر داریـم. توفیـق روزافزونتـان از درگاه خداونـد متعـال خواسـتاریم.

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

سید حسین جعفری

امیرفتحیاننسب-معاونشهرسازیومعماریشهرداریهمدانرضا ابرارخرم  - معاون مالی و امور اقتصادی شهردار همدان

انتصاب بجا و شایسـته شـما عزیـزان که بیانگـر تعهد، کارآمدی و شایسـتگی های برجسـته 
شـما در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه شـهر و دیارمـان اسـت را تبریـک عـرض نمـوده، 

موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم.

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری
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۲   
حه 

صف گام نهایی آسفالت روگذر
سردار همدانی ۲   

حه  
صف ابرارخرم، معاون مالی و امور اقتصادی شهردار همدان

افق پیش روی شهر
درخشان است

۲   
حه 

صف رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان:

اظهارنظر تفرقه افکنانه اردوغان 
را محکوم می کنیم

یادداشت

صفحه  ۲

صفحه  4

صفحه  3

صفحه  6

صفحه  4

صفحه  7

گاهی بی منطق
در مقابل خدمت صادقانه

با حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان
ح شد: در دفتر آیت اهلل طه محمدی مطر

لزوم حمایت از حوزه های علمیه 
توسط بزرگان همدان

حجت االسالم فالحی خبر داد:

اتمام پروژه بخش دیالیز  و اورژانس 
بیمارستان فامنین تا تیرماه 1400

رئیس هیأت فوتبال استان همدان خبر داد:

آغاز مسابقات فوتبال همدان
در آینده ای نزدیک

پیامکی کتاب امانت بگیرید

هگمتانه گزارش می کند

واقعیت های تلخ  زندگی مجازی

آخر هفته برفی همدان تا  یلدای تعطیل
یکشنبه و  شنبه  تعطیلی   پیشنهاد  و  ترسناک  یلدای  یرچی:   صفحه  4حر
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استان۲

رئیس کمیســـیون اقتصاد شورا در بازدید از پارک ۲40 هکتاری اعالم کرد:

اقدام منطقه دو 
برای زمینه سازی سرمایه گذاری

قابل تقدیر است
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
گفت: اقدام منطقه دو برای زمینه ســــازی سرمایه گذاری و 

آماده سازی پارک 240 هکتاری اکباتان قابل تقدیر است.
به گزارش هگمتانه، حسین قراباغی در بازدید کمیسیون 
اقتصــــاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شــــورا بــــه همراه 
اعضای کمیســــیون، مدیر منطقه 2، مدیرعامل ســــازمان 
ســــرمایه گذاری و گردشــــگری و کارشناسان شــــهرداری از 
پارک 240 هکتــــاری اکباتان و پــــروژه باغ ویــــال، اظهار کرد: 
احداث پــــارک 240 هکتاری اکباتــــان در منطقه خوش آب 
و هوا و کنار ســــد، قرار گرفته که توسط شــــهرداری پس از 
تحویــــل از منابع طبیعی بــــرای جذب ســــرمایه گذار آماده 

شده است.
قراباغــــی با اشــــاره به اقدامــــات خوب شــــهرداری همدان 
به ویژه شــــهرداری منطقــــه دو در آماده ســــازی پارک 240 
هکتاری و ایجاد بستر سرمایه گذاری در این منطقه، افزود: 
ایجاد جاده دسترسی و کاشت گونه های مختلف گیاهی 

و توسعه این مکان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
به گفتــــه وی؛ احداث پارک هــــای 240 هکتــــاری اکباتان و 
100 هکتــــاری والیت از اقدامــــات بزرگ مدیریت شــــهری 
محسوب می شــــود که موجب افزایش سرانه فضای سبز 
شهر شده؛ این در حالی است که در طی 30 سال گذشته 
کل مجموعــــه پارک های شــــهر همدان بــــه 50 هکتار هم 
نمی رســــد و با احداث این دو پارک، 340 هکتار به ســــرانه 

فضای سبز همدان افزوده می شود.
قراباغــــی با بیــــان اینکــــه توســــعه مســــیر و ظرفیت های 
گردشــــگری همدان از سیاست های شــــورای دوره پنجم 
بوده اســــت، افزود: ایجاد بســــترهای گردشگری و جذب 
ســــرمایه گذار از اقداماتی بوده که صورت گرفته و در حال 

انجام است.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همدان با اشــــاره بــــه اینکه در پــــارک 240 

هکتاری برای جذب سرمایه گذار نیز مباحثی در نظر گرفته 
شــــده اســــت؛ گفت: خوشــــبختانه در دوره پنجم شورای 
شــــهر همدان با نــــگاه ویژه اعضای شــــورا توانســــتیم در 
توسعه سرانه های فضای ســــبز و گردشگری و همچنین 
مراکز جذب سرمایه گذار موفق عمل کنیم؛ از این رو انتظار 
می رود با توجه به زوم های طراحی شــــده، در آینده شــــاهد 

جذب سرمایه گذاران در این منطقه باشیم.
قراباغی با بیان اینکه تا دو سال آینده سایت 240 هکتاری 
اکباتان به توســــعه کامل خود با ورود سرمایه گذار خواهد 
رســــید، یادآور شــــد: انتظار مــــی رود با تکمیل ایــــن پروژه 
شــــاهد بهره بــــرداری مناســــب از این پارک توســــط مردم 

همدان باشیم.
به گفته وی؛ درصورت اتمام پروژه هــــای اکباتان و والیت، 
ایــــن پروژه های شــــهری نــــه تنهــــا می توانند در توســــعه 
گردشگری بلکه در معرفی جاذبه های گردشگری همدان 

هم بسیار مثمر ثمر باشند.
قراباغی با بیان اینکه طراحی ســــایت پارک اکباتان توسط 
معاونت شهرســــازی و معماری شــــهرداری انجام شــــده 
است، عنوان کرد: اقدام شهرداری در این زمینه، ارزشمند 

و قابل قدردانی است.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شــــهر همدان همچنین در بازدید از پروژه باغ ویال، 
به پیگیری های شــــورا و شــــهرداری برای اجرای این پروژه 
اشــــاره کرد و گفت: در حال حاضر مباحث سرمایه گذاری 
خارجی این پروژه انجام شــــده اســــت و مقرر شــــد تمامی 

زوایای کار نیز بررسی و دیده شود.
قراباغــــی با اشــــاره به این کــــه زمین بــــاغ ویــــال متعلق به 
شــــهرداری بوده و به عنوان ســــرمایه محسوب می شود؛ 
یادآور شد: متأســــفانه حدود 20 سال است که این زمین 
بال اســــتفاده مانــــده اســــت؛ در صورتی که مســــؤوالن در 
آن برنامه های  بــــرای  گذشــــته می توانســــتند  ســــال های 

عمرانی در حوزه های مختلف تعریف کنند.

وی با بیان اینکه شــــورا و شــــهرداری همدان در راســــتای 
آماده ســــازی سایت اقدامات مناســــبی انجام داده و تمام 
ســــعی خود را بــــرای جذب ســــرمایه گذار بــــه کار گرفته اند، 
انتقاد کرد: متأسفانه دســــت های پشت پرده وجود دارد 

که اجازه ورود سرمایه گذار به شهر همدان را نمی دهد.
قراباغی ســــنگ اندازی و ایجــــاد موانع ســــرمایه گذاری را از 
عوامل عدم حضور ســــرمایه گذاران در همدان برشــــمرد 
و یادآور شــــد: زمین باغ ویــــال در مکانی قرار گرفته اســــت 
کــــه هیچ دخل و تصرفــــی در طبیعت صــــورت نمی گیرد و 
می تواند ظرفیت بالقوه برای ایجاد پروژه های گردشــــگری 
باشــــد؛ اما دلیل منطقی برای مانع تراشــــی آن وجود ندارد 
و نیاز اســــت تمامی دســــتگاه های مرتبــــط در این زمینه 
با مدیریت شــــهری همکاری الزم را داشــــته باشــــند و این 
جــــا حضور دولت بســــیار تأثیرگذار اســــت؛ زیــــرا معتقدم 
انجام این پــــروژه می تواند عامل توســــعه در مناطق کمتر 

توسعه یافته باشد و تقسیم عادالنه ثروت صورت پذیرد.
 عسگریان: فراهم شدن زیرساخت سرمایه گذاری  �

در پروژه ۲40 هکتاری اکباتان
رئیس شــــورای شــــهر همدان نیــــز در ایــــن بازدید ضمن 
آماده سازی  قدردانی از اقدامات شــــهرداری همدان برای 
پــــروژه 240 هکتــــاری اکباتان گفــــت: با تــــالش مدیریت 
شهری، بستر و زیرساخت های ســــرمایه گذاری در سایت 

اکباتان فراهم شده است.

ســــید مســــعود عســــگریان با اشــــاره به قرارگیــــری پارک 
، اظهار  اکباتــــان در کنار ســــد و طبیعت بکر و زیبای شــــهر
کرد: خوشــــبختانه بــــا طراحی خوب معاونت شهرســــازی 
و معماری شــــهرداری همدان آماده ســــازی این سایت با 

کمترین مداخله زیست محیطی انجام شده است.
وی با بیان اینکه شــــاهد اقدامات خوبی در حوزه توسعه 
، بسترهای گردشــــگری و ســــرمایه گذاری در  فضای ســــبز
، نیازمند  همدان هستیم، یادآور شــــد: جذب سرمایه گذار
ایجاد زیرســــاخت ها و بســــترهای  الزم است که شهرداری 
منطقه 2 در کنار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، 
اقدامــــات خوبــــی در پارک اکباتــــان انجام داده اســــت؛ به 
گونــــه ای که زیرســــاخت ورود ســــرمایه گذار فراهم شــــده 

است.
عســــگریان اضافه کرد: اقدامات انجام شده در پارک 240 
هکتاری اکباتان به گونه ای انجام شــــده کــــه اگر اقدامات 
دیگری در ایــــن زمینه صورت نپذیــــرد و طرح های دیگری 
اجرا نشــــود، ایجاد زیرســــاخت  و راه دسترسی ایجاد شده 
می تواند مورد اســــتفاده مــــردم قرار گیرد کــــه بهره برداری 
حوزه فضای ســــبز و طبیعت بکر کوهســــتان بسیار حائز 
اهمیت است، زیرا ظرفیت تفرجگاهی و گردشگری خوبی 

در این منطقه ایجاد شده است.
رئیس شــــورای شــــهر همدان با تأکید بر اینکه برای ایجاد 
گاهــــی و اطالعات  یا اجــــرای پروژه های مختلف داشــــتن آ

مناســــب می توانــــد در تحقــــق اهــــداف بســــیار تأثیرگذار 
باشــــد، یادآور شــــد: امید اســــت بــــا بســــترها و فضاهای 
خوبی که ایجاد شــــده، ادامه روند کار با همکاری و تعامل 

دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری به سرانجام برسد.
عسگریان تأکید کرد: ضروری اســــت در اجرای این پروژه، 
اقدامــــات با کمترین تداخل و دخــــل و تصرف در محیط و 
طبیعت منطقه، صورت پذیــــرد و در این زمینه می توانیم 
به عنــــوان مثال بــــه جــــای اســــتفاده از بــــرق از نیرو های 

خورشیدی به منظور تأمین برق منطقه استفاده کنیم.
 کاوسی امید: شــــاهد کمترین دخل و تصرف برای  �

آماده سازی پارک اکباتان هستیم
اکبر کاوسی امید، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شــــهر همدان هم در این بازدید ضمن قدردانی از 
اقدامات خوب شــــهرداری همدان به منظور آماده ســــازی 
پــــارک اکباتان، اظهار کرد: با توجه به اینکه کمترین دخل و 
تصرف در آماده سازی این پروژه صورت گرفته، الزم است 

این نکته به عنوان محور کار مد نظر قرار گیرد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
در این بازدید، حامد جلیلوند مدیر منطقه دو شــــهرداری 
همدان به ارائه گزارشــــی از روند اجــــرای پروژه 240 هکتاری 
اکباتان و همچنین مهران حاجیان، مدیرعامل ســــازمان 
ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شــــهرداری همدان به ارائه 

گزارشی از پیگیری های پروژه باغ ویال پرداختند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان:

اظهارنظر تفرقه افکنانه اردوغان  را محکوم می کنیم

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان اعالم کرد: 
محکوم  را  ترکیه  رئیس جمهــــور  تفرقه افکنانه  اظهارنظر 

می کنیم.
در  کاوســــی امید  اکبــــر  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
شــــصت ودومین جلســــه صحن شــــورا گفــــت: چندی 
پیــــش رجب طیب اردوغــــان، رئیس جمهــــور ترکیه که 
برای شــــرکت در مراســــم رژه نظامی نیرو های جمهوری 
آذربایجــــان شــــرکت کرده بود، شــــعر وارونه و بــــه دور از 
حقیقــــت را با مضمــــون »ارس را جــــدا کردنــــد و آن را با 
میله و ســــنگ پر کردند/ من از تو جدا نمی شدم/ به زور 

جدایمان کردنــــد«، خواند که خشــــم و عصبانیت مردم 
ایران را به دنبال داشت .

وی افــــزود: از این رو به عنوان نماینــــده مردم همدان در 
پارلمان شــــهری، ســــخنان تفرقه افکنانه رئیس جمهور 
ترکیــــه را محکــــوم می کنــــم، زیــــرا هــــدف اظهارنظــــرات 
اردوغان، دلســــوزی برای مردم آذربایجان نیست؛ بلکه 
منفعت طلبانــــه و جــــدا ســــاختن روابــــط نیــــک ایران و 

آذربایجان است.
کاوسی امید  گفت: آذربایجان، یک لشکر واحد در سپاه 

آیت ا... سید علی خامنه ای است.
رئیــــس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان همچنین اظهار کرد: بر اســــاس اشــــعار انقالبی 
حــــاج ولــــی ا... کالمی زنجانــــی، نام همــــدان نیــــز در کنار 
شــــهرهای اردبیــــل، زنجــــان و آذربایجان بــــزرگ خوانده 
می شود و قســــمت اعظمی از این دیار هم به آذربایجان 

متصل است.
کاوسی امید گفت: بر اساس شعر معروف  »آذربایجان 
«؛ ما نیز به ســــهم خود  ، خامنــــه ای دن آیریلمــــاز جانبــــاز
آذربایجــــان، اظهارنظر رئیــــس جمهوری  همانند مــــردم 

ترکیه را محکوم می کنیم.
  دولت باید به مردم پاسخ گو باشد �

وی در ادامه با اشــــاره به اینکه تغییرات بسیار و سرعتی 

در حوزه مدیریتی اســــتان و شهرستان همدان در حال 
شــــکل گیری اســــت؛ گفت: در حوزه تغییــــر فرمانداری، 
ضمن قدردانی از خدمات ارزشــــمند حســــین افشاری، 
فرماندار ســــابق همدان که هر لحظه و در تمام صحنه ها 
انتصــــاب  داشــــت،  حضــــور  مجاهدانــــه  و  دلســــوزانه 
محمدعلــــی محمدی را به عنوان سرپرســــت فرمانداری 

همدان تبریک عرض می  کنیم.
رئیــــس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان ادامــــه داد: امــــا در این برهه زمانی هــــم زمان با 
پایــــان خدمت دولت دوازدهم، ســــؤال اینجاســــت که 
تغییرات حال حاضر همراه با ســــرعت عمــــل باال به چه 

دلیل و با چه شاخصه های اتفاق می افتد؟
منتخب  به عنوان  دولت  اســــت:  معتقد  کاوســــی امید 
مردم بایــــد در مورد تصمیم گیری های برش کشــــوری و 

استانی، پاسخ گوی مردم باشد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان؛ 
وی اظهــــار کــــرد: از ســــوی دیگــــر به کارگیــــری مدیــــران 
غیربومی در اســــتان همــــدان قابل قبول نیســــت؛ زیرا 
ســــوزاندن فرصت هــــای مدیریتی بــــرای افــــراد بومی و 
جلوگیــــری از ارتقای کاری آنان را به دنبــــال دارد؛ از این رو 
درخواســــت داریم در این زمینه مدیریت ارشــــد استان 

پاسخ گو باشد تا تنویر اذهان عمومی صورت پذیرد.

خانه »سماوات« 
ثبت ملی شد

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: باالخــــره خانــــه تاریخی 
»سماوات« همدان که در فهرســــت آثار ملی به صورت 
اضطراری در حــــال ثبت قرار گرفته بود توانســــت جایی 

برای خود در ردیف آثار ملی ایران باز کند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، پرونــــده ثبت خانه »ســــماوات« 
همدان وقتــــی در ردیف پیگیری های میــــراث فرهنگی 
گهی فروش  برای ورود به فهرســــت ملی وارد شــــد که آ
آن در وبگاه خرید و فروش برخط مورد انتقاد رسانه های 

همدان قرار گرفت.
موضوع از این قرار بود که اردیبهشــــت ماه ســــال جاری 
گهی عجیبی تحت  در یکی از وبــــگاه  های فروش برخط آ
عنوان »فروش خانه ویالیی با نمای سنتی« منتشر شد 
گهی نشان از بنایی  که عکس های انتشاریافته در این آ
با ارزش اما فاقد نشــــان ملی در شهر همدان داشت که 

در غفلت مسؤوالن امر به حراج گذاشته شده بود.
رسانه ها و دوستداران میراث فرهنگی بر این باور بودند 
که این بنا واجد ارزش است و باید حفظ و نگهداری شود؛ 
از ســــوی میراث فرهنگی، به مالکان پیشنهاد شد از این 
خانه به عنوان خانه بوم گردی استفاده شود و در صورت 
تخریب، باید به همان شکل نوسازی شود زیرا خود نمای 

ساختمان می تواند به عنوان یک نشان استفاده شود.
آنچه شرایط موجود مشــــخص می کرد این بود که خانه 
سماوات باتوجه به موقعیت مکانی، محدودیت ارتفاع 
دارد کــــه ارتفاعی بیــــن 2.5 الی 3.5 طبقه اســــت؛ پس 
فروش این خانه ارزشــــمند به نفع مالک نیست و زمین 

آن ارزشی ندارد.

اما باالخره پس از حواشــــی متعدد و پیگیری رسانه ها برای 
جدیت ورود میراث فرهنگی این خانه توانست با اختصاص 

شماره 33077 در ردیف آثار ملی کشور قرار گیرد.
»خانه سماوات« در خیابان بوعلی کوچه شهید نیلی واقع 
شده و از بناهای با ارزش تاریخی استان همدان است که 
پرونده ثبت آن در دســــت اقدام بــــوده و به محض آماده 

شدن برای ثبت به تهران ارسال خواهد شد.
در آن زمان کــــه موضوع خرید و فروش خانه ســــماوات 
تیتر رســــانه ها شــــد، مالکان بنا با مراجعه بــــه اداره کل 
میــــراث فرهنگی اســــتان همدان اطــــالع یافتند که حق 
فروش ملک خود را دارند ولــــی اجازه تخریب ندارند و به 

هیچ عنوان اجازه تخریب به آن داده نمی شود.
نکتــــه حائــــز اهمیت دیگر ایــــن بود که عــــالوه بر اینکه 
خود بنا دارای ارزش تاریخی اســــت بــــا توجه به قرارگیری 
در بافــــت تاریخی و حریم خانه »ضرابی« و آرامگاه بوعلی، 

محدودیت ارتفاع داشــــته و اجازه ســــاخت و ساز به آن 
داده نمی شــــود و در صــــورت معاملــــه ملــــک، صاحب 
جدیــــد ملک نیز به هیچ عنوان اجازه تخریب و ســــاخت 
و ســــاز این بنا را نخواهد داشت و تنها موظف به حفظ و 

نگهداری بنا است.
و حاال باالخره خانه ســــماوات که در فهرست آثار ملی به 
صورت اضطراری در حال ثبت قرار گرفته بود توانســــت 

جایی برای خود در ردیف آثار ملی ایران باز کند.
به نقل از فارس، تغییر کاربری مناسب یک بنای تاریخی 
از مهم تریــــن راهکارهای حفاظت آن  اســــت. در کشــــور 
مــــا بســــیاری از بناها کاربری پیشــــین خود را از دســــت 
داده  و به بناهایی با کاربــــری جدید و گاه نامرتبط تبدیل 
شده اند؛ این درحالی است که کشورهای توسعه یافته 
بهتریــــن راهکار حفظ بناهــــای تاریخی را احیــــای کاربری 

اصلی بنا می دانند.

یرات ویژه شب چله ح نظارتی تعز طر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان 
گفت: طرح نظارتی ویژه شــــب چله با مشــــارکت هشــــت تیــــم تعزیرات 

حکومتی و سایر نهادها در استان همدان آغاز شده است.
به گــــزارش هگمتانه، داریوش جودکی روز یکشــــنبه افزود: با توجه به در 
پیش بودن شــــب چله و شــــلوغی بازار آجیل و میوه، طرح ویژه نظارتی از 
ســــوی تعزیرات حکومتی اجرا شده و به پرونده های تخلف خارج از نوبت 

رسیدگی می شود.
وی اضافه کــــرد: اجرای این طرح با همکاری مراجــــع نظارتی تا اول دی ماه 
ادامه دارد که در راســــتای اجرای طرح تمامی فروشــــگاه های عرضه میوه 
، خشــــکبار و قنادی ها مورد بازرســــی قرار می گیرنــــد و در صورت  و تره بار
مشــــاهده هرگونه تخلف مراتب به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی 

خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین اظهار کرد: فردی که 

30 هزار لیتر نفت ســــفید را به ارزش بیش از یــــک میلیارد و 516 میلیون 
ریال به وســــیله خودرو کامیون از اســــتان های غربی به مقصد قم حمل 

می کرد به ظن قاچاق دستگیر شد.
جودکــــی افــــزود: پــــس از اجرای تشــــریفات قانونی توســــط شــــعبه ویژه 
رســــیدگی به جرائــــم قاچــــاق کاال و ارز مســــتقر در گلوگاه شــــهید زارعی 
تعزیــــرات حکومتی همدان عــــالوه بر ضبط کاال به نفــــع دولت، متهم به 
پرداخت مبلــــغ بیش از ســــه میلیارد ریــــال جزای نقــــدی در حق دولت 

محکوم شد.
وی ادامه داد: با تالش دایره اجرای احکام مستقر در گلوگاه شهید زارعی 

جریمه صادره وصول و به حساب خزانه دولت واریز شد.
جودکی از مردم اســــتان خواســــت در صورت مشــــاهده هرگونه تخلف 
مراتب را از طریق تلفن 32523442 اداره کل تعزیرات، تلفن گویای 124، 
سامانه ir.124.www ســــازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پیامکی 

300000135 و یا وبگاه ir.t135 گزارش کنند.

منطق بی  گاهی 
مقابل در 

صادقانه خدمت 
صادقیان  � حسین 

مراجعه  بانک  عابر  مسؤول  به  شدم،  بانک  وارد 
کارت عابــــر بانکم  آقــــا احتمــــاال  کــــردم  و عرض 
یــــا افتاده، به  ایــــن محوطه جــــا مانده  دیروز در 
آن  آیا شــــما خبــــری از  این نام و نشــــان اســــت 
دارید؟ فرد ذی ربط گفت برو اطراف دســــتگاه را 
خوب نگاه کن شــــاید آنجا باشد، گفتم اینکار را 
کردم آیا شــــما خبری ندارید، گفت حاال چرا اینجا 

آمدی!
عــــرض کردم پس کجــــا بروم اینجا بانک اســــت 
و در جــــوار عابر بانک با ایــــن وجود بروم از کدام 

بپرسم؟! محل  و  صنف 
اضافــــه بفرمائیــــد قبــــل از قضیه بلیــــه کرونا به 
اداره ای مراجعــــه کــــردم کــــه قصد داشــــتند طی 
رسیدگی  رجوع  ارباب   20 مســــئله  به  ســــاعت   5
کننــــد، فهمیدم همه 20 اربــــاب رجوع را گفته اند 
مثــــال ســــاعت 8 صبح حاضر شــــوند! پرســــیدم 
را  جوانــــی  مهنــــدس  کیســــت؟  کار  مســــؤول 
معرفــــی کردنــــد، با روی خــــوش گفتــــم آقا جان 
نمی شــــد برای جلوگیری از ازدحام و ضایع شدن 
وقت مــــردم، ارباب رجوع 20 نفــــره را به مثال 4 یا 
5 گروه تقســــیم کــــرده و از آنها می خواســــتی در 

شوند؟ حاضر  متفاوتی  ساعات 
اضافــــه بفرمائیــــد، بــــرای اخــــذ مدرکــــی بــــه طور 
موقــــت که فقــــط ســــاعاتی بگیــــرم بــــه مرجعی 
شــــخصی  جنبه  که  برگردانم  ســــرعت  بــــا  و  ارائه 
3 بخش  داشــــت بــــه ســــازمانی مراجعه کــــردم 
امضــــا گرفتند در حالی که مدرک شــــخصی بود، 
رفتــــم در عرض کمتر از یک ســــاعت کار را انجام 
که ســــرعت عملم  را برگرداندم طوری  و مــــدرک 
کارمند شــــد وقتی تحویل دادم  موجب تعجب 
بدون هیچگونه ســــند مبنی بــــر اینکه مدرک را 
بازگردانده ام، مســــؤول مربوطــــه گفت، ممنون 

ببرید! تشریف 
اضافــــه بفرمائیــــد، شــــاید برای شــــما هم پیش 
آمده باشــــد که بــــرای مثــــال اخذ مجــــوزی ده ها 
اداره ای تحویــــل می دهی برای  بــــه  مدرک و فرم 
طی مراحــــل مختلــــف هیچگونه برخی رســــید و 
حتی شــــماره ورودی ثبت شــــده به من و شــــما 

نمی دهند.
سازمان  دو  به  شده،  مفقود  کارتی  می کردم  فکر 
مرتبــــط مراجعه کــــردم یکی با بررســــی ســــامانه 
گفت اساســــا این کارت به شــــما تحویل نشده 
، به آن اداره مراجعه کردم  برو از فــــالن اداره بگیر
مســــؤول ذیربط پــــس از تحقیق سیســــتمیک 
گفت، چون بیش از یک ســــال است شما برای 
تحویــــل گرفتن مراجعه نکردی به تهران عودت 
داده شــــده، منزل رفتم مجددا مدارک را بررسی 
کردم کارت مــــورد نظر را پیدا کــــردم! و فهمیدم 

کرده ام. کم دقتی  من هم 
مشاهده و تجربه کرده اید که تعدادی از ادارات 
وقتــــی وارد می شــــوی اصال بــــرای شــــما معلوم 
نیســــت و تبیین نمی کنند که چــــه فرایند هایی 
را بایــــد طی کنــــی تا به هــــدف مورد نظر برســــی، 
البته گاهی اینگونه نیســــت، بــــرای اخذ مجوزی 
که ده ها نفر هم همان  کردم  به اداره ای مراجعه 
آن اداره  را داشــــتند مدیریــــت  تقاضــــای بنــــده 
به خوبــــی به طوری کــــه همه ببیننــــد و بفهمند 
مندرج کــــرده بود که این 9 مرحله را الزم اســــت 
طــــی کنی تا به نتیجه و اخذ مجوز الزم برســــی که 
ولی  بود  زیــــادی  مراحل  اینکــــه  با  خوشــــبختانه 
همه با رضایــــت کار را دنبال و به نتیجه مطلوب 

می رسیدند.
و  اداری  مختلــــف  بخش هــــای  در  مــــا  پــــس 
اجتماعی کــــم نداریم کارمندان و مدیرانی که کار 
را به خوبی انجــــام می دهند ولی  و وظیفه خــــود 
قبــــول کنیم برخی بــــا تمام انتظــــارات رنگارنگی 
که از متولیان و رؤســــای خــــود دارند ولی در کار 

می زنند. گیج  نوعی  به  آن  چگونگی  و 
که در بخشــــی  بــــه نظر شــــما منطقی اســــت  آیا 
حدود 30 نفر اشــــتغال و حضور داشــــته باشند 
آنان در عمل فعــــال برای انجام  حدود نیمــــی از 
وظیفه سازمانی باشــــند و پاسخ گویی به حدود 
10 ارباب رجوع حدود یک ســــاعت توســــط همه 
دیگری  مثال های  و  بی انجامــــد  طول  به  فعاالن 

که وجود دارد.
آری مــــردم انتظــــار دارند همچنان که اشــــخاص 
بخش های  از  خویش  مســــؤولیتی  جایگاه  برای 
هم  گو  پاســــخ  می کنند  دریافت  حقوق  مختلف 
اینگونه  زیادی  عده  تحقیقا  و  انصافا  که  باشــــند 
انــــد ولی ســــایر افراد هم با چشــــم بــــاز و به طور 
گوی برنامه ریزی شده  منطقی و شــــفاف جواب 
برای حل مسائل مردم باشــــند و ناظرین بیش 
از پیش به نکاتی که شــــهروندان با جان خود در 
می کنند  درک  ســــازمان ها  و  ادارات  بــــا  مواجهه 

دهند. بخرج  حساسیت 
 ان شاءاهلل

یادداشت

گام نهایی آسفالت روگذر سردار همدانی

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرعامل ســــازمان 
عمــــران و بازآفرینــــی فضاهــــای شــــهری بیان کــــرد: با 
مساعد شــــدن شــــرایط جوی اجرای روکش آسفالت 

تقاطع سردار همدانی از سر گرفته شد.
به گــــزارش هگمتانه، احســــان صباغــــی ضمن بیان 
مطلــــب فوق افــــزود: باتوجه به اهمیت پروژه ســــردار 
همدانــــی و آمــــاده شــــدن مقدمات زیرســــازی پس از 
اجرای آستر آســــفالت پل، اجرای روکش آسفالت پل 

آغاز شد.
احسان صباغی عنوان کرد: در این پروژه بیش از 300 

تن آسفالت پخش تسطیح شد.
مدیرعامــــل ســــازمان عمــــران و بازآفرینــــی فضاهای 
شــــهری اظهار امیدواری کرد که با مســــاعد بودن هوا 
در روزهای آتی عملیات آســــفالت ریزی رمپ تقاطع به 

اتمام برسد.
صباغی با اشــــاره به ارتقــــا کیفیت تولید آســــفالت در 
کارخانه آســــفالت سازمان عمران شــــهرداری همدان 
افزود: اســــتفاده از دســــتگاه های پخت با تکنولوژی 
روز و کامــــال اتوماتیک، به کارگیــــری نیروهای مجرب و 
دقت باالی واحــــد کنترل کیفی کارخانــــه و بهره گیری 

از ظرفیت هــــای علمی و کنترلی آزمایشــــگاه مکانیک 
خــــاک اســــتان از دیگــــر دالیل ارتقــــا کیفیــــت تولید 

آسفالت است.
مدیرعامــــل ســــازمان عمــــران و بازآفرینــــی فضاهای 
شــــهری یادآور شــــد: توجــــه بــــه کیفیــــت و کمیت و 
همچنین رصد لحظه ای کیفیت و کاهش قابل توجه 
آلودگی محیط زیســــت از مهمترین تغییرات اساسی 
در وضعیــــت تولیــــد در کارخانه آســــفالت ســــازمان 
عمران شهرداری همدان است که این مهم در میزان 

تولید آسفالت نیز تأثیر مثبتی داشته است.
صباغــــی با بیــــان اینکه کارخانه آســــفالت ســــازمان 
عمــــران و بازآفرینــــی فضاهــــای شــــهری شــــهرداری 
همدان در مجمــــوع ظرفیت تولید 80 تن آســــفالت 
گرم، 60 تن آســــفالت بازیافت را در ساعت داراست، 
گفــــت: همانطــــور کــــه گفتــــه شــــده مصالح ماســــه، 
نخودی و بادامی از معادن با کیفیت اســــتان فرآوری 
و پس از انجام کنترل هــــای الزم به لحاظ دانه بندی و 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی، برای عملیات تهیه 
آسفالت و پخش و تســــطیح در شهر مورد استفاده 

قرار می گیرد.

ابرارخرم، معاون مالی و امور اقتصادی شهردار همدان:

افق پیش روی شهر درخشان است
همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
معــــاون مالــــی و امــــور اقتصــــادی 
شهرداری  گفت:  همدان  شــــهردار 
مشــــکالت  پهنــــای  در  همــــدان 
کرونا  از  ناشی  مصائب  و  اقتصادی 
اقدامات  توانسته  و  است  سربلند 

خوب مالی را رقم بزند.
رضا ابــــرار خرم در گفتگو بــــا خبرنگار 
کــــه  حالــــی  در  افــــزود:  هگمتانــــه 

شــــهرداری های مشــــابه حتــــی کالنشــــهر های بزرگتر از 
همدان در شرایط دشــــوار تأمین حقوق کارکنان گرفتار 
شده اند، شهرداری همدان به شکر و لطف خدای متعال 

توانسته عملکرد شایسته ای را از خود بجا بگذارد.
وی تصریح کرد: توفیق روز افزون مدیریت شهری مرهون 
انســــجام مدیریتی، تدوین مناسب بودجه در معاونت 
برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری بوده و در کنار آن 
همدلی مثال زدنی میان اعضای شــــورای اسالمی شهر 

و مدیران ارشد شــــهرداری است که 
سود آن را شهروندان خوب همدانی 

خواهند برد.
ابرار خــــرم تأکیــــد ویژه بــــر ضرورت 
حرکــــت رو بــــه جلو کــــرد و افــــزود: 
فرصت خدمت گزاری به شهروندان 
مسؤولیت هایی  در  انسان ها  برای 
که قرار دارند زودگذر اســــت لذا این 
مســــؤولیت امانتــــی اســــت که در 
اختیار ما قرار گرفته تا بتوانیم در سایه لطف خدای بزرگ 

از خود نامی نیک نزد مردم به یادگار بگذاریم.
وی بخــــش عمــــده ای از اقدامات منجر بــــه بهره وری 
را تشــــریح کرد و افــــزود: صرفه جویــــی در منابع مالی، 
فرصــــت شناســــی در مقاطــــع حســــاس و صیانت از 
امــــالک عمومی شــــهر همــــدان مهمتریــــن اقداماتی 
است که مساعی همکارانم در شهرداری معطوف به 

این موارد است.
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برگزاری اردوی جهادی سالمت در مالیر

توزیع 300 بسته کمک مؤمنانه توسط دانشجویان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مســــوول بسیج دانشــــجویی دانشگاه آزاد اســــالمی واحد مالیر از 
برگزاری اردوی جهادی ســــالمت در مالیر خبر داد و گفت: 300 بســــته معیشــــتی بین نیازمندان 

توزیع شد.
به گزارش هگمتانه، ابوالفضل رضایی اظهار کرد: بســــیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مالیر در هفته بســــیج اقدام به برگزاری اردوی جهادی ســــالمت کرد. وی با اشاره به توزیع ماسک 
رایگان در این هفته بین مردم شهرســــتان گفت: آموزش صنوف و مطالبه حضوری از مسووالن 
شهرســــتانی نیز مورد توجه بود. مسوول بسیج دانشــــجویی دانشگاه آزاد واحد مالیر از توزیع 
3 هزار ماســــک رایگان با همکاری حوزه امام رضا)ع( خبر داد و گفت: ماسک ها را خود تولید 

کردیم. آن  توزیع  به  اقدام  و 
وی با اشــــاره به ویزیت رایگان مردم با همکاری جمعیت هالل احمر خاطرنشــــان کرد: 300 بسته 

معیشتی مواسات مؤمنانه در هفته بسیج توزیع شد.

رضایی بیان کرد: اقالم شــــامل برنج، روغن، رب، ماکارونی، ســــویا و مرغ بود کــــه برای تهیه آنها 60 
میلیون تومان از خیرین جمع آوری و هزینه شد.

وی با اشــــاره به آموزش صنوف در مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا خاطرنشان کرد: مسووالن 
شهرســــتانی اعم از ســــتاد فرماندهی نیروی انتظامی و اداره آموزش وپرورش شهرستان مالیر و 

شهردار حضور میدانی داشتند و قدردان زحمات هستیم.
مســــوول بسیج دانشــــجویی دانشــــگاه آزاد اســــالمی واحد مالیر از عدم حضور مسوول شبکه 

بهداشت این شهرستان ابراز گالیه مندی کرد.

15بهمن ماه و به صورت مجازی:
برگزاری بیست و دومین جشنواره 

موسیقی استان در اسدآباد

دومین  و  بیســــت  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
جشنواره موسیقی اســــتان همدان 15 بهمن ماه به 
صورت مجازی در شهرستان اسدآباد برگزار خواهد 

شد.
به گــــزارش هگمتانه، هنرمندان تــــا پنجم بهمن ماه 
فرصــــت دارنــــد آثــــار خــــود را بــــه صــــورت DVD بــــه 
دبیرخانه جشــــنواره واقع در مجتمع فرهنگی هنری 

بوعلی سینا همدان ارسال کنند.
هدف از برگزاری این جشــــنواره شناسایی، پرورش 
و تقویت اســــتعدادهای خالق موســــیقی استان و 

پاسداشت موسیقی ناب ایرانی است.
این جشــــنواره در دو بخش تک نوازی و گروه نوازی 
پیش بینــــی شــــده اســــت و هنرمنــــدان در بخش 
تک نوازی، می توانند در دو گروه ســــنی زیر بیســــت 
ســــال و باالی بیست سال و در بخش های نواختن 
 ، ، ســــه تار ، دف، تنبــــک، ویولن، تار ، تنبــــور ســــنتور

کمانچه، نی، عود و آواز شرکت کنند.
شرایط شرکت کنندگان در بخش گروه نوازی �

آثــــار در ایــــن بخش بایــــد حداقــــل 30 و حداکثر 45 
دقیقه باشند که آثار ساخته شده توسط هنرمندان 
بومــــی با رویکردهای ملی و آزاد، اســــتفاده از اشــــعار 
مناسب، سازبندی رایج موسیقی ایرانی و مقامی در 

اولویت هستند.
داوری آثــــار 10 بهمن مــــاه انجام خواهد شــــد و پس 
از انتخــــاب برگزیدگان، آیین اختتامیه جشــــنواره در 
شهرستان  اســــدآبادی  ســــیدجمال الدین  مجتمع 

اسدآباد برگزار خواهد شد.
در تمامی بخش های تک نوازی به نفرات اول دیپلم 
، تندیس جشنواره و جایزه نقدی اهدا خواهد  افتخار

شد.
نفرات دوم و سوم این بخش با اهدای لوح سپاس 
و جایــــزه نقدی، تقدیر و در بخــــش گروه نوازی نیز به 
گروه های منتخب تندیس جشنواره و جایزه نقدی 

اهدا می شود.

نشست فرماندار 
با سمن های بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار بهار گفت: 
توســــعه اجتماعــــی و فرهنگی این شهرســــتان با 
سازمان های  خصوص  به  نهادها  همه  مشــــارکت 

می شود. پذیر  امکان  نهاد  مردم 
احســــان   ، بهار از  هگمتانــــه  خبرنــــگار  گــــزارش  به 
قنبــــری روز شــــنبه در نشســــت اعضای شــــورای 
نهــــاد  مــــردم  ســــازمان های  حمایــــت  و  توســــعه 
مشــــارکت  ضرورت  به  اشــــاره  با  بهار  شهرســــتان 
آحــــاد مــــردم در حوزه هــــای فرهنگــــی و اجتماعی 
اظهار کــــرد:  از آنجایی که بنای هــــر حرکت ماندگار 
مبتنــــی بــــر حضور مــــردم به ویــــژه جوانــــان بوده، 
بنابرایــــن ســــازمان های مردم نهاد رســــالتی بزرگ 

در اســــتمرار این مشارکت مردمی بر عهده دارند.
وی به برخــــی از اقدامات و عملکرد ســــازمان های 
کــــرد و افزود: امســــال به خاطر  مردم نهاد اشــــاره 
ســــمن ها  با  همکاری  میزان  کرونا  بیماری  شــــیوع 
تقلیــــل یافت اما بنابر جایگاه و اهمیت ســــمن ها 
در توســــعه عمومــــی شهرســــتان، امیدواریم که با 
ریشــــه کنی این بیماری دوباره شــــاهد بازگشــــت 
نهاد  مردم  سازمان های  میان  در  شادابی  و  نشاط 

باشیم. جامعه  و 
انتخابات  برگزاری  درباره  همچنیــــن  بهار  فرماندار 
در  اســــالمی  شــــوراهای  و  جمهــــوری  ریاســــت 
بــــه پای  که مــــردم را  گفــــت: آنچــــه  آینــــده  ســــال 
صندوق های رأی آورده داشــــتن امید به آینده ای 
بهتر اســــت که در این میان ســــمن ها می توانند 
بــــا امیدبخشــــی و در تعاملی ســــازنده با دولت و 
را در این دوره نیز  سایر نهادها، مشــــارکت مردم 

کنند. تقویت 
قنبــــری بــــا ابــــزار خرســــندی از نقــــش آفرینی های 
فرهنگــــی  و  اجتماعــــی  عرصه هــــای  در  ســــمن ها 
شهرســــتان، ضمن تأیید برخورداری سازمان های 
مردم نهاد از ظرفیت های غنی فرهنگی، خواســــتار 
آنان با  همــــکاری و مشــــارکت منظــــم و مســــتمر 
حوزه اجتماعی فرمانداری در رســــیدن به توســــعه 

شد. شهرستان  این  در  متوازن 
در این نشست برخی از مدیران عامل سمن های 
شهرســــتان بهار با ارائه دیدگاه هــــا و نظرات خود، 
 بر رفــــع موانــــع اداری ســــازمان های مــــردم نهاد و 
همکاری ســــایر نهادهــــای اجرایی شهرســــتان در 
کردند. کید  تأ اجتماعی  و  فرهنگی  طرح های  اجرای 

خبــر حجت االسالم فالحی خبر داد:

اتمام پروژه بخش دیالیز 
انس بیمارستان فامنین  و اورژ

تا تیرماه 1400
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی از اتمام پروژه ایجاد 
بخش دیالیــــز و اورژانس بیمارســــتان فامنین تــــا تیرماه 

سال 1400 خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــالم احمدحســــین 
فالحی با برگزاری جلســــه ای به منظور پیگیری وضعیت 
ایجــــاد بخــــش دیالیز و اورژانــــس بیمارســــتان فامنین 
، مجمــــع خیرین  اظهــــار کــــرد: بایــــد از مشــــارکت خیــــر
پزشکی  علوم  دانشــــگاه  و  فامنین  شهرستان  سالمت 
ابن ســــینا در شــــروع ایــــن پــــروژه تقدیر کرد زیــــرا پروژه 
50 درصد پیش  از  کار بیش  پیشرفت خوبی داشــــته و 

است. رفته 
وی بیان کرد: با توجه به اینکه نیاز است مردم شهرستان 
فامنیــــن از خدمــــات بخــــش اورژانــــس و بخــــش دیالیز 
بهره مند شوند، باید ســــرعت بیشتری به کار داده شود و 

پروژه زودتر به نتیجه برسد.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــالمی از اتمام این پروژه در تیرماه 1400 خبر داد و افزود: 
در این جلســــه تصمیم بر این شــــد، این خبر خوش را به 
آینده  مردم شهرستان فامنین بدهیم که در تیرماه سال 
ایــــن پروژه بــــه اتمام می رســــد و همزمان بــــا آن کار تجهیز 
بخش اورژانس و بخــــش دیالیز را نیز پیــــش می بریم که 
در موعد مقرر پذیرش داشــــته و خدمــــات را به مردم ارائه 

دهیم.
وی با بیــــان اینکه دانشــــگاه علوم پزشــــکی اســــفندماه 
سال گذشته دو دســــتگاه دیالیز با تمام تجهیزات کامل 
خریداری و در اختیار شــــبکه بهداشــــت و درمان قرار داد، 
تصریــــح کرد: با ایــــن اقدام بــــرای تأمین امید اســــت برای 
بخش دیالیز مشــــکل خاصی نداشته باشیم و تجهیزات 

الزم در اختیار بیمارستان قرار گیرد.

حجت االســــالم فالحــــی با تأکیــــد بر اینکــــه این پــــروژه با 
مشــــارکت خیرین تا این مرحله پیش رفته اســــت، ادامه 
داد: قرار شــــد دانشــــگاه این پروژه را هرچه زودتر تکمیل 
و طی چهار ماه فصل کاری ســــال آینده تــــا تیرماه به اتمام 

برساند.

وی با بیان اینکه برخی تســــهیالت این پــــروژه قباًل گرفته 
شــــده و برای دریافت تســــهیالت جدید نیز نیاز به کمک 
دولت و خیرین اســــت خواســــتار کمک خیریــــن به این 
منطقه محــــروم و تهیه تجهیــــزات مورد نیــــاز بخش های 

دیالیز و اورژانس این بیمارستان شد.

به نقــــل از فــــارس، نماینده مــــردم همــــدان و فامنین در 
مجلس شورای اســــالمی با اشاره به اینکه منطقه فامنین 
مشــــکالت بســــیاری در بخش درمان دارد که باید هر چه 
زودتر حل شود تأکید کرد: در آینده امکانات بیشتری نیز 

به شهرستان خواهد آمد.

بیش از 95 درصد قالی بافان نهاوند بیمه هستند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره صنعت، 
معدن و تجــــارت نهاوند با بیان اینکــــه بیش از 95 
درصــــد قالی بافــــان نهاونــــد دارای بیمه هســــتند از 
ایجاد 25 شــــغل جانبی از طریق فرش دستباف خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، نقی کاکاوند با بیان اینکه بیش 
از 95 درصد قالی بافان نهاوند دارای بیمه هســــتند 
اظهار کرد: تعداد کل قالی بافان شهرستان نهاوند 
که تا پایان شــــهریورماه ســــال جاری در سامانه این 
اداره به ثبت رســــیده اند 2 هزار و 538 نفر هســــتند 
کــــه 2 هزار و 500 نفر از این تعداد جزو بیمه شــــدگان 

ثبت شده اند.
وی افــــزود: بــــه منظــــور حمایــــت مالی از شــــاغلین 
این بخــــش در ابتدای ســــال 20 نفر بــــرای دریافت 
تســــهیالت بــــه بانک هــــای عامل معرفی شــــده اند 
که تمام آنها مــــورد تأیید قرار گرفتــــه و مجموعا 150 

میلیون تومان وام به آنها پرداخت شده است.
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
عنوان  به  بافی  فرش  صنعــــت  اهمیت  به  نهاوند 
یکــــی از صنایــــع دســــتی اشــــتغالزا اشــــاره کرد و 
ود: در ســــال های اخیــــر قالی بافــــی به عنوان  افــــز
منابع  از  یکــــی  بــــه  توانســــته  هنر  و  صنعــــت  یک 
مهــــم اشــــتغال زایی و ارزآوری تبدیــــل شــــود که 
آنها  5 هزار نفر کــــه اغلب  در این زمینــــه بیش از 
خانم هســــتند زیر نظر اتحادیــــه قالی بافان در 24 
مشغول  شهرستان  ســــطح  در  بافی  فرش  کارگاه 

شده اند. فعالیت 
وی با اشاره به ایجاد 25 شغل جانبی از طریق فرش 
دســــتباف گفت: از جمله این مشــــاغل می توان به 
پشم چینی، حالجی، نخ ریسی، نخ تابی، خامه فروشی، 
بازرگانی و مانند اینها اشــــاره کرد کــــه می تواند افراد 

زیادی را به خود مشــــغول کند زیرا در شرایط کنونی 
که بحــــث اشــــتغال و جهــــش تولید مطرح اســــت 
حمایــــت از این صنعت می تواند آثــــار مثبتی را برای 

اقتصاد خانوار به همراه داشته باشد.
کاکاوند ادامه داد: قطعا برگزاری چنین کالس هایی 
سبب آشــــنایی بافندگان با فنون بازاریابی می شود 
و مشــــتری و بازار فروش محصولشان را پیدا کنند و 
بعد شــــروع به بافت فرش و قالی کنند که این رویه 
میزان ارزآوری تولید فرش را هم برای بافندگان و هم 

شهرستان افزایش می دهد.
وی گفت: شهرستان نهاوند یکی از قطب های مهم 
تولید فرش اســــت و نباید با داشتن چنین ظرفیتی 
مــــورد غفلت واقع شــــود که امیدواریم بــــا راه اندازی 
آموزش بازاریابی بتوانیم صنعت فرش  کالس های 

و فرش بافی را بیش از گذشته فعال کنیم.
رئیــــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســــتان 
نهاوند از فرشــــبافی به عنوان یک صنعت ارز آور یاد 
کرد و گفت: قالی و فرش های نهاوند به  دلیل اصیل 
بودن نقشه به کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه 
خلیــــج فارس و برخی نقاط کشــــور صادر می شــــوند 
که البته با توجه به وجود واســــطه سود کمتری عاید 
بافنــــدگان فرش می شــــود کــــه در صــــورت برگزاری 
بــــرای تولیدکنندگان  آمــــوزش بازاریابــــی  دوره های 
بومی سود بیشــــتر و در نتیجه اشتغال پایدارتری در 

این زمینه به عمل خواهد آمد.
وی در رابطه با نشان تجاری فرش دستباف نهاوند 
نیز گفت: فرش نهاوند با نشــــان های تجاری جهانی 
عشــــوندی، گل حیدری یا ســــاالری و لچک ســــفید 
از حوزه های مســــتعد برای فعالیت اقتصادی  یکی 
اســــت که می تواند کانون ایجاد اشتغال و تولید در 

شهرستان باشد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:

کاهش استفاده از ماسک در اسدآباد
مردم شیوه نامه ها را جدی بگیرند

بهداشــــت  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دانشــــکده علــــوم پزشــــکی شهرســــتان اســــدآباد از 
کاهش استفاده از ماسک بین شهروندان اسدآبادی 
خبر داد و گفــــت: آمارهای موجود از کرونــــا نباید این 

تصور را به وجود آورد که کرونا تمام شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، الهــــام عظیمــــی اظهــــار کرد: 
متأسفانه گاهی شــــاهد حضور افراد مبتال به کرونا در 
شهر اسدآباد هســــتیم در صورتی که باید در قرنطینه 

خانگی باشند.
وی با اشــــاره به اینکه قانون جامعی نیــــز برای برخورد 
بــــا اینگونه افــــراد بی توجه وجــــود نــــدارد گفت: طبق 
دســــتورالعمل  وزارت بهداشــــت فرد مبتالی مثبت 
موظف اســــت 14 روز پس از اعــــالم نتیجه آزمایش در 

قرنطینه باشد.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان 
اســــدآباد با تأکید به اینکــــه این فرد پــــس از قرنطینه 
نباید تماسی حتی بااعضای خانواده خود داشته باشد 
افزود: با اجرای طرح شهیدسلیمانی تصمیماتی در هر 
شــــهر نســــبت به جوانب مختلف این موضوعات و 

موارد مشابه اتخاذ می شود.
وی با بیان اینکه طبق بازرســــی ها استفاده از ماسک 
بین همشهریان اسدآبادی کاهش یافته است و این 
اتفاق ناشی از تفکرات اشتباه درباره کاهش آمار کرونا 
است خاطرنشان کرد: اگر آمار فعلی را می بینیم نباید 
آن ســــیر صعودی نخواهد داشت  تصور کنیم، دیگر 
بلکه باید پرانگیزه تر از قبل شیوه نامه های بهداشتی 
را رعایــــت کنیــــم چرا که کرونــــا هنوز هــــم در زندگی ما 

وجود خواهد داشت.
عظیمی ضمن اینکه از شــــهروندان خواست از کرونا 
نترســــند و با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی نظیر 
اســــتفاده از ماســــک و پرهیز از حضور در تجمعات به 
مصاف کرونا بروند تأکید کرد: قطعا شکست کرونا با 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی ممکن است.
وی با اشــــاره به اینکــــه ناقلین بدون عالمــــت یکی از 
مشکالت اساسی در شیوع کرونا هستند گفت: این 
موضوع هم به استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در 

تجمعات از جمله دورهمی های خانوادگی برمی گردد.
پرداخت به روز مطالبات مراکز درمانی اسدآباد/  �

تخصیص اعتبار ۲50 میلیارد ریالی

برنامه ریــــزی  و  منابــــع  مدیریــــت،  توســــعه  معــــاون 
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز از پرداخت به روز 
مطالبات در مراکز درمانی اســــدآباد خبــــر داد و گفت: 
برای انجام اقدامات 250 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته است.
اســــالمعلی مولوی از عملکــــرد حوزه مالــــی معاونت 
توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم 
پزشــــکی اســــدآباد طی مهر تا آذرماه امسال خبر داد و 
اظهار کرد: خوشبختانه دانشکده در همه معاونت ها 
که قدردان زحمات  پیشــــرفت قابل توجهی داشــــته 

همکاران هستیم.
وی با اشــــاره بــــه تخصیــــص اعتبــــار پرداخــــت کارانه 
پزشــــکان متخصــــص از آذرمــــاه ســــال گذشــــته تــــا 
شهریورماه امســــال افزود: اعتباری هم برای مطالبات 
پزشکان عمومی از اسفند سال گذشته تا شهریور ماه 

امسال تخصیص داده شده است.
برنامه ریــــزی  و  منابــــع  مدیریــــت،  توســــعه  معــــاون 
دانشکده علوم پزشــــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اسدآباد با بیان اینکه اعتباری برای مطالبات کارکنان 
از فروردین تا مهر ماه امسال تخصیص یافت عنوان 
کرد: پاداش بازنشســــتگان که در ســــال 98 به افتخار 

بازنشستگی نائل شده بودند، تسویه حساب شد.
پــــاداش بازنشســــتگان  از پرداخــــت 50 درصــــد  وی 
امســــال دانشــــکده علوم پزشکی اســــدآباد خبر داد 
و افــــزود: اعتباری بــــرای اعطای مبلغ مانــــده مرخصی 
بازنشستگان تا پایان تیرماه امسال تخصیص یافت.

مولوی با اشــــاره به تخصیص اعتبار الزم برای اســــناد 
هزینه و حقوق کارکنان شــــرکتی بیمارســــتان حضرت 
قائم)عــــج( عنوان کــــرد: اعتبــــاری برای اســــناد دارو و 

تجهیزات بیمارستان در نظر گرفته شد.
کرد: خوشــــبختانه با اختصاص این  وی خاطرنشــــان 
اعتبار دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد در زمره 10 
دانشــــگاه برتر کشــــور در زمینه تســــویه بدهی دارو و 

تجهیزات قرار گرفته است.
برنامه ریــــزی  و  منابــــع  مدیریــــت،  توســــعه  معــــاون 
بهداشــــتی  خدمــــات  و  پزشــــکی  علــــوم  دانشــــکده 
درمانی اســــدآباد با اشــــاره بــــه تخصیــــص اعتباری به 
بیمارســــتان برای خرید تجهیزات مصرفی و مواد ضد 
عفونی در مقابله با بیمــــاری کووید-19 گفت: اعتباری 

برای اســــناد عمرانی بیمارســــتان، از جمله پــــروژه ام آر 
آی و محوطه ســــازی بیمارســــتان حضــــرت قائم)عج( 

تخصیص یافت.
وی به اختصــــاص اعتباری برای تعمیــــر و تجهیز مراکز 
بهداشــــتی و درمانی شــــهری و روســــتایی اشــــاره کرد 
و گفت: اعتبــــاری برای خریــــد ملزومــــات و تجهیزات 
بیماری کوویــــد-19 به معاونت بهداشــــتی تخصیص 

یافت.
مولوی با بیان اینکــــه اعتباری برای کارکنان شــــرکتی 
معاونت بهداشتی تخصیص یافت افزود: تخصیص 
اعتبــــار بــــرای پروژه های ســــه جانبــــه، تأمیــــن آژانس 
ایــــاب و ذهــــاب معاونت بهداشــــتی برای ارســــال به 
موقــــع نمونه های کرونا و پیگیری بیمــــاران کرونایی و 
تخصیص اعتبار بیمه روســــتایی در راستای هزینه در 
مراکز بهداشــــتی و روســــتایی از جمله اقدامات بوده 

است.
وی با اشــــاره به پرداخت بــــه موقع اضافــــه کار ماهانه 
پزشــــکی  فوریــــت  و  بهداشــــتی  معاونــــت  کارکنــــان 
خاطرنشان کرد: پرداخت حق مسکن و مهد کارکنان 
دانشــــکده و تخصیــــص اعتبــــار بــــرای اســــناد هزینه 
فوریت های پیش بیمارســــتانی و کارکنان شرکتی 115 

از دیگر موارد مورد توجه بوده است.
وی بــــه پرداخت کارانه پزشــــکان متخصص کلینیک 
تخصصی امید تا شهریور امســــال اشاره کرد و گفت: 
اعتبــــاری بــــرای پــــروژه احداث دانشــــکده پرســــتاری 

تخصیص یافته است.
برنامه ریــــزی  و  منابــــع  مدیریــــت،  توســــعه  معــــاون 
دانشــــکده علــــوم پزشــــکی و خدمــــات بهداشــــتی 
 250 بــــر اینکه بالــــغ بر  کیــــد  درمانــــی اســــدآباد با تأ
میلیــــارد ریال اعتبــــار برای این اقدامــــات تخصیص 
یافته اســــت در ادامه با توجه به همه گیری ویروس 
کرونا خواســــتار رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 

شد.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی بیان کــــرد: دانشــــکده علوم 
پزشــــکی اســــدآباد با وجود تالش در امر پیشــــگیری 
و درمان ویــــروس کرونا، همــــواره و در همــــه حوزه ها 
بر انجــــام به موقع تعهــــدات و مســــوولیت های خود 
اهتمــــام دارد و نیز با همکاری همه کارکنان در مســــیر 

پیشرفت و ارتقا هستیم.

ح 10 هکتاری خوشه صنعتی شهرداری جورقان اجرای طر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شــــهردار جورقان بــــا بیان 
اینکه در ســــال جهش تولید و لــــزوم توجه به بحث تولید 
و اشــــتغال تعدادی واحد تولیدی و صنعتی در حریم شهر 
جورقان ایجاد شده اند، افزود: در گذشته این محل جهت 
فعالیت کوره های آجر پزی مورد اســــتفاده قرار می گرفت 
و بر اثر گودبــــرداری غیر اصولی فروچاله های بســــیاری در 
این محل ایجاد شــــده و در گذر زمان به محلی برای تخلیه 

نخاله های ساختمانی بدل گردیده بود.
به گزارش هگمتانه، مجیــــد قره باغی اظهار کرد: در همین 
راســــتا شــــهرداری جورقان به منظور حفظ مسائل زیست 
محیطی و رونق تولید و ایجاد اشــــتغال برای شــــهروندان 
گرامی نســــبت به ارائــــه طرح »10 هکتاری خوشــــه صنعتی 
به اداره کل راه و شهرســــازی اســــتان« اقدام نمود که پس 
از ســــیر مراحل قانونی در کمیته کارشناسی این اداره کل 
جهت تصویب نهایی به کارگروه امور زیربنایی استانداری 

همدان ارجاع گردید.

وی ادامه داد: پــــس از طرح در این کارگــــروه نتیجه نهایی 
منوط بــــه بازدید میدانی معــــاون امور عمرانــــی و مدیران 
کل استانداری و راه و شهرســــازی گردید که پس از حضور 
مســــؤوالن در شــــهر جورقان و بازدید از محل مذکور و بر 
اســــاس ارزیابی های صورت گرفته موافقت خود را جهت 

توسعه طرح و ایجاد سایت پالن صنعتی اعالم نمودند.
وی خاطرنشــــان کــــرد: در ادامــــه پس از تصویــــب نهایی و 
برگزاری جلســــه با مدیر امــــور اراضی اســــتان و اداره صمت 
نحوه صدور مجوز برای مالکین واقع در طرح مشخص شد.

قره باغــــی افزود: مالکین پس از اخذ مجــــوز تغییر کاربری 
تبصــــره 1 مــــاده 1 امــــور اراضــــی می توانند جهــــت قطعات 
تفکیکی طــــرح مذکور که بــــه مســــاحت 500 و 1000 متری 
می باشند به شــــهرداری مراجعه و درخواست صدور مجوز 

داشته باشند.
وی اضافه کرد: شــــهرداری جورقان نیز همچنان در راستای 
تحقق اهداف ســــال جهــــش تولید و ایجاد اشــــتغال برای 
شهروندان و رونق صنعتی و اقتصادی برای منطقه تعامل 

و همکاری الزم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.

مرگ زن جوان کبودرآهنگی بر اثر برق گرفتگی
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیرکل پزشــــکی قانونی 
استان همدان گفت: روز شنبه 22 آذرماه زنی 28 ساله که 
قصد استحمام در منزل شــــخصی خود را داشت به علت 
نقص در سیم کشی ســــاختمان دچار برق گرفتگی شد و 

جان خود را از دست داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، دکتر آرتیــــن کمالی با بیــــان اینکه 
به گفته بســــتگان در ماه هــــای اخیر نیز چندیــــن بار برق 
گرفتگی در حمام اتفاق افتاده و تعمیر کار اقدامات الزم را 
 این مشکل فنی به صورت 

ً
انجام داده است، افزود: ظاهرا

اساسی برطرف نشده بود.
وی با اعالم اینکه در هفت ماهه امسال پنج نفر در استان 
همدان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دســــت داده اند، 
خاطرنشان کرد: این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 

10 نفر بوده است.
کمالی بیان کرد: ساالنه مواردی از مرگ در اثر برق گرفتگی 
رخ می دهد و برق گرفتگی زمانی ایجاد می شود که بدن به 
نحوی قســــمتی از مدار الکتریکی را تشــــکیل دهد که در 

نتیجه آن طیف وسیعی از عالئم ایجاد می شود.

وی اظهــــار کرد: در شــــدت عالئم و عوارض ناشــــی از برق 
گرفتگــــی عوامــــل مختلفــــی نظیر نــــوع جریــــان، اختالف 
ظرفیت، شدت جریان، مقاومت بافت ها، مسیر جریان و 

مدت عبور آن دخیل هستند.
مدیــــرکل پزشــــکی قانونــــی اســــتان همدان گفــــت: برق 
گرفتگی می تواند باعث بروز عوارضی نظیر فلج، سنکوپ، 
انواع شکستگی های اســــتخوانی، عوارض ناشی از پرتاب 

شدن و در نهایت مرگ شود.
وی عواملی چــــون جریان متنــــاوب، رطوبت البســــه و... را 
سبب تشدید عالئم دانست و اظهار کرد: در کالبدگشایی 
عالئــــم واضح و قطعــــی بــــرق گرفتگی به ندرت مشــــاهده 
می شــــود و شــــاید تنها عالمت کمک کننــــده وجود مارک 
الکتریک باشد که در واقع ســــوختگی خفیفی است که در 
محل تماس با منبع جریان الکتریسیته مشاهده می شود.

کمالی در پایان یادآور شد: برای پیشگیری از برق گرفتگی 
توجــــه به برخی نــــکات ایمنی از جملــــه اطمینان از صحت 
کارآیی وســــایل برقی و توجه به ایمنی مناطق پرخطر نظیر 

حمام ضروری است.

انهدام باند سارقان حرفه ای خانه باغ و کارخانجات در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
مالیر از انهدام باند سارقان حرفه ای خانه باغ و کارخانجات 

در مالیر خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدباقر ســــلگی اظهــــار کرد: به 
دنبال وقوع سرقت های مختلف از خانه باغ و کارخانجات 
اطراف شهر مالیر این موضوع به صورت جدی در دستور 

کار مأمورین کالنتری 11 شهدا قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات هوشمندانه و اطالعاتی مأمورین 
ایــــن یــــگان، ســــرانجام مخفیگاه مجرمــــان شناســــائی و با 
هماهنگی به عمل آمده با دستگاه قضائی در یک عملیات 

ضربتی تعداد چهار نفر اعضاء این باند دستگیر شدند.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان مالیــــر بیــــان کــــرد: این 
مخفیگاه که محــــل نگهداری اموال ربوده شــــده نیز بود 
توسط مأمورین مورد بازرسی قرار گرفت و اقالمی نظیر دو 
دســــتگاه تلویزیون 21 اینچ، سه عدد پیک نیک، سه عدد 

چرخ موتورســــیکلت، یک دســــتگاه پنکه، یک دســــتگاه 
، یــــک عدد اجــــاق گاز  ســــمپاش، یک عــــدد باطــــری تیلر
کوچک، یک عدد کپســــول آتش نشانی، 10 عدد اتصاالت 
لوله آب کشــــاورزی، 3 عــــدد آالت و ادوات کشــــاورزی و 1 

دستگاه مودم کشف و ضبط شد.
وی افزود: در ادامه بازرسی مقادیری مواد مخدر شامل 6 گرم و 
20 سانت شیشه و 2 گرم هروئین و 6 عدد پایپ از این مکان 
کشف شــــد که با انتقال متهمان به یگان و انجام تحقیقات 
فنی و تخصصــــی این باند بــــه تعداد هفت فقره ســــرقت از 
کارخانجات و خانه باغ ها اعتراف کردند و با تشکیل پرونده هر 

چهار نفر اعضاء این باند تحویل مراجع قضائی شدند.
مجرمانه  اقدامات  هوشــــمندانه  شناسائی  گفت:  سلگی 
در کوتاه ترین زمان ممکن از جمله مأموریت های پلیس 
مالیر در ســــال جاری بوده که با همکاری مجدانه دستگاه 

قضائی به بهترین وجه ممکن حاصل شده است.
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پویش "ایران مهربان" 

برای حمایت از ایتام
کمک ۲7 میلیارد تومانی خّیران به ایتام توسط کمیته امداد امام)ره( همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیرکل کمیتــــه امداد 
آغــــاز پویش »ایران  امام خمینی )ره( اســــتان همدان، از 
مهربــــان« خبر داد و گفــــت: در این طرح جــــذب 84 هزار 
حامی ایتام در دســــتور کار اســــت که تاکنــــون یک هزار و 

600 حامی جذب شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، پیمــــان ترکمانه روز یکشــــنبه در 
همایــــش پویش طــــرح اکــــرام ایتام کــــه در اســــتانداری 
همدان برگزار شــــد، افزود: در برنامه ریــــزی صورت گرفته 
تالش داریم تا پایان سال جاری، ایتام زیر پوشش کمیته 
امــــداد امام خمینــــی)ره( به صورت مســــتقیم، ماهانه به 
ازای هــــر نفر 700 هزار تومــــان از طریق حامیــــان دریافت 

کنند.
مدیرکل کمیتــــه امداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان 
گفت: نیکوکاران و حامیان ایتام اســــتان در هشــــت ماه 
نخست امســــال 27 میلیارد تومان وجه نقد را به صورت 
مســــتقیم به حســــاب افراد تحت حمایت خود پرداخت 

کردند.
وی اظهار کــــرد: در حال حاضر 42 هزار حامی در اســــتان 
همدان برای حمایت از ایتــــام ثبت نام کرده اند و ماهانه 
مبلــــغ 66 هــــزار تومان به حســــاب فــــرد مورد نظــــر واریز 

می کنند.

ترکمانه عنوان کرد: برای رســــیدن به هدف تعیین شده، 
باید 84 هزار حامی دیگر نیز تا پایان ســــال جاری به جمع 

حامیان استان اضافه شوند.
کــــرد: در پویش »ایــــران مهربــــان« برنامه ریزی  وی بیان 
شده تا 27 هزار کارمند، 26 هزار نفر از اصناف و 11 هزار نفر 

از صنعت کاران به جمع حامیان ایتام استان بپیوندند.
مدیرکل کمیتــــه امداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان 
گفــــت: بر اســــاس اجرای ایــــن پویــــش، 33 هــــزار َتن از 
 22 ، جمعیت شهرســــتان همــــدان، 16 هزار نفــــر از مالیر
هزار نفر از نهاوند و تویســــرکان و نزدیک بــــه 15 هزار نفر 
دیگر نیز از ســــایر شهرســــتان ها به عنوان حامی به جمع 

حامیان استان اضافه می شوند.
وی بیان کــــرد: در شــــرایط کنونی اقتصادی، بســــیاری از 
مشــــکالت خانواده هــــای نیازمنــــد با کمــــک نقدی حل 

می شود.
آزادبخــــت: مدیــــران نیروهای خود را به شــــرکت در  �

پویش ایران مهربان دعوت کنند
همدان  اســــتاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاســــی،  معاون 
گفت: همــــه مدیران دســــتگاه های اجرایی اســــتان  نیز 
موظفنــــد در راســــتای اجرای ایــــن طرح و جــــذب حامی، 
نیروهــــای خود را بــــرای این کار خدا پســــندانه و کمک به 

ایتام دعوت کنند.
مصطفــــی آزادبخت با اشــــاره به اینکه کمــــک به بندگان 
نیازمند، ایتام و محسنین جایگاه واالیی دارد، اظهار کرد: 
در جامعه اســــالمی توجه به نیازمندان یکی از مهمترین 
وظایف مردم است و انتظار داریم مردم در پویش »ایران 

گسترده داشته باشند. مهربان« مشارکت 
وی اضافه کرد: 59 نماینده در دستگاه های اجرایی استان 

برای مشــــارکت کارمنــــدان و جذب حامیان ایتــــام معرفی 
شدند تا این طرح با مشارکت حداکثری به نتیجه برسد.

کــــرد: برای رســــیدن به هــــدف جذب  آزادبخــــت عنوان 
ماهانه 700 هزار تومان، برای هر یــــک از ایتام، باید عالوه 
بر روش های قدیمی، از روش هــــای جدید و نوین جذب 

مشارکت مردمی استفاده شود.
وی با اشــــاره به فرا رسیدن نخستین ســــالگرد شهادت 

سپهبد شهید قاسم سلیمانی تصریح کرد: افکار بلند و 
مهم این سردارِ شــــهید باعث نابودی داعش در خارج از 

مرزهای ایران اسالمی شد.
همدان  اســــتاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاســــی،  معاون 
بیان کرد: اســــتکبار جهانی، داعش را برای ورود به خاک 
ایران اســــالمی به وجــــود آورده بود که با ورود ســــرداران 

شهید سلیمانی و همدانی این توطئه بی اثر شد.

ح شد: با حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان در دفتر آیت اهلل طه محمدی مطر

لزوم حمایت از حوزه های علمیه توسط بزرگان همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان ظهر دیروز بــــا حضور در دفتر 

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با وی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی، نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با حضور در 

دفتر نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با وی دیدار و گفت وگو کرد.
آیت ا... طه محمدی در شــــروع دیدار با تسلیت به مناســــبت ارتحال آیت ا... یزدی، به ذکر خاطراتی از 

خود با رئیس فقید جامعه مدرسین پرداخت و بر لزوم معرفی ویژگی های وی در جامعه تأکید کرد.
آیت ا... شــــعبانی نیز به ابعاد شخصیتی آیت ا... یزدی اشاره و از دســــت دادن ایشان را برای حوزه و 

جامعه سخت دانست.
در پایان این دیدار نیز مطالبی در خصوص مشــــکالت حوزه هــــای علمیه و لزوم حمایت از مدارس 

علمیه توسط بزرگان استان بیان شد.

استان

آخر هفته برفی همدان
 تا یلدای تعطیل

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی اســــتان همدان از آخر هفته برفی برای 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب 
افزود: دمای هوای بیشــــتر نقاط اســــتان به تدریج از 

امروز بین 2 تا سه درجه سانتیگراد گرم تر می شود.
وی بیان کرد: آســــمان استان همدان تا امروز صاف 
تا قســــمتی ابری و در برخی از نقاط با مه صبحگاهی 

همراه است.
وی با بیان اینکه ســــامانه بارشــــی از عصر سه شنبه 
وارد همدان شــــده و این اســــتان را تحــــت تأثیر قرار 
می دهد ادامه داد: بارش های اســــتان با بارش باران 
آغار می شود و از چهارشنبه بعدازظهر با ریزش برف 

در اکثر نقاط استان ادامه می یابد.
باقری شــــکیب اضافه کرد: ســــامانه بارشی تا صبح 
پنجشــــنبه تداوم دارد و از بعدازظهر پنجشنبه و روز 
جمعه شــــاهد بارش های پراکنــــده در برخی از نقاط 

استان هستیم.
بــــا هشــــت درجه  کــــرد: همــــدان  وی خاطرنشــــان 
، کبودراهنــــگ و  بــــاالی صفــــر و بهــــار ســــانتی گراد 
درگزین با هفت درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب 
گرم ترین و ســــردترین نقاط اســــتان در 24 ســــاعت 

گذشته بودند.
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی اســــتان همدان 
اظهار کرد: کمینه دمای هوای شــــهر همدان در 24 
ســــاعت گذشته نیز پنج درجه ســــانتی گراد زیر صفر 
و بیشــــینه دمای این شهر هشت درجه سانتی گراد 

باالی صفر بوده است.
الزم به ذکر است معاون کل وزارت بهداشت، گفته 
اســــت: پیشــــنهاد ما هم برای شــــب یلدا، تعطیلی 
آینــــده اســــت، البته نــــه اینکه  شــــنبه و یکشــــنبه 
پنج شــــنبه و جمعــــه پیشــــواز بروند، بلکــــه در خانه 

بمانند.

به همت بسیج فرهنگیان
 و آموزش و پرورش ناحیه یک همدان:

کمک مؤمنانه 5 گوشی 
هوشمند و تبلت به 

دانش آموزان کم برخوردار
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: به همت بســــیج 
یــــک  ناحیــــه  پــــرورش  و  آمــــوزش  و  فرهنگیــــان 
همدان پنج دســــتگاه گوشی هوشــــمند و تبلت به 
دانش آموزان کــــم برخوردار در دبســــتان 15 خرداد 

همدان   اهدا شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، به همت بســــیج فرهنگیان 
و آموزش و پــــرورش ناحیه یک همــــدان طی اجرای 
مرحلــــه ســــوم رزمایــــش کمک هــــای مؤمنانــــه پنج 
دستگاه گوشــــی هوشمند و تبلت به دانش آموزان 

کم برخوردار اهدا شد.
در اقدامی ارزشــــمند، بــــه همت مدیــــر و همکاران 
دبســــتان 15 خرداد ناحیه یک همدان، تعداد چهار 
دســــتگاه گوشی هوشــــمند و یک دستگاه تبلت و 
یک دستگاه دیجیتال به دانش آموزان کم برخوردار 
این مدرســــه برای بهره مندی آنان از آموزش مجازی 

اهدا شد.
ایــــن اقــــدام در راســــتای کمک هــــای مؤمنانــــه و به 
از  برخــــوردار  کم  دانش آمــــوزان  بهره منــــدی  منظور 

آموزش های مجازی انجام گرفت.

پیام تسلیت احسانی 
به مناسبت درگذشت 

شاعر بهاری

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســــتان همدان، در پیامی درگذشت 
غالم رضــــا بهــــاری، شــــاعر پیشکســــوت اســــتان را 

تسلیت گفت.
به گزارش هگمتانه، در متن پیام احمدرضا احسانی 

آمده است:
»خبر درگذشــــت غالمرضا بهاری از پیشکســــوتان 
حوزه شعر و ادب اســــتان و شاعر و محقق با اخالق 

بهاری موجب تأسف و تألم شد.
اینجانب فقدان این شــــاعر عزیز را به اهالی فرهنگ 
و ادب اســــتان و خانواده محترم ایشــــان، تســــلیت 
عــــرض کــــرده و از درگاه ایزدمنــــان بــــرای آن مرحوم 
رحمت واســــعه و غفران الهــــی و بــــرای بازماندگان 
صبر خواســــتارم.« غالمرضا بهاری متولــــد 1323 و از 
شاعران پیشکسوت شهرســــتان بهار متخلص به 
پژواک و دارای مجموعه شعرهایی با دو زبان فارسی 

و ترکی است.
دو مجموعه کتاب شــــعر »بر فراز خلســــه« شــــامل 
اشــــعار فارســــی و »یانان دویغوالر سســــی« شامل 
اشــــعار ترکی اســــتاد اســــت که در ســــال های اخیر 
منتشر شــــده و شــــش عنوان اثر تحقیقی و دیوان 

اشعار وی نیز در نوبت چاپ است.

خبــر

تشکیل گروه مردمی با محوریت طالب 
برای کمک به مدافعان سالمت

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: یک طلبــــه جهادگر از 
تشکیل گروه مردمی با محوریت طالب برای کمک به 

کادر درمان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، این روزها حضور طالب همدانی 
در بیمارســــتان ها بــــرای کمک به کادر درمــــان و یاری 
رســــاندن بــــه بیمــــاران کرونایی بــــه موضوعی جذاب 

تبدیل شده است.
در این بین اما حضور زوج جوانی نگاه ها را به خود جلب 

کرده زوجی که هدفشان خدمت به مردم است.
فرزاد ربیعــــی طلبه جهادگری که به همراه همســــرش 
برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی به بیمارستان 
آتیه همدان اعزام شــــده بود اظهار کرد: بیش از 9 ماه 
از زمان شــــیوع و گســــترش ویــــروس کرونــــا در ایران 
می گذرد و در این مدت کادر درمان و بخشــــی از بدنه 
جامعه در حال مبارزه و مقابله با این ویروس هستند.
وی با اشاره به ایثار مؤمنانه گروه های جهادی در یاری 
رســــاندن به کادر درمان افزود: هر جا که باری در نظام 
جمهوری اســــالمی روی زمین بماند نیروهای جهادی 
و نیروهای بســــیجی که بنــــا به فرمــــوده رهبر انقالب 
"همــــان نیروهــــای کارآمــــد نظــــام در همه ســــختی ها 

و مشــــکالت هســــتند" وارد عرصــــه خدمت رســــانی 
می شوند؛ بنابراین ما نیز به عنوان عضوی از این قشر 
وظیفه خود دانستیم که به کمک کادر درمان بیاییم.

ربیعی بیــــان کرد: از روز اول گســــتره بیماری زیاد نبود 
و هماننــــد دوران جنگ تحمیلی فکــــر نمی کردیم که 
اینقــــدر این بیمــــاری ادامه داشــــته و فعالیت مردم و 

جامعه را مختل کند.
وی با اشــــاره به اینکه از همان ابتدای شیوع ویروس 
نیروهــــای جهادی و داوطلب پــــای کار آمدند اما هنوز 
اجازه ورود به بیمارستان ها را نداشتند، عنوان کرد: در 
آن زمان فعالیت نیروهای جهادی در حد ضدعفونی 
، کمک به اقشــــار آسیب پذیر و دوخت ماسک  معابر

و گان و غیره بود.
به نقل از تســــنیم، ایــــن طلبه جهادگر بــــا بیان اینکه 
در طــــول این مــــدت کادر درمان فشــــار کاری طاقت 
فرســــایی را تحمل کردند و الزم بود گروه های جهادی 
به یاری آنها بشتابند تصریح کرد: پس از پیگیری های 
انجام شــــده گروهــــی مردم نهــــاد بــــا محوریت طالب 
تشکیل شــــد که از نیروی معنوی و ظرفیت حوزه نیز 

در کنار این تشکل مردم نهاد استفاده می کنیم.

واگذاری 1۲خدمت راه و شهرسازی به دفاترخدمات پیشخوان دولت
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: سرپرســــت معاونت 
و  راه  کل  اداره  انســــانی  منابــــع  و  مدیریــــت  توســــعه 
شهرسازی استان همدان گفت: 12 فعالیت از خدمات 
اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در دو موضوع 
مرتبط بــــا حوزه های مســــکن و ســــاختمان و امالک و 

حقوقی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین ده محســــنی فرد بیان 
کرد: در راســــتای طرح تکریم ارباب رجوع و الکترونیکی 
کردن خدمات دستگاه های اجرایی و برای پیشگیری 
از انتشــــار ویروس کرونا، بخشــــی از خدمات این اداره 
کل از جمله برگزاری مالقات هــــای عمومی با مدیرکل 
به صورت الکترونیک و از طریــــق وبگاه این اداره کل 

انجام می شود.
وی در رابطــــه بــــا خدمــــات واگــــذار شــــده بــــه دفاتــــر 

پیشخوان دولت عنوان کرد: تعداد12مورد از خدمات 
ایــــن اداره کل به دفاتر پیشــــخوان واگذار شــــده که از 
آنها می توان به انجــــام مراحل مرتبط با ارتقا  مهم ترین 
، کاردانی و مهندســــی  و صدور پروانه اشــــتغال به کار
ساختمان و واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم 

مردم اشاره کرد.
ده محســــنی یادآورشــــد: همچنیــــن بررســــی و پاســــخ 
نــــوع زمین،  و درخواســــت های تشــــخیص  اســــتعالم 
واگذاری زمین بــــه عموم مردم، انجــــام مراحل مرتبط با 
پرداخت یارانه تســــهیالت اقشــــار ویــــژه، انجام مراحل 
مرتبــــط با اســــتعالم وام مســــکن یکم بدون ســــپرده، 
اســــتعالم وام ســــاخت، تمدیــــد معرفــــی مجــــدد برای 
دریافت وام ودیعه اســــکان موقت به دفاتر پیشخوان 

دولت واگذار شده است.

ده محســــنی در رابطه با درخواست مالقات عمومی با 
مدیرکل عنوان کرد: از اول فروردین ماه ســــال جاری 
تمام درخواســــت ها از طریق وبگاه اداره کل، قسمت 
مالقات عمومی با مدیرکل انجام می شود و از مردم در 
سراسر استان درخواســــت می شود برای پیشگیری از 
انتشــــار ویــــروس کرونــــا، همچنین بــــرای جلوگیری از 
اتالف وقــــت خــــود از مراجعه حضــــوری بــــه اداره کل 

کنند. خودداری 
وی افزود: عمــــوم مردم و هم اســــتانی ها نیز می توانند 
درخواســــت های خــــود را از طریــــق وبــــگاه اداره کل راه 
hamedan. و شهرســــازی اســــتان همــــدان به نشــــانی
mrud.ir قسمت ارتباط با معاونان ثبت نموده و پاسخ 
نامه های ارباب رجوع نیز از طریق شــــماره تلفن مندرج 

در وبگاه اطالع رسانی خواهد شد.

پیامکی کتاب امانت بگیرید
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل کتابخانه های 
عمومی اســــتان همــــدان گفــــت: اعضــــای کتابخانه های 
عمومی اســــتان همــــدان با ارســــال پیامــــک می توانند از 

کتابخانه ای که در آن عضو هستند، کتاب امانت بگیرند.
به گــــزارش هگمتانه، عاطفــــه زارعی ظهر دیــــروز در جمع 
خبرنــــگاران با بیــــان اینکه اجازه داده نشــــده کــــه بیماری 
کرونــــا فعالیــــت کتابخانه هــــای عمومــــی را تعطیــــل کند 
اظهار کــــرد: تاکنون کتابــــداران کتابخانه هــــای عمومی در 
فضــــای مجــــازی فعالیت هــــای فرهنگی از جملــــه معرفی 
کتاب، نشســــت های کتاب خوان، نقد کتاب، قصه گویی 
و کاردســــتی ویژه کودکان، کارگاه های آموزشــــی شــــعر و 

داستان و... را به طور مستمر برگزار کردند.
کتابخانه ها  از  وی با بیــــان اینکه در این مــــدت برخــــی 

تحویل  »خدمــــت  ارائه  بــــه  نســــبت  گذشــــته  همچون 
ود: اما بــــه دلیل  منابــــع اطالعاتــــی« اقــــدام کردند افــــز
اعضــــای  تمــــام  بهره گیــــری  امــــکان  و  ســــازماندهی 
هدفمند  طرحی  خدمــــات  این  از  عمومی  کتابخانه های 
امکان  تــــا  شــــد  تهیــــه  کل  اداره  کارشناســــان  توســــط 
کتابخانه هــــای عمومی  ایــــام تعطیلی  کتــــاب در  امانت 

شود. فراهم  مردم  همه  برای 
تصریح  همــــدان  اســــتان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
کرد: بــــه همین منظــــور اعضــــای کتابخانه هــــای عمومی 
می توانند بــــا پیامی حاوی نام کتابخانــــه  ای که در آن عضو 
هســــتند، به همراه کد ملی و عنوان کتاب درخواســــتی به 

شماره پیامکی 100045040 ارسال کنند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه کتابــــداران کتابخانه هــــای عمومــــی 

بــــا عضــــو درخواســــت کننده تمــــاس گرفتــــه و چگونگی 
مراجعــــه و دریافت منابع اطالعاتی از جمله کتاب، نشــــریه 
و یــــا مقاله را اطــــالع خواهند داد خاطرنشــــان کــــرد: روزانه 
تمامی درخواســــت های رسیده توســــط کارشناسان امور 
کتابخانه های اســــتان دریافت و در اســــرع وقت در اختیار 

کتابخانه های مقصد قرار می گیرد.
زارعی با اشاره به اینکه شــــیوه نامه های بهداشتی در روند 
آماده ســــازی و تحویل کتاب ها رعایت خواهد شد گفت: 
روزهــــای خاصــــی نیز بــــرای بازگشــــت منابــــع اطالعاتی به 
کتابخانه های عمومی در نظر گرفته می شــــود که به اطالع 

اعضا خواهد رسید.
وی تأکید کــــرد: افرادی کــــه عضو کتابخانه نیســــتند هم 
می توانند در ابتدا تقاضــــای عضویت خود را در قالب یک 

پیام حامــــی، نام و نام خانوادگی، کد ملــــی و کتابخانه مورد 
نظرشــــان را به شــــماره 100045040 ارســــال کنند و پس از 
تأیید عضویت نسبت به ارسال درخواست امانت کتاب 

اقدام کنند.
مدیــــرکل کتابخانه های اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه 
اعضای کتابخانه ها می توانند به صــــورت رایگان از پایگاه 
اطالعاتــــی نورمگز اســــتفاده کننــــد اظهار کرد: در شــــرایط 
فعلی که امکان حضــــور در کتابخانه ها وجود ندارد، اعضا 
می توانند با ارســــال نام، کد ملی و ســــال تولد در دایرکت 
اینســــتاگرام اداره کل کتابخانه هــــای عمومــــی اســــتان به 
نشــــانی hamedanpl نــــام کاربــــری و کلمــــه عبــــور خود و 
راهنمای اســــتفاده از نورمگز را دریافت کننــــد تا از خانه یا 

محل کار امکان دریافت مقاالت را داشته باشند.

ح در شهرک های صنعتی همدان در دست اجرا 100 طر
شــــرکت  مدیرعامــــل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرک های صنعتی استان همدان گفت: 100 طرح و پروژه 
در شــــهرک های صنعتی این اســــتان فعال هستند که از 
این تعداد 6 پــــروژه در قالب جهش تولید تعریف شــــده 

است.
به گــــزارش هگمتانه، محمــــد رضا بادامی روز یکشــــنبه با 
بیان اینکه شــــرکت شــــهرک های صنعتی ملزم به تأمین 
زیرساخت های الزم برای استقرار واحدهای صنعتی است 
اظهار کرد: 6 پروژه در قالب جهش تولید تعریف شده که 
یکی از آنها احداث ُپست برق 30 مگاواتی برای واحدهای 
مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان بهار و همدان 

است.
وی اضافه کرد: بخشــــی از خط انتقال و قســــمتی از ُپست 
برق انجام شــــده و این طرح تا پایان ســــال به بهره برداری 
می رســــد و 30 مگاوات به ظرفیت تأمیــــن برق واحدهای 

صنعتی اضافه می کند.
همدان  استان  صنعتی  شــــهرک های  شرکت  مدیرعامل 

اظهار کرد: ناحیه صنعتی فرســــفج به علت اســــتقرار ســــه 
واحد دارویی به عنوان قطب دارویی کشــــور مطرح است 

بنابراین توسعه 14 هکتاری این ناحیه آغاز شده است.
بادامــــی افــــزود: در ایــــن راســــتا تملــــک اراضی بــــا وجود 
معارضان صورت گرفت و شــــبکه انتقــــال آن نیز در حال 
انجام بوده و تا اوایل سال آینده واحدهای صنعتی در این 

محل مستقر می شود.
وی خاطرنشــــان کرد: پیگیر اســــتقرار یک واحــــد دارویی 
جدید در ناحیه صنعتی فرســــفج بوده و در صورت تحقق 
با 600 میلیارد تومان ســــرمایه گذاری بــــرای 300 جویای کار 

فرصت شغلی ایجاد می کند.
وی با بیــــان اینکه فــــرش و چــــرم همــــدان دارای قدمت 
دیرینه اســــت گفت: ایجاد خوشــــه فــــرش و چرم همدان 
جزء برنامه های شــــرکت شهرک های صنعتی است چراکه 
افراد زیادی در این حرفه به صورت پراکنده مشغول به کار 

هستند.
همدان  استان  صنعتی  شــــهرک های  شرکت  مدیرعامل 

اظهار کرد: در این باره یک طرح سه تا پنج ساله تعریف و با 
برگزاری مناقصه، مشاور و مجری تعیین شده است.

بادامــــی ادامه داد: برای منطقه مبتنی بــــر فناوری های برتر 
نیــــز 50 هکتــــار در نظر گرفته شــــد و کار مطالعه، شــــبکه 
، شــــبکه آب، برق و خط انتقال آنها صورت پذیرفته  معابر
اســــت و سه واحد صنعتی پس از انعقاد قرارداد مستقر و 

عملیات اجرایی را آغاز کردند.
وی گفت: 57 هکتار برای ایجاد شــــهرک شماره 2 صنعتی 
سفال و سرامیک اللجین تملک شد و عملیات اجرایی و 
زیرساخت ها شروع شده و اوایل سال آینده واگذاری آغاز 
می شــــود و با توجه به آغاز نام نویسی به طور حتم می توان 

300 تا 350 واحد را در این محل مستقر کرد.
بــــه نقل از ایرنا، بادامــــی بیان کرد: منطقــــه ویژه اقتصادی 
جهــــان آباد فامنین از ســــال ها پیش شــــروع شــــده بود 
امســــال قســــمتی از طرح در قالب فاز 100 هکتاری در نظر 
گرفته شد و زیرساخت ها شامل شبکه معابر دیوار کشی 
در حال انجام بــــوده و قراردادی با بــــرق منطقه باختر برای 

تأمین برق منعقد شد.

نشان نمونه استاندارد ایران 
به شرکت دانش بنیان همدان رسید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل اســــتاندارد اســــتان 
همدان از انتخاب شــــرکت دانش بنیــــان »رویان پژوهان 
ســــینا« به عنــــوان دبیر تدویــــن نمونه خبــــر داد و گفت: 
این شــــرکت از بین 108 شــــرکت انتخاب و نشــــان نمونه 

استاندارد کشوری را دریافت کرد.
به گزارش هگمتانه، »محمد مددی« روز یکشنبه در آیین 
تجلیل و اهدا نشــــان نمونه استاندارد این شرکت دانش 
بنیان، اظهار کرد: این شرکت دانش بنیان از سال 1390 با 
دریافت تأیید صالحیت از سازمان استاندارد، مشارکت با 

سازمان در کار تدوین را آغاز کرده است.
وی خاطرنشــــان کرد: این شرکت در رشته های شیمیایی، 
فــــرآورده نفتــــی، مــــواد معدنــــی و بــــرق و الکترونیــــک با 
بهره مندی از نیروهای توانمند، تخصص دارد و در 10 سال 
گذشــــته در تدوین و تجدیدنظر 380 اســــتاندارد موردنظر 

مشارکت داشته است.
مدیرکل اســــتاندارد اســــتان همدان با اشــــاره به تدوین 
25 اســــتاندارد ملی در اســــتان، گفت: تدویــــن این تعداد 
اســــتاندارد ملی برای ســــال جاری پیش بینی شــــده که در 

حال انجام است.
به گفته مددی، همچنین 106 استاندارد نیز در سال جاری 
مورد تجدید و بازنگری قرار گرفته و چهار شــــرکت تدوینگر 
در اســــتان همدان با کارشناسان ســــازمان استاندارد در 

راستای اجرای این طرح همکاری می کنند.
وی به انعقــــاد تفاهــــم نامه ای بــــا بنیاد نخبگان اســــتان 
همدان اشــــاره کرد و افزود: از این پــــس نخبه های علمی 

در تدویــــن و تجدیــــد اســــتانداردهای بین المللــــی و ملی 
مشارکت می کنند.

مــــددی اضافه کــــرد: محصوالت تولید شــــده در اســــتان 
همــــدان برای صــــادرات و مبادله در ســــطح بیــــن المللی 
نیازمنــــد دریافــــت نشــــان اســــتاندارد ملی و مــــورد تأیید 
کشور مقصد اســــت و نخبه های علمی می توانند با کمک 
تدوینگــــران در انجام ایــــن مهم برای بررســــی محصوالت 

تولیدی و اعطای نشان استاندارد مشارکت کنند.
کــــرد:  تصریــــح  همــــدان  اســــتان  اســــتاندارد  مدیــــرکل 
کارشناســــان تدوین اســــتانداردهای ملــــی و بین المللی 
سازمان استاندارد همگی از اساتید و اعضای هیأت علمی 

دانشگاه ها و شرکت های علمی و دانش بنیان هستند.
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5 ایران و جهان

حریرچی: 

 یلدای ترسناک و پیشنهاد 
تعطیلی  شنبه و یکشنبه

ایرج حریرچی با اشــــاره به روند افزایشی موارد انتقال 
کرونــــا ویــــروس از دورهمی هــــای خانوادگی، گفت: 

خیلی از شب یلدا می ترسیم.
معاون کل وزارت بهداشت صبح یکشنبه با حضور 
در برنامــــه تلویزیونی، به وضعیت بیمــــاری کرونا در 
کشور اشــــاره کرد و افزود: از دورهمی های شب یلدا 
خیلی هــــراس داریم، زیــــرا می تواند قســــمت قابل 
توجهــــی از زحمات صورت گرفته برای کنترل بیماری 

را از بین ببرد.
او با اعــــالم اینکه 51 درصد مــــوارد انتقال ویروس از 
دورهمی های خانوادگی و دوســــتانه اســــت، گفت: 
رعایــــت شــــیوه نامه ها در دورهمی هــــای خانوادگی 
و…، یک شــــوخی و مسخره اســــت. چون باالخره در 
یک فضایی از خانه دور هم می نشینیم و موقع غذا 
خوردن هم ماســــک نداریم. پس نمی توان ادعا کرد 
که شیوه نامه ها را در دورهمی های خانوادگی رعایت 
می کنیم. حریرچی با اشــــاره به اقدامات کشــــورهای 
اروپایی بــــرای کریســــمس، افزود: در انگلســــتان از 
کودکان 11 الی 15 ســــال دو دفعه تســــت پی سی آر 
گرفته می شــــود که وقتــــی برای کریســــمس پیش 
پدربزرگ هــــا و مادربزرگ هــــا می روند، عامــــل انتقال 

بیماری نباشند. 
در خیلی از کشــــورها نیز منع آمد و شــــد شــــب های 
کریسمس را پیش بینی کرده اند. معاون کل وزارت 
بهداشــــت، ادامه داد: پیشــــنهاد ما هم برای شــــب 
یلدا، تعطیلی شــــنبه و یکشــــنبه آینده است، البته 
نه اینکه پنج شنبه و جمعه پیشــــواز بروند، بلکه در 

خانه بمانند.

زاکانی:

دولت ۲5 درصد
در جیب کارگر می گذارد

 100 درصد برمی دارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اینکه دولــــت روحانــــی می گوید 25 درصــــد حقوق 
کارمنــــدان را افزایش می دهیم، بله افزایش می دهد 
امــــا از طرفــــی 100 درصــــد در واقع ارزش پــــول ملی را 

سقوط می دهد.
وی افزود: چرا روحانی ناراحت می شــــود! برای اینکه 
می بیند مجلــــس یازدهم مجلــــس دهم و مجلس 
نهم نیســــت که بخواهد بیاید 20 دقیقه ای شــــروط 
برجــــام را تصویب کند.مــــا حتما در رابطــــه با بودجه 
حــــرف خواهیــــم زد و به مــــردم خواهیــــم گفت چه 

ِاشکاالت جدی در این بودجه وجود دارد.
وی تصریــــح کــــرد: دولــــت نمی توانــــد بگویــــد من 
مصوبات ابالغ شــــده را اجرا نمی کنم، اتفاقا مجلس 

می تواند برای دولت تعیین تکلیف کند.

شناسایی 7451 بیمار جدید 
کرونایی

۲47 نفر دیگر فوت شدند
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت، تازه ترین آمار کرونا را 

اعالم کرد.
وی گفت: بر اســــاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
7 هــــزار و 451 بیمــــار جدیــــد مبتال بــــه کووید 19 در 
کشــــور شناســــایی شــــدند که بــــا این احتســــاب، 
مجمــــوع بیماران به یک میلیــــون و 108 هزار و 269 

نفر رسید.
الری افــــزود: متأســــفانه در طول این مــــدت)از ظهر 
(، 247 بیمار کوویــــد 19 جان  شــــنبه تا ظهــــر دیــــروز
خود را از دســــت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 52 هزار و 196 نفر رسید.
بــــه گفتــــه وی، تــــا کنــــون 812 هــــزار و 270 نفــــر از 
بیمارســــتان ها  از  یــــا  و  یافتــــه  بهبــــود  بیمــــاران، 

اند. شده  ترخیص 
الری ادامــــه داد: 5723 نفــــر از بیمــــاران مبتــــال به 
کوویــــد 19 در وضعیت شــــدید ایــــن بیماری تحت 
مراقبت قــــرار دارند. وی افزود: تــــا کنون 6 میلیون 
و 704 هزار و 247 آزمایش تشــــخیص کووید 19 در 

کشور انجام شده است.

باکو: 

4 نظامی ارتش آذربایجان 
در قره باغ کشته شده اند

در پــــی تائیــــد نقــــض آتــــش بس قــــره بــــاغ، ارتش 
آذربایجان روز یکشــــنبه اعــــالم کرد که چهــــار نفر از 

نظامیان این کشور در این منطقه کشته شده اند.
آذربایجان روز یکشــــنبه  به نقل از الجزیــــره، ارتش 
و بعد از تائیــــد نقض آتش بس قره باغ، از کشــــته 
شــــدن چهار نفر از نظامیــــان خود در ایــــن منطقه 

گزارش داده است.
پیشــــتر ارتش روســــیه از یک مورد نقض آتش بس 
در منطقه قره باغ بعد از توافق جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان با میانجیگری مسکو برای پایان دادن به 

درگیری های این منطقه خبر داده بود.
وزارت دفاع روســــیه که در منطقــــه قره باغ نیروهای 
حافظ صلح مستقر کرده، در بیانیه ای اعالم کرد: یک 
 ) مورد نقض آتش بس روز 11 دسامبر )جمعه 21 آذر

در منطقه »هادروت« گزارش شده است.
پیــــش از این، ارتــــش ارمنســــتان اعالم کــــرده بود 
حمالتی از طرف باکو علیه دو روستا که تحت کنترل 

نیروهای قره باغ قرار دارند، انجام شده است.

اخبار کوتاه

واکنش غرب به مجازات »زم«

روایت یک سویه از اعدام یک جاسوس
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مجازات مدیر شبکه آمدنیوز که حکم مهره اطالعاتی کشورهای غربی 
و عامل جنگ روانی آنها علیه جمهوری اســــالمی را داشت، به مذاق مخالفان ایران خوش نیامده و از 

همین رو اقدام به محکوم نمودن آن کرده اند.
 22 مهر 98 بازداشت 

ً
»روح اهلل زم« مدیر شبکه آمدنیوز که از سال 96 تحت پیگیری و رصد بود، نهایتا

و پــــس از 14 ماه و برگزاری چندین جلســــه بازجویی و محاکمه صبح شــــنبه اعدام شــــد اما در پی آن 

اتحادیه اروپا با انتشــــار بیانیه ای مجازات وی را محکوم کرد. در این بیانیه ســــعی شده تا با »بی رحمانه 
و غیرانســــانی« خواندن مجازات اعــــدام، ذهن خواننده بر روی موضوعی دیگر متمرکز شــــده و اصل 
جریان یعنی فعالیت زم به نفع کشــــورهای غربی از جمله سرویس اطالعاتی فرانسه به حاشیه رفته و 
به فراموشی سپرده شود. در شرایطی که کشورهای غربی باید پاسخگوی اقدامات خود در اجیر کردن 
چنین مهره هایی برای برهم زدن جو روانی و امنیت موجود در ایران باشند سعی کرده اند تا با مظلوم 

نمایی در خصوص روح اهلل زم از یک سو و بزرگنمایی اقدامات ایران در برخورد با جرایم امنیتی از سوی 
، چهره ای خشــــن و غیر دموکراتیک از تهران ارائه کنند تا با فریب افکار عمومی در مورد حقیقت  دیگر

ماجرا، اهرمی جدید برای فشار بر جمهوری اسالمی بیابند.
اتحادیه اروپا در این بیانیه از ایران خواســــته اســــت که از هرگونه اعدام در آینــــده خودداری کند و یک 

سیاست منسجم را درباره لغو مجازات اعدام دنبال کند.

انعکاس
طالب جهادی در سنگر مقابله با کرونا

توصیه اخیر رهبر انقالب به ثمر نشســـت

مصوبات رایگان شـــدن آب و گاز مشترکان کم 
ابالغ شد مصرف 

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: در حالی کمتر از ســــه 
هفته از توصیه اکید رهبر انقالب در جلســــه شــــورای 
عالــــی هماهنگی اقتصادی ســــران قوا بــــرای رایگان 
آب و گاز محرومان می گذرد کــــه معاون اول  شــــدن 
صورت  صددرصدی  تخفیف  مصوبــــه  جمهور  رئیس 
حســــاب آب، فاضالب و گاز مشــــترکان کم مصرف را 

کرد. ابالغ 
رئیس جمهــــور  اول  معــــاون  جهانگیــــری  اســــحاق 
مصوبــــه هیأت وزیران با هدف بهینه ســــازی مصرف 
آب و تشــــویق مشــــترکان کم مصــــرف خانگــــی را به 
وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 

کرد. ابالغ  کشور  بودجه  و  برنامه 
از  کــــم مصرف ها  گاز  آب و  رایــــگان شــــدن  ماجــــرای 
اقتصادی  هماهنگــــی  عالــــی  شــــورای  آذر   4 جلســــه 
ســــران قوا در حضور رهبر انقــــالب کلید خورد. در آن 
جلســــه که با هــــدف ارائــــه راه حل هــــای کوتاه مدت 
کاهش فشــــارهای معیشــــتی بر مــــردم برگزار  بــــرای 
شــــده بود، امام خامنه ای پیشــــنهاد کردند که هزینه 
کم مصرف ها مشــــابه  گاز محرومان و  آب و  مصــــرف 
آنچه در خصــــوص برق اتفاق افتاده، رایگان شــــود و 
آن جلسه مقرر شــــد از کسانی  بر همین اســــاس در 
که مصــــرف پایین دارند، هزینــــه ای در قبال آب و گاز 
گرفته نشــــود و تخفیف ویژه داده شــــود، به عوض از 
پرمصرف ها مبالغ بیشــــتری دریافت شود که کمبود 

کند. را جبران  درآمدی دولت 
آن جلســــه و پیشنهاد  حال که کمتر از ســــه هفته از 
رهبــــر انقالب می گــــذرد، معاون اول رئیــــس جمهور 
مصوبــــه آب و گاز رایــــگان کم مصرف هــــا را که هفته 
گذشــــته در هیأت دولت تصویب شــــده بــــود، برای 

کرده است. اجرا ابالغ 
و و به  در ایــــن مصوبه کــــه به پیشــــنهاد وزارت نیــــر
استناد اصل یکصد و ســــی و هشتم قانون اساسی 
فاضالب  و  آب  صورتحساب  است:  آمده  شده  ابالغ 
مشــــترکان با مصــــرف تا یک ســــوم الگــــوی تعیین 
1- قانون توسعه  4- ماده - شــــده )موضوع تبصره-
در  وســــتایی  ر و  شــــهری  شــــرب  آب  بهینه ســــازی  و 
کشــــور مصــــوب 1394( را بــــا تخفیــــف صددرصدی 

کند. محاسبه 
ســــایر  بهای  آب  اینکه  بــــر  کید  تأ با  یــــران  وز هیات 
تغییــــری  شــــده  تعییــــن  الگــــوی  تــــا  مشــــترکان 
مصرف  با  مشــــترکان  نمود:  تصویب  کرد،  نخواهد 
مــــاه  شــــش  مصــــرف،  الگــــوی  ز  ا بیــــش  ماهانــــه 
تا نســــبت به اصالح رفتــــار مصرفی  فرصــــت دارند 
پایــــان  در  کننــــد.  اقــــدام  آب  مصــــرف  کاهــــش  و 
آن دســــته از مشــــترکینی که  آب  ایــــن دوره، بهای 
باشــــد،   شــــده  تعیین  الگوی  از  بیش  آنان  مصرف 
شــــورای  تصویــــب  و  و  نیــــر وزارت  پیشــــنهاد  بــــه 

افزایش می یابد. اقتصــــاد 
در مصوبه ابالغی از ســــوی معاون اول رئیس جمهور 

از وزارت نیرو خواســــته شــــده تا ضمن اطالع رسانی،  
را  مصرف  پــــر  مشــــترکین  فرهنگ ســــازی،   و  آموزش 
نســــبت به اســــتفاده از وســــایل کاهنــــده مصرف با 
هــــدف اصالح رفتــــار و کاهش مصــــارف غیر ضروری 

کند. ترغیب 
در مصوبه دولت تصریح شــــده اســــت: این تخفیف 
حــــال  در  دائمــــی  ســــکونتگاه های  شــــامل  صرفــــا 
بهره برداری شــــهری و روســــتایی می شود. واحدهای 
خالی از سکنه و ســــکونتگاه های غیر دائم نظیر باغ، 

ویالها و خانه باغ ها مشــــمول تخفیف نمی شوند.

 ابــــالغ مصوبه رایگان شــــدن صورت حســــاب  �
کم مصرف ها گاز 

هم چنیــــن مصوبه هیــــأت وزیران برای محاســــبه گاز 
بهای مشــــترکین کم مصرف از ابتدای دی ماه 1399 
بــــا تخفیف صددرصد، از ســــوی اســــحاق جهانگیری 

شد. ابالغ  رئیس جمهور  اول  معاون 
در ایــــن مصوبه کــــه بــــه پیشــــنهاد وزارت نفت و به 
اســــتناد اصل یکصد و سی و هشــــتم قانون اساسی 
ابالغ شــــده آمده اســــت: ایــــن حکم شــــامل گاز بها 
و کلیــــه هزینه هــــای مرتبط بــــا آن )مالیــــات،  عوارض 
گازرســــانی( می باشد و صرفا  ارزش افزوده و عوارض 
ســــکونتگاه های دائمی در حال بهره برداری شــــهری 
و روســــتایی و همچنین ســــکونتگاه های عشــــایری 

می شود.
ســــایر  بهای  گاز  اینکه  بــــر  کید  تأ بــــا  یران  وز هیات 
تغییــــری  شــــده  تعییــــن  الگــــوی  تــــا  مشــــترکان 
بــــا  مشــــترکان  نمــــود:  تصویــــب  کــــرد،  نخواهــــد 
ز الگــــوی مصرف،  میــــزان مصــــرف ماهانــــه بیش ا
اصالح  بــــه  نســــبت  تا  دارنــــد  فرصــــت  ماه  شــــش 
اقــــدام  گاز  مصــــرف  کاهــــش  و  مصرفــــی  رفتــــار 
آن دســــته  گاز  ایــــن دوره، بهای  کننــــد. در پایــــان 
الگوی  از  بیــــش  آنان  مصــــرف  کــــه  مشــــترکینی  از 
و  نفت  وزارت  پیشــــنهاد  به  باشــــد،   شــــده  تعیین 

می یابد. افزایش  اقتصاد  شــــورای  تصویب 
در مصوبه ابالغی از ســــوی معاون اول رئیس جمهور 
اجــــرای  ضمــــن  تــــا  شــــده  خواســــته  نفــــت  وزارت  از 
اقدامات بهینه ســــازی مصرف که بــــه صورت رایگان 
توسط شــــرکت ملی گاز ایران آموزش داده می شود،  
از  گاز اعم  مشارکت در طرح های بهینه سازی مصرف 
اصالح ســــامانه موتورخانه ها و جایگزینی بخاری های 

گیرد. قرار  کار  دستور  در  فرسوده 
در مصوبه دولــــت تصریح جدول الگــــوی کم صرفی 
)مترمکعــــب در مــــاه( بــــه شــــرح ذیل تعیین شــــده 
است: 1- ایام سرد اقلیم های 1، 2 و 3؛  200 مترمکعب 
و کمتر در ماه، 2- ایام ســــرد اقلیم 4؛ 150 مترمکعب 
، 3- ایام ســــرد اقلیم 5؛ 100 مترمکعب و کمتر  و کمتر
و ایام گرم و همــــه اقلیم ها)نیم دوم فروردین تا نیمه 

. کمتر و  مترمکعب   45 آبان(،   اول 

وزارت اطالعات شبکه گسترده اخـالل در نظـام ارزی 
کشور را منهدم کرد

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزارت اطالعات عوامل 
اصلی شبکه گستـرده کالهبـــــرداری و اخـالل در نظـام 
ارزی کــــه فعالیــــت غیرمجــــاز اقتصادی داشــــتند را در 

استان یزد شناسایی و دستگیر کرد.
در راســــتای برخورد با سوء استفاده های صورت گرفته 
در تعهدات ارزی، ســــربازان گمنام امــــام زمان )عج( در 
اداره کل اطالعات اســــتان یزد، بــــا اقدامات تخصصی 
اطالعاتــــی و عملیاتی، 8 نفــــر از عوامل اصلی شــــبکه 
گســــترده کالهبرداری و اخــــالل در نظــــام اقتصادی و 
، شناســــایی و با هماهنگی مراجع قضایی  ارزی کشــــور

دستگیر شدند.
این شــــبکه با اســــتفاده از شــــرکت های پوششــــی در 
خارج از کشــــور و صدور پیــــش فاکتورهای صــــوری، از 
بانک مرکزی بالغ بر 150 میلیون یورو ســــوء اســــتفاده 
نموده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال 

نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان 
اقدام به تبانی و پرداخت رشــــوه، استفاده از کارت های 
بازرگانــــی و حســــاب های بانکــــی اجاره ای، پولشــــویی، 
تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اســــناد حمل کاال 

کرده و از ایــــن طریق بیــــش از ده هزار میلیــــارد ریال از 
حقوق بیت المال را تضییع نمودند.

گردش حســــاب های بانکی متعلق به شــــبکه مذکور 
بیش از 300 هزار میلیارد ریال بوده است.

، اسناد بانکی،  در این عملیات، مقادیر قابل توجه ای ارز
حواله هــــای صــــوری و جعلــــی و مهرهای شــــرکت های 

پوششی خارجی کشف و ضبط گردید.
مردم شــــریف ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
ارزی، مراتب را با شماره 113 ستاد خبری وزارت اطالعات 

در میان بگذارند.

روحانی:

جلوگیری از افزایش قیمت کاالها و تورم 
از اهداف دولت است

بررسی سازوکار تأمین و توزیع کاالهای اساسی
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس جمهــــور کنترل 
نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی 
کاالهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه 

نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان کرد.
در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
گزارش وزارتخانه های جهاد کشــــاورزی و صنعت، معدن 
و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کاالهای اساســــی در سال 

آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش ها، ســــازوکار پیشــــنهادی دولت 
درخصــــوص نحوه تأمیــــن و توزیــــع کاالهای اساســــی، با 
مالحظه پیش بینــــی درآمدهای ارزی و شــــرایط اقتصادی 
کشــــور در ســــال آینده با تأکید بر مقابله بــــا ویژه خواری و 
فساد در فرآیند تأمین تا مصرف کاال تشریح و ارزیابی شد.

روحانــــی رئیس جمهور در این جلســــه گفت: در شــــرایط 
جنگ اقتصادی همه تالش دولت بر این بوده که عالرغم 
فشــــارهای تحریمی، مشــــکالت معیشــــتی مردم کاهش 
یابــــد و اولویت دولت، تأمین کاالهای اساســــی در جهت 

افزایــــش رفاه عمومــــی و حمایت از اقشــــار آســــیب پذیر 
جامعه بوده است.

وی، کنترل نوســــانات بازار داخلــــی و جلوگیری از افزایش 
قیمت نســــبی کاالهای اساســــی، نــــرخ تورم در کشــــور و 
همچنیــــن ایجاد رفــــاه نســــبی در جامعــــه را از مهمترین 
اهداف دولت عنوان و تأکید کرد: سیاســــت کالن تأمین 
و تخصیــــص ارز کاالهــــای اساســــی نبایــــد زمینــــه ای برای 

رانت جویی و فساد شود.
رئیس جمهور افزود: در همان حال که برای بهینه ســــازی 
سیاســــت کالن ارزی و تجــــاری کشــــور باید تــــالش کرد، 
همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشــــاورزی و ســــایر 
دســــتگاه های ذیربط موظــــف شــــده اند در چارچوب یک 
برنامه دقیق و با هماهنگــــی یکدیگر نظام توزیع و نظارت 
بر قیمت کاالها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
روحانی ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال 
آینده، تأمین کاالهای اساســــی با محوریــــت افزایش رفاه 
عمومی محور اصلی اســــت و باید با تخصیص منابع ارزی 

الزم، در یــــک حرکــــت نظام منــــد تامین، تولیــــد و توزیع در 
، اجرایی شود. کشور

وی تأکیــــد کرد: در این ســــازوکار پیشــــنهادی، مبــــارزه با 
ویــــژه خواری و فســــاد و ایجاد شــــفافیت در فرایند تأمین 
تــــا مصرف کاال، مــــورد توجه قــــرار گرفته اســــت و در عین 
حال تداوم سیاســــت های خود اتکایی در تولید کاالهای 

اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و 
ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع 
و قیمت گذاری برای کنترل قیمت هــــا تأکید کرد و گفت: 
در این زمینه گام های بزرگی برداشته شده است و دولت 
مصمم اســــت بــــا تکمیل ســــامانه جامع تجــــارت، تأمین 
شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه های ویژه 

خواری و فساد را از بین ببرد.
و  قضایــــی  دســــتگاه  هماهنگــــی  و  همــــکاری  روحانــــی 
اتحادیه های صنفی در این مســــیر برای کنترل قیمت ها را 

حائز اهمیت دانست.

بیانیه نمایندگان:

ادبیات اردوغان غیرقابل پذیرش است
لزوم تحقق وحدت سیاسی جهان اسالم

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: نماینــــدگان مجلس با 
صــــدور بیانیــــه ای در واکنــــش بــــه اظهارات اخیــــر رئیس 
جمهور ترکیه، آورده اند: ادبیات او بسیار تعجب بر انگیز و 

غیرپذیرفتنی است و شدیدا آن را محکوم می کنیم.
ســــید محسن دهنوی در جلســــه علنی دیروز )یکشنبه( 
مجلس شــــورای اســــالمی بیانیــــه بیــــش از 225 نماینده 
مجلس درباره وقایع و مواضــــع اخیر رئیس جمهور ترکیه 

را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده اســــت: ما نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از اســــتان های شــــمال غرب و ســــایر استان ها، 
ضمن محکومیت ادبیــــات تفرقه پراکنانه فــــوق و تأکید 
بــــر تمامیت ارضی، آبی و آســــمان پاک کشــــور بزرگ ایران 
و آرمان هــــای انقــــالب اســــالمی و رهنمودهــــای ولــــی امر 
مسلمین حضرت آیت ا... امام خامنه ای )مدظله العالی( و 
اصول قانون اساسی از جمله اصل 11 به حکم آیه "ِإَنّ هِذِه 
ُکْم َفاْعُبُدوِن" همه مســــلمانان  َنا َرُبّ

َ
ًة واِحَدًة َو أ َمّ

ُ
ُتُکــــْم أ َمّ

ُ
أ

یک امت هستند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
اســــت سیاســــت کلی خود را بر پایه ائتــــالف و اتحاد ملل 
اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم تحقق بخشد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
ملت عزیز و غیور ایران

بکارگیری ادبیــــات تفرقه آمیز رئیس جمهــــور ترکیه آقای 
رجب طیب اردوغان که انتظار ُحســــن همجواری و تالش 
در جهــــت وحدت جهــــان اســــالم و ایجاد صلــــح و ثبات 
در منطقــــه از ایشــــان مــــی رود، بســــیار تعجــــب برانگیز و 

 آن را محکوم می کنیم.
ً
غیرپذیرفتنی است و شدیدا

ادبیاتی که یادآور تحمیل داغی جانسوز بر پیکر سرزمین 
بزرگ ایران و جدایی تحمیلی و ناخواســــته بخش مهمی از 
پاره تن ملت ایران بود. اشــــعاری که هم سراینده آن و هم 
خواننــــده آن همانا ایرانیان عزیز و داغدیــــده از فراق فوق 

می باشند.
مــــا نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی از اســــتان های 
شــــمال غرب و ســــایر اســــتان هــــا، ضمــــن محکومیت 
ادبیــــات تفرقه پراکنانه فــــوق و تأکید بــــر تمامیت ارضی، 
آبی و آسمان پاک کشــــور بزرگ ایران و آرمان های انقالب 

اســــالمی و رهنمودهای ولی امر مسلمین حضرت آیت ا... 
امــــام خامنه ای )مدظلــــه العالی( و اصول قانون اساســــی 
ًة واِحَدًة َو  َمّ

ُ
ُتُکْم أ َمّ

ُ
از جملــــه اصل 11 به حکم آیه "ِإَنّ هــــِذِه أ

ُکْم َفاْعُبُدوِن" همه مســــلمانان یک امت هســــتند و  َنا َرُبّ
َ
أ

دولت جمهوری اســــالمی ایران موظف اســــت سیاست 
کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اســــالمی قرار دهد و 
کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی جهان اســــالم تحقق بخشــــد و همــــراه با مردم 
عزیزمان، نمایندگان همه اســــتان های کشــــور این نوای 

دلنشین را یادآور می شویم.
همه با یــــک نام و نشــــان، به تفــــاوت هر رنــــگ و زبان، 
همه شــــاد و خــــوش و نغمــــه زنــــان، به صالبــــت ایران 
کید  کهــــن، ز صالبت ایران جــــوان؛ و بار دیگــــر ضمن تأ
بر یکپارچگی ملت بافرهنگ و ریشــــه دار ایران اسالمی 
و هم نوا با ده ها هزار شــــهید و جانبــــاز مدافع این مرز و 
آذربایجان فریاد سر  بوم از خطه سرســــبز و شــــهیدپرور 

می دهیم:
»آذربایجــــان، از حضرت آیت ا... خامنــــه ای، انقالب و ایران 

جدا نمی شود.«

" موعد عرضه  واکسن ایرانی کرونا "بهار
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: وزیر بهداشــــت، درمان و 
آموزش پزشــــکی با تأکید بر اینکه "در بحث واکسن کرونا 
بیکار ننشســــته ایم و چراغ خاموش پیش می رویم چون با 
دنیایی طرفیم که پیشرفت کشور ما را نمی خواهند" گفت: 
ان شاءاهلل در بهار آینده واکســــن کرونا در اختیار مردم قرار 

خواهد گرفت.
سعید نمکی ظهر دیروز در ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونــــا ویروس خراســــان جنوبی اظهار کــــرد: از فرماندهان 
، اطالعات  نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج، ناجا، هالل احمر
و امنیتی، تمام ســــازمان های مردم نهــــاد به ویژه مردم عزیز 
قدردانی می کنیم چــــون وقتی رئیس دانشــــگاه از رعایت 
90درصــــدی شــــیوه نامه ها توســــط مــــردم و 94درصدی در 
اصناف ســــخن می گوید نشان از غنای فرهنگی و باور ملی 
مردمی است که برای کاهش بار نظام سالمت کمک کردند 

تا از آن بکاهند.
وی گفــــت: باید از ابتــــال و ورود به بیمارســــتان ها بکاهیم. 
خراسان جنوبی در خیز وحشتناک پاییزه قرار گرفت و این 
برای ما بسیار دردناک بود و تحلیل اینکه طبس رتبه باالیی 

از مرگ ومیر را داشته است بسیار سخت بود.
نمکی تصریح کرد: از دیرباز این ســــرزمین را می شناســــم، 
زمانی که خراســــان جنوبی با جمعیت کم ایــــن التهاب را 
گرفت برای ما ناراحت کننده بود و فکر می کنیم چه اتفاق 
سنگینی رخ داده که طبس رتبه نخست مرگ ومیر را پیدا 
کرده اســــت، وقتی در برخی شهرستان ها این اتفاق افتاد 

تفسیر آن برای ما متفاوت است.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی بــــا بیان اینکه 
"در اوج تحریم و بدترین شــــرایط اقتصادی اقدامات زیادی 
انجام دادیم تا آمار را کاهش دهیم و به 30 درصد برسانیم" 
اضافه کرد: حدود 88 کشــــور جهان آمار کرونا را درســــت 

اعالم نمی کنند.
نمکی اظهار کرد: ما چیزی از مردم پنهان نداریم و هرگز به مردم 
دروغ نخواهیم گفت چون اگر مردم ما را نپذیرند و نخواهند، 
ما ضرر خواهیم کــــرد. وقتی این بیماری به ســــمت کاهش 
می رود احساس می کنیم نیاز به دارو نداریم. این درد با تپش 
قلب مردم عجین شده و آنچه مهم است باید از کاهش ابتال 

و ورودی به بیمارستان ها و مرگ ومیرها کم کنیم.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی یادآور شد: اگر 
این هنر را داشــــته باشــــیم که حداقل از مــــرگ یک نفر که 
نان آور و امید خانواده اســــت بکاهیم بزرگترین خدمت را 

به مردم منطقه کرده ایم.
نمکی با ابراز اینکــــه "موج جدید پاییــــزه را پیش بینی کرده 
بودیــــم و بعد از مهار کرونا در اردیبهشــــت عــــرض کردم از 
گوشــــه هایی از این زمین گل خواهیم خورد"، در این راستا 
مرگ ومیر را به نزدیک 30 نفر در روز رساندیم این کار بسیار 
عظیم به دلیل ساده انگاری و اندیشه های مبتنی بر تفکر و 
تعقل، دوباره عنان را از دست ما خارج کرد و موج سوم تمام 

جهان را گرفتار کرد.
وی با اعالم اینکه "در ســــطح جهان کشــــور ایران علی رغم 
اینکه رتبه 12 اســــت اما رتبه 31 جهــــان از مرگ ومیر را داریم" 
گفت: روزی که اولین مرگ را اعالم کردیم دو روز به انتخابات 
بود و مــــا گفتیم که "به مــــردم هرگــــز دروغ نخواهیم گفت 
اگر این مردم ما را باور نداشــــته باشــــند و ما را با راستگویی 

نپذیرفتند ضرر خواهیم کرد."
نمکی با تأکید بــــه اینکه "مردم در آمارهای ما تردید نکنند 
چــــون آمارهای مــــا دقیق ترین آمار ســــازمان بهداشــــت 
جهانی است" یادآور شد: برای ما مهم این است که مردم 
ببینند بیمارستان ها خلوت شده است. طرح تحول نظام 
ســــالمت به کمک آمده و متوسط تخت 1.6 درصد به ازای 

هر یک هزار نفر جمعیت است.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی با اظهار اینکه "با 
دست های بسته در اقیانوس شنا می کنیم" یادآور شد: اگر 
بخواهیم دارویی وارد کشــــور کنیم 100 بانک را دور می زنیم 
و در دقیقه نود قفل می شــــویم و ناجوانمردانه ما را در حصر 

نگه می دارند.
نمکی بیان کرد: ایران باید در این ماه بر اساس پیش بینی 
روزی یک هزار مرگ می داشــــت که نه تنها این اتفاق نیفتاد 
بلکــــه به حرمت خون شــــهدا و دلــــدادگان اباعبــــداهلل)ع( 
کمر این موج شکســــت و آمارها سر تعظیم مقابل غیرت، 

شجاعت و همت مردم فرود آورد.
وی تصریــــح کرد: ایــــن در تاریخ دنیا ثبت خواهد شــــد که 
کشوری در دقیق ترین پیش بینی های دنیا نشان گرفت 
، برای جمهوری اســــالمی اســــت نه  و این نشــــان افتخــــار
به عنوان وزیر به عنوان یک شــــهروند که آمده ام تکه تکه 

جانم را نثار کنم.
وزیر بهداشــــت، درمــــان و آموزش پزشــــکی با ابــــراز اینکه 
"کشــــور ما با اعمال محدودیت ها از 160 شــــهر قرمز به 64 
شــــهر و در زمان حاضر به حدود 23 شــــهر رســــیده است" 
گفت: یکم آذر سرتاسر کشــــور صورت گلگون داشت اما 
اکنــــون در 22 آذر به ندرت لکه های قرمز بــــر گونه ایران زیبا 
داریم و این حاصل تالش جمعی است که کنار یکدیگر و با 
هدایت هوشمندانه رهبر فرزانه انقالب که طرح محله محور 

را اعالم کردند این اتفاق رقم خورد.
نمکی خاطرنشــــان کــــرد: این مــــژده بزرگ و یــــک پاداش 
بی نظیر برای مردمی اســــت که صبوری کردند و شــــیرینی 
ایــــن همدلــــی ایــــن بود کــــه شــــاهد باشــــیم مملکت به 

لکه های کوچکی از قرمزی برسد.
وی با بیان اینکه یکی از نگرانی های عمده، ســــاده انگاری 
و عادی انگاری اســــت که این یک زخم بزرگ است افزود: 
هرگونه عادی انگاری ما را به موج زمســــتانی سخت مبتال 

خواهد کرد.
وزیر بهداشــــت، درمــــان و آموزش پزشــــکی با اشــــاره به 
فرارســــیدن شــــب چله اظهار کرد: شــــب چله را در پیش 

داریــــم، ما همان ملتی هســــتیم که 13بــــه در را قبل و بعد 
از اســــالم و انقالب پــــاس داشــــتیم اما امســــال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا مردم به پاس سالمتی خود به کمک 
همکاران نظام ســــالمت در خانه نشســــتند و امید است 

یلدا هم در خانه بمانند.
نمکی بیان کرد: تقاضا می کنم مردم این سرزمین کهنسال 
که زنده این ســــنت های کهن هســــتند امسال این شب 
را به شــــیوه دیگری برگزار کنند چون گسترش این بیماری 
در موج سوم سمج تر شــــده بود و مرگ ومیر را باالتر و بیمار 
اکســــیژن بیشــــتری طلب می کرد نمی دانیم در موج جدید 

چگونه خواهد بود.
وی بــــه بحــــث واکســــن کرونا اشــــاره کــــرد و یادآور شــــد: 
صحبت های زیادی در زمینه واکســــن می شــــنویم و برخی 
نیز فقط دوســــت دارند حرف بزنند، دلیل ندارد هر حرفی را 

هر لحظه بزنیم.
نمکی با تصریح به اینکه واکسن پدیده ای نیست که بشر 
را نجات بدهد، گرچه تأثیرگذار است یادآور شد: ما به عنوان 
وزارت بهداشــــت همه تالش خود را می کنیم که مردم این 
سرزمین حسرت نداشتن چیزی را که دیگران دارند نخورند.
وی با تأکید بر اینکه "در بحث واکسن بیکار ننشسته ایم 
و چــــراغ خاموش پیــــش می رویم چون بــــا دنیایی مواجه 
هستیم که پیشرفت کشور ما را نمی خواهند" گفت: برای 
جابه جایی یک دســــتگاه، هزار گمرک مــــا را قفل می کنند، 
بنده حاضرم نفله شوم و جسم را تکه تکه کنند اما به آبرو 

و نظام ما توهین نکنند.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی با ابــــراز اینکه 
"ملت ما بدانند واکسن را تولید می کنیم و اثبات می کنیم 
آینده واکسن  این کاره هستیم" گفت: ان شاءاهلل در بهار 

ایرانی را روی میز مملکت قرار می دهیم.
نمکــــی اظهار کــــرد: اجاره نخواهــــم داد هموطــــن ما گروه 
هدف تســــت واکســــنی شــــود که گــــروه جایــــی دیگر را 
نگذرانده اســــت بلکه تالش می کنیم بهترین و امن ترین 
واکسن را برای کشور تولید کنیم و روزهای آینده این خبر 

خوب را از معتبرترین منابع دنیا خواهیم داد.
کید بــــر اینکــــه "نخواهیم گذاشــــت ملت ایران  وی بــــا تأ
موش آزمایشگاهی هیچ کشوری شود" خاطرنشان کرد: 
آنان هســــتند  مردم ما باید بدانند گروهی که در خدمت 
نــــگاه مردم ســــاالری بهترین  با  به دنبــــال این هســــتند 

واکسن را داشته باشند.



موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/09         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/24

برابــر رأی شــماره 139960326034000628 مورخــه 1399/06/24 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیــه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای روح اله عســکری فرزند ملک محمد به شماره شناسنامه 9366 صادره از بهار در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 123/38 مترمربع تحت پاک فرعی 205 از اصلی 
مفــروز و مجزی شــده از پاک 4 فرعی از 2659- اصلی واقع در بخش ســه همدان 
خریــداری برابر وکالت باعزل از مالک رســمی وراث آقــای عین اله بیات زمان آبادی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 1253

آگهی حصر وراثت

م.الف 323

آقای محســن کاظمی دارای شناسنامه شــماره 303 به شرح دادخواست به کاســه 113/9900950 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان زهرا عباســی به شناسنامه شــماره 251 در تاریخ 99/09/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- محســن کاظمی به شماره شناسنامه 303 پســر متوفیه 2- مهدی کاظمی به شماره شناسنامه 475 پسر متوفیه 
3- حمید کاظمی به شــماره شناســنامه 9769 پسر متوفیه و غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبوراهنگواال گواهی صادر خواهد شد.

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/09         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/24

برابر رأی شماره 139960326006001185 مورخه 1399/08/10 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ایمانعلی 
فرخی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 746 کد ملی 3931865851 از سامن در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 58289/57 مترمربع 
قسمتی اراضی روستای چشمه ساران، پاک 33 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبتی 
مایر خریداری از مالکان رسمی آقایان علی دوست روزبه و لطیف روزبه محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

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

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

م.الف 328

تعاونی مســکن ایثارگران شهرســتان رزن، به اســتناد مجمع عمومی مورخه 1396/07/06 در نظر دارد؛ نســبت به فروش تعداد یک قطعه زمین مســکونی از 
طریــق مزایــده حضــوری اقــدام نماید. متقاضیان جهت دریافت فرم شــرکت در مزایده و هماهنگی بازدید به دفتر  تعاونــی ایثارگران واقع در میدان جهاد 
سابق )شهدا(، خیابان شهیدان شوندی،روبروی ساختمان فنی و حرفه ای خواهران مراجعه و در صورت نیاز با تلفن 08136225150 تماس حاصل نمایند.

سپرده شرکت در مزایده
(پنج درصد)

قیمت پایه هر قطعه
(مساحت ضربدر قیمت پایه)

قیمت پایه هر 
مترمربع (ریال)

مساحت قطعه
(مترمربع)

نوع کاربری
 شماره قطعه

 تفکیکی
 ردیف

157.512.600 3.150.252.000 16.200.000 194.46 مسکونی 170 1

 1. متقاضیــان بــرای شــرکت در مزایــده هــر قطعــه زمیــن می بایســت،پنج )5( درصــد قیمــت پایــه )کارشناســی( را بــه عنوان ســپرده، به حســاب شــماره 
318770852  بانک توســعه تعاون رزن، به نام تعاونی مســکن ایثارگران رزن، واریز نموده و مهلت دریافت و تحویل اســناد از مورخه 99/09/10 لغایت تا 

پایان وقت اداری 99/09/29 روز شنبه می باشد، فیش واریزی را به دفتر تعاونی جهت ثبت سپرده تحویل دهند.
 2. جلســه مزایــده ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه 99/09/30 بــا حضــور  اعضــای هیئت مدیــره و مدیرعامل و بــازرس تعاونی ایثارگران تشــکیل می شــود و 

بالفاصله به اطالع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.)حضور شرکت کنندگان در مزایده، در جلسه بالمانع می باشد.(
کارشناسی و انتقال سند مالکیت زمین تمامی به عهده برنده مزایده می باشد. گهی و   3.هزینه آ

 4. سپرده نفر اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد تعاونی ایثارگران باقی خواهد ماند.
کل بهای زمین با لحاظ ســپرده اولیه بحســاب تعاونی ایثارگران می باشــد و همزمان   5. برنــده اول تــا 7 روز از تاریــخ اعــالم نتیجــه مزایده ملزم به واریز  

گردید.  که توسط تعاونی ایثارگران صادر می شود، اقدام خواهد  نسبت به انتقال سند مالکیت 
گاه نفــر اول برنــده در مــدت تعیین شــده نســبت به پرداخت بهــای زمین اقدام ننماید، ســپرده وی به نفــع تعاونی ایثارگران ضبــط و با نفر  دوم   6. هــر 

قرارداد تنظیم خواهد شد و در مورد دوم و سوم هم در صورت استنکاف از انجام معامله به همین نحو عمل می گردد.
کلیه پیشنهادات مختار است.     7. تعاونی ایثارگران در رد یا قبول یک یا 

آگهی مزایده

 هیئت مدیره تعاونی مسکن ایثارگران شهرستان رزن

4686 1399  شماره  24 آذر  دوشـــنبه   

ورزش6

؛ در لیگ دسته یک والیبال کشور

پیروزی سرو قامتان همدان
 برابر ملوان تهران

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم والیبال ســــروقامتان 
همدان در روز نخســــت هفته دوم لیگ دسته یک 

والیبال مردان، برابر ملوان تهران به پیروزی رسید.
در رقابت هــــای لیگ دســــته یک والیبال مردان کشــــور 
که پس از چند هفته وقفه، دوباره از ســــر گرفته شد، تیم 
سروقامتان همدان در روز نخست هفته دوم، در مجموع 

با حساب 3 بر یک از سد تیم ملوان تهران گذشت.
این تیم روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری 
نیز به ترتیب برابر شــــهرداری ارومیه و هوادار تهران، 

صف آرایی خواهد کرد.
والیبــــال  مســــابقات  از  دوره  ایــــن  مقدماتــــی  دور 
قهرمانی باشــــگاه های دســــته یک مردان ایران جام 
شهید قاسم سلیمانی با حضور 18 تیم در 2 گروه به 

صورت متمرکز برگزار می شود.
تیم ســــرو قامتان اســــتان همدان در گروه نخست 
این رویداد با تیم های اشــــتاد ســــازه مشهد، ملوان 
تهران، فوالد خراسان، مقاومت بسیج تهران، مس 
رفسنجان، شــــهرداری جوان ارومیه، تخت جمشید 

فارس و هواداران تهران هم گروه است.
رقابت های گروه نخست تا دور پنجم در شهر مشهد 
برگزار شد که به دلیل گسترش بیماری کرونا تعطیل 
شــــد و حاال قرار است این رقابت ها این بار به میزبانی 

شهر تهران و دو سالن 9 دی و همگام دنبال شود.
تیم ســــروقامتان همــــدان نماینده اســــتان در این 
مســــابقات در پنج بــــازی انجام داده خــــود صاحب 
ســــه پیروزی و دو شکست شده است و در جایگاه 

چهارم جدول قرار دارد.
نماینده والیبال همدان امیدوار است با پیروزی در 
بازی های باقیمانده و دور برگشــــت، خود را به باالی 
جدول برساند و امید خود را برای صعود به لیگ برتر 

افزایش دهد.
در تیم ســــروقامتان همــــدان، مصطفی رئیســــیان، 
ســــینا حاصل لــــو، آرمین غالمــــی، محمد مشــــیری، 
وحیــــد ریگی، مهــــدی االهــــی، محمدجــــواد آرایش، 
، علــــی ابراهیمی، بهزاد کاظمی،  وحید صالحی ضمیر
نیما ســــمیعی، مبین قهرمانی، سینا حیدری، فرهاد 
مهران  عســــگرنیا،  علــــی  علینــــژاد،  مهــــدی  وزیری، 
مرادی نشاط  نیکان  و  عبدلی ورکانه  مهدی  توانایی، 
به ســــرمربیگری مهدی عطایی و مدیرعاملی مهدی 

محبی مسعود در این مسابقات حضور دارند.

خبــر

علی دایی به اورتون می رود؟
وه ورزش: این  بار هــــم بعید به نظر  هگمتانــــه، گــــر
که در  از اتفاقاتی باشــــد  می رســــد موضــــوع فراتــــر 
گذشــــته برای علی دایی رخ داده است؛ هرچند در 
فوتبــــال نمی شــــود از کلمه »بعید« اســــتفاده کرد 
ولی اگــــر پیشــــنهاد اورتونی ها واقعی باشــــد، باید 
بــــرای علی دایــــی جذابیــــت زیادی در پی داشــــته 

ود. باشــــد تا چمدانش را ببندد و از ایران بر
علــــی دایــــی، کاپیتان و ســــرمربی ســــابق تیم ملی 
این  دارد؛  انگلیس  از  جــــذاب  پیشــــنهادی  ایران، 
لمان  آ کیکر  معتبر  نشــــریه  البته  که  اســــت  خبری 
دنبال  به   اورتون  باشگاه  داده  خبر  و  کرده  منتشر 
51 ســــاله اســــت! این  به خدمت گرفتن علی دایی 
اشاره ای  کیکر  که  شــــده  منتشر  شــــرایطی  در  خبر 
به پســــتی که قرار اســــت در اورتون بــــه علی دایی 

است. نکرده  برسد، 
از  آنچلوتــــی یکی  کارلــــو  اورتونی هــــا در حــــال  حاضر 
روی  را  فوتبــــال  تاریــــخ  ســــرمربیان  پرافتخارتریــــن 
نیمکــــت دارنــــد و بــــا او قــــراردادی پنج  ســــاله امضا 
آنچلوتی در اورتون، فارغ  آمدن  کرده اند. وضعیت با 
از رتبه کنونی این باشگاه، تغییر کرده و بعید است 
علی دایی پیشــــنهادی برای نشستن روی نیمکت 
 ، به عنوان نفر اصلی داشــــته باشــــد. از ســــوی دیگر
ممکن اســــت پیشــــنهاد رســــیده برای علــــی دایی 
به عنوان کمک مربی آنچلوتی باشد که این مورد هم 
به چند دلیل رد شــــده است؛ اول این که اورتونی ها 
از اســــطوره های سابق  همین حاال فرگوســــن، یکی 
باشگاه را روی نیمکت دارند و با توجه به محبوبیتی 
که او بین هواداران باشــــگاه پیدا کرده، بعید است 
بخواهند برایــــش رقیب سرســــختی بیاورند. ضمن 
این که نشســــتن علی دایــــی روی نیمکت اورتون، 
آن  هم به عنوان نفر چندم، به نظر نمی رســــد چندان 

با روحیه او سازگار باشد.
این  به  مطلــــب  نگارش  زمــــان  تا  دایی  علــــی  خود 
یــــا  پیشــــنهاد اشــــاره ای نکــــرده و درســــت بودن 
نادرســــت بودنش را هــــم رد یــــا تکذیــــب نکــــرده 
اســــت امــــا بــــرادرش چند جملــــه ای حــــرف زده و 
خودش  که  داده  خبــــر  و  کــــرده  بی اطالعی  اظهــــار 
را از طریق رســــانه ها شنیده است اما  هم موضوع 
اکنــــون این موضوع همچنــــان در حد یک چالش 
آیــــا پیشــــنهاد اورتــــون واقعی  باقــــی می مانــــد که 
پیشنهاد  این  اســــت،  مثبت  پاســــخ  اگر  و  اســــت 

شده؟ دایی  به  پستی  چه  برای 
قبــــل از پرداختــــن به پاســــخ این دو ســــؤال بهتر 
پیشــــنهاد  بــــه  دقیق تــــر  زاویــــه ای  از  اول  اســــت 
انگلیســــی علــــی دایــــی نــــگاه کــــرد؛ واقعیت این 
فرهاد  انگلیســــی،  باشــــگاه  این  مالک  که  اســــت 
دنیاســــت.  متمــــول  ایرانیــــان  از  یکــــی  مشــــیری، 
بــــر  بالــــغ  بریتانیاســــت  وند  شــــهر کــــه  او  وت  ثــــر
400 میلیون دالر تخمین زده شــــده  دومیلیــــارد و 
معدن،  صنایع  تجارت  زمینه  در  کارش  حســــابی  و 
بــــا توجه  کرده اســــت. پس  گل  فلــــز و مخابــــرات 
نظر  بــــه  اورتون  باشــــگاه  مدیــــر  ایرانی بــــودن  بــــه 
می رســــد به  واسطه شــــناختی که مشــــیری از علی 

ایرانی  بازیکــــن  سرشــــناس ترین  عنوان  بــــه   دایی 
برایــــش فراهم  را  اورتون  بــــه  دارد، شــــانس رفتن 
آشــــنایی،  کرده اســــت. حــــاال بــــه  واســــطه همین 
برای  پیشــــنهاد  دو  بــــا  اســــت  ممکن  دایــــی  علی 
و شــــده باشد: اولی پست  وبه ر حضور در اورتون ر
قابل  و  سرشــــناس  چهــــره ای  او  اســــت.  مدیریتی 
حاال  همین  و  اســــت  فوتبــــال  دنیــــای  در  احتــــرام 
همچنــــان رکــــورددار گل هــــای زده ملــــی در دنیــــا 
محســــوب می شــــود. دایی البته برد رســــانه ای در 
خور توجهی هم دارد و حضورش در این باشــــگاه 
می تواند مخاطبان زیادی از ایران را به شــــبکه های 
همین  کــــه  کاری  کنــــد؛  اضافه  اورتــــون  رســــانه ای 
حــــاال پورتــــو، زنیــــت، انتــــورپ و بســــیاری دیگر از 
وپا، با جــــذب بازیکنان ایرانی از آن  باشــــگاه های ار

شده اند. منتفع 
اگر نــــگاه مدیریتی مشــــیری برای تبلیغات و بســــط 
می تــــوان  کنیــــم،  لحــــاظ  را  باشــــگاهش  رســــانه ای 
ل بلکــــه گزینه ای  علــــی دایی را نــــه یک گزینــــه ایده آ
عالــــی بــــرای مدیریت در باشــــگاه اورتون دانســــت 
امــــا مشــــکل اینجاســــت که علــــی دایی چنــــدان با 
بخش هــــای مدیریتــــی در فوتبــــال میانــــه ای ندارد؛ 
چه بسا اگر داشــــت فرصت پســــت عالی گرفتن در 
فیفا را از دســــت نمی داد )کمیته جوانان و توسعه( 
و شانســــش بــــرای ریاســــت در ای اف ســــی و البته 
ریاســــت فدراســــیون فوتبال ایران را حتما امتحان 
می کرد. برای مردی که توانایی رقابت در ای اف ســــی 
بــــرای رئیس ایــــن نهادشــــدن را دارد، بعید اســــت 
پست مدیریتی در باشگاه اورتون اغواکننده باشد.

آن  هــــم حضور علی دایی  می مانــــد گزینه دیگر که 
دوم  تیم  یا  پایه ای  تیم های  در  ســــرمربی  عنوان  به  
باشگاه اورتون اســــت؛ این موضوع می تواند علی 
دایــــی را تا حــــدودی قلقلک دهد. اگــــر او بخواهد 
مربیگــــری  حــــوزه  در  پیشــــرفت  بــــرای  شانســــی 
در ســــطح جهانــــی داشــــته باشــــد این پیشــــنهاد 
فرصتی  نه تنهــــا  چــــون  باشــــد؛  جــــذاب  می توانــــد 
باشــــگاه های  بهترین  از  یکی  در  حضور  برای  عالی 
از  می تواند  بلکــــه  می شــــود  نصیبــــش  انگلیــــس 
آنچلوتی هم استفاده  تجارب مردی بزرگ به اســــم 

. کند
آیا دایی از ایران می رود؟ �

بــــا دقت بیشــــتری پاســــخ  بــــه این پرســــش باید 
داد. دایــــی می گویــــد عاشــــق فوتبال اســــت ولی 
باشــــد  قرار  اگر  نیســــت.  چیز  همه   برایش  فوتبال 
می تواند  کند،  تالش  عشــــقش  به  رسیدن  برای  او 
پایین تر  تیم هــــای  در  بــــودن  مربــــی   پیشــــنهاد  به 
ود و بــــا قدرت بیشــــتری به  اورتــــون فکر کنــــد؛ بر
ایــــن موضــــوع  کــــه دوســــت دارد بپــــردازد.  کاری 
وقتــــی رنگ حقیقــــی به خود می گیــــرد که در ایران 
گرفته اســــت.  با علی دایــــی نامهربانی هم صورت 
و  آمد  وجــــود  به  برایــــش  پیش تر  کــــه  مشــــکالتی 
ومیتش در  آخر شــــایعاتی که خبــــر از محر دســــت 
برای  انگیــــزه ای  می تواند  همگــــی  می دهد،  ایــــران 

علی دایی برای رفتن به اورتون باشــــد.

علی دایی ناراحت اســــت. در ایران با او نامهربانی 
شــــده و... اینها همگی انگیــــزه الزم را به علی دایی 
بــــرای رفتــــن می دهد ولــــی انگیــــزه کافــــی را نه! او 
یعنی  نیســــت؛  چیزش  همه   فوتبال  گفته  پیش تر 
به  و  بگیرد  نظــــر  در  را  خانواده اش  وضعیــــت  باید 
وزها بعد  غیــــر از آن، به کارهای بیزینســــی که این ر
از دوری اش از فوتبال راه انداخته بیشــــتر برســــد. 
پس همیــــن حاال دو مانع بزرگ دیگر ســــر راهش 
قــــرار دارد. اگــــر او دیگر مثل گذشــــته بــــه فوتبال 
نگاه نکند و دیدش منطقی تر شــــده باشــــد، پس 
بــــا مدیریــــت بیشــــتر بیزینســــی کــــه راه انداختــــه 
بخواهد  کــــه  این  تا  بیاید  کنــــار  راحت تر  می توانــــد 
به پســــت مدیریتی یــــا حضور در تیم هــــای پایه ای 

کند. فکر  اورتون 
از طرفــــی علی دایی هنــــوز هم نیم نگاهــــی به تیم 
او مورد  وزهــــا  که این ر ملی دارد؛ درســــت اســــت 
تغییراتی  بــــا  اســــت  ممکن  ولی  گرفته  قرار  غضب 
انــــدک، علی دایی دوباره به مــــرد اول فوتبال ملی 
وی نیمکت بنشــــیند؛ امری که تا  تبدیل شــــود و ر
آســــتانه  در  برایش  دوباره  پیش  مــــاه  چند  همین 
، آن  طــــور که  محقق شــــدن بــــود و در لحظــــه آخــــر
هم  به  فدراســــیون،  بــــازی  بــــا  می گوید،  خــــودش 
خورد. شــــاید او ترجیح می دهــــد همین جا بماند و 
که راهی انگلیس شود و  تا این  در چشــــم باشــــد 
، شانس حضور  با بســــتن قراردادی دســــت وپاگیر

مجدد در تیم ملی را هم از دســــت بدهد.
انگلیســــی  پیشــــنهاد  درباره  مهم تــــر  مــــورد  البته 
علی دایی این اســــت کــــه این پیشــــنهادها تازگی 
باشگاه  رسید  خبر  که  بود   88 ســــال  مرداد  ندارد! 
عنوان  بــــه   را  دایــــی  علی  اســــت  قــــرار  نیوکاســــل 
بــــازرگان  کنــــد؛ آن زمــــان یک  انتخــــاب  ســــرمربی 
وس محجوب  ایرانــــی مقیــــم امارات بــــه نام ســــیر
و  داشــــت  را  نیوکاســــل  باشــــگاه  خریــــد  قصــــد 
باشــــگاه  این  هدایت  برای  اولش  گزینه  می گفتند 
نشــــد  میســــر  اتفاق  آن  چه  اگر  اســــت.  دایی  علی 
این  شــــرایط  به  بی شــــباهت  می رســــد  نظر  به  ولی 
علــــی  جایــــگاه  و  اورتــــون  در  مدیریــــت  وزهــــای  ر
دایــــی در فوتبــــال دنیــــا نباشــــد؛ این کــــه باالخره 
ایرانی در سراســــر  بــــرای مدیــــران  دایــــی می تواند 
دنیا ســــودی چندوجهی داشــــته باشــــد. به غیر از 
ایــــن موارد، در ســــال های اخیــــر شــــایعاتی درباره 
کویــــت و جمهوری  پیشــــنهادهای تیم هــــای ملی 
آذربایجــــان به علــــی دایی هم مطرح شــــد که هرگز 
وشــــنی از جانــــب او داده نشــــد؛ بــــه این  پاســــخ ر
معنــــی کــــه حتی اگــــر چنیــــن پیشــــنهادهایی هم 
آن فکر نکرده است.  وجود داشــــته، علی دایی به 
ایــــن  بار هــــم بعید به نظر می رســــد موضــــوع فراتر 
از اتفاقاتی باشــــد که در گذشــــته بــــرای علی دایی 
از  نمی شــــود  فوتبال  در  هرچنــــد  اســــت؛  داده  رخ 
اگر پیشــــنهاد  کــــرد ولی  کلمــــه »بعید« اســــتفاده 
دایی  علــــی  برای  بایــــد  باشــــد،  واقعی  اورتونی هــــا 
چمدانش  تا  باشد  داشــــته  پی  در  زیادی  جذابیت 

ود.« بر ایران  از  و  ببندد  را 

رئیس هیأت فوتبال استان همدان خبر داد:

آغاز مسابقات فوتبال همدان در آینده ای نزدیک
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان 
همدان گفت: در راســــتای معرفی نمایندگان اســــتان به 
لیگ های مختلف کشــــوری، مســــابقات فوتبال قهرمانی 

استان در همه رده ها برگزار می شود.
عبــــاس صوفــــی با اشــــاره به آغــــاز مســــابقات فوتبال 
که صورت  کرد: طبــــق برنامه ریزی هایی  اســــتان، اظهار 
ودی مســــابقات فوتبال اســــتان همدان را  گرفتــــه به ز

کرد. خواهیم  آغاز 
وی ادامه داد: باید هرچه ســــریعتر بتوانیــــم نمایندگان 
مختلف اســــتان همدان را در رده های مختلف کشوری 
الزم  برنامه ریزی های  دلیــــل  همیــــن  بــــه  کنیــــم  معرفی 
صورت گرفته و به زودی مســــابقات فوتبال استان آغاز 

شد. خواهد 
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان با اشاره به فعالیت 
هیأت فوتبال استان همدان اظهار کرد: طی 10 ماه گذشته 
به دلیل شــــیوع ویــــروس کرونــــا بســــیاری از فعالیت ها 

در حوزه های مختلف تحت شــــعاع قــــرار گرفت و همین 
مسئله باعث شــــد فعالیت های ورزشی نیز در بسیاری از 

فضاها تعلیق شود.
وی اضافه کرد: از ابتدای امســــال به طــــور کامل تحت 
10 درصد  ونــــا بودیم و شــــاید حتــــی  وس کر تأثیــــر ویــــر
انجام  فعالیت هــــای اخیر ما نیز در ســــال جــــاری عمال 

. نشد
صوفی فوتبــــال را یکی از هیأت های پرمخاطب در ســــطح 
اســــتان معرفی کرد و افزود: هیأت فوتبال استان همدان 
یکــــی از بزرگ تریــــن هیأت های ورزشــــی اســــتان در بحث 
برنامه ریزی، آمار ورزشکاران و فعالیت های انجام شده در 

سال است.
وی گفــــت: هیــــأت فوتبــــال اســــتان همــــدان در تمامی 
شهرستان ها، شــــهرها و بخش های استان فعال بوده و 
ما 23 هیأت فعال در ســــطح اســــتان داریم که از این ُبعد 

بی نظیر هستیم.

رئیــــس هیــــأت فوتبال اســــتان همدان بیــــان کرد: هر 
دقیق  برنامه ریــــزی  و  ورزشــــی  تقویم  براســــاس  ســــال 
حرکت می کنیم و طی ســــال های اخیر اتفاقات بســــیار 
خوبی برای این رشــــته ورزشی در اســــتان همدان رقم 

است. خورده 
وی یادآور شــــد: در حال حاضر یک دوره کالس مربیگری 
درجه دی)D( برگزار کرده ایم و در تالش هســــتیم تا پایان 
ســــال نیــــز دو کالس داوری ارتقا و یــــک کالس مربیگری 

درجه سی را نیز برگزار کنیم.
صوفی خواستار توسعه زیرساخت های ورزش فوتبال در 
همه نقاط اســــتان شــــد و اظهار کرد: برای رشته فوتبال در 
شهرســــتان ها ضعف وجود دارد و اصال در شهرستان ها 

زیرساخت فوتبالی خوب کار نشده است.
وی خاطرنشــــان کرد: امیدواریم از نظر زیرســــاخت های 
رشــــته فوتبال نگاه ویژه ای به شهرســــتان های استان 

بگیرد. صورت 

تمجید رئیس فدراسیون جودو از همدانی ها

باید به روزهای اوج بازگردید
هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس فدراســــیون جودو گفت: 
ورزش جودو اســــتان همــــدان با پیشــــینه ای موفق باید 

همانند قبل به روزهای اوج خود بازگردد.
بــــا مدیــــران ورزش و  آرش میراســــماعیلی در نشســــت 
اعضای هیــــأت جودو اســــتان همدان اظهار کــــرد: جودو 
همدان تاریخچه پرافتخــــار در ورزش جودو دارد و همواره 
به عنوان قطب استعدادهای برتر و قهرمان معرفی شده 

است.
وی بیــــان کــــرد: ایــــن رونــــد باید بــــا حمایت مســــووالن، 
برنامه ریزی منســــجم و تالش بیشــــتر ادامه یابد تا بازهم 

شاهد ظهور استعدادهای نخبه از این استان باشیم.
میراســــماعیلی خاطرنشــــان کرد: انتظار ما بازگشــــت این 
اســــتان به روزهای اوج گذشته و رســــیدن به جایگاه های 

برتر در میادین ملی و بین المللی است.
وی افزود: امروز همگان وظیفه دارند در راســــتای توسعه 
ورزش قــــدم برداشــــته و بــــا اتحــــاد و همدلی در راســــتای 

رسیدن به افتخارات ارزنده بین المللی تالش کنیم.

جلســــه هیأت رئیســــه فدراســــیون جودو در دفتر  �
استاندار همدان

آرش میراســــماعیلی در جلســــه هیأت رئیسه فدراسیون 
جودو از اتفاقات پیرامون این رشته خبر داد.

جلسه هیأت رئیسه فدراســــیون جودو برای اولین بار در 
اســــتان همدان و در دفتر سید سعید شاهرخی، استاندار 
و با حضور آرش میراســــماعیلی رئیس فدراسیون، محمد 
آباد و عضو هیــــأت مدیره  بیرانوند نماینده ســــابق خــــرم 
، صدیقه کعبی زاده نایب رئیس بانوان  منطقــــه آزاد چابهار
و سرپرســــت دبیــــری فدراســــیون جودو، ســــردار مویدی 
، علــــی جلیل وند  رئیس ســــتاد مبارزه با قاچــــاق کاال و ارز
عضو هیأت رئیسه فدراسیون جودو، ابوالفضل حیدریان 
رئیس سابق فدراســــیون کونگ فو، میثم تمیمی بازرس 

فدراسیون جودو و سامان مدیری خزانه دار برگزار شد.
میراسماعیلی در ابتدای این جلسه ضمن آرزوی موفقیت 
برای جودو استان همدان، از برنامه های فدراسیون جودو 

که در استان همدان برگزار شــــد توضیحاتی را ارائه کرد و از 
روند پیگیری پرونده جودو ایران در دادگاه حکمیت برای 
استاندار و اعضای هیأت رئیسه و نفرات حاضر در جلسه 

توضیحاتی را ارائه کرد.
رئیــــس فدراســــیون جــــودو در ادامــــه گفت: مــــا طی این 
مدت با مشــــورت هایی که با دوســــتان در وزارت ورزش و 
کمیتــــه ملی المپیک انجام دادیم، لوگــــوی جدید و احکام 
فدراسیون را طراحی کردیم. ما مســــاحت 400متر زمین از 
شــــرکت توســــعه و تجهیز تحویل گرفته ایم و هفته آینده 
مراسم کلنگ زنی آن برگزار می شود و طبق اعالم پیمانکار 
کادمی جودو  تــــا چهار ماه آینــــده این بنا تحــــت عنــــوان آ
تحویل داده خواهد شــــد، که ســــالن بدنســــازی، ســــالن 
کادمی طراحی شــــده  جودو، خوابگاه و غذا خوری در این آ
است، تقریبا هزینه یک و نیم میلیاردی نیز برای آن برآورد 

شده است.
میراســــماعیلی اظهار کــــرد: از اعضای هیأت رئیســــه این 
اجازه را می خواهم که حسابی را جدا از حساب فدراسیون 

به عنوان کمک های مردمــــی در نظر بگیریم. این موضوع 
را ما با بازرس فدراســــیون نیز در میان گذاشــــته ایم تا این 

کادمی در نظر گرفته شود. حساب برای ساخت آ
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: موالزاده 
رئیــــس کمیته انضباطی فدراســــیون، آیین نامه انضباطی 
را تنظیم کــــرده و تقریبا به مرحله نهایی رســــانده اســــت. 
اگر دوســــتان هیأت رئیســــه اجازه بدهند یک کارگروهی 
تشــــکیل دهیم برای تصویــــب جزئیات ایــــن آیین نامه، 

من آقای حیدریان را به عنوان کارشناس معرفی می کنم، 
کعبی زاده و تمیمی هم در این کارگروه باشند.

در ایــــن جلســــه هیــــأت رئیســــه تأکیــــد بــــر منــــع قانون 
بازنشســــتگان در فدراسیون و هیأت های استانی، اجرای 
مصوبــــه مجمع عمومی خــــرداد مــــاه 98 و تعیین تکلیف 
درخصوص ورزشــــکارانی که در رشــــته های دیگر عالوه بر 
جــــودو فعالیت دارند، داشــــتند. همچنیــــن لوگو جدید و 

طرح جدید احکام فدراسیون مورد تأیید قرار گرفت.

شهردار مالیر به ورزش همگانی پیوست
هگمتانه، گروه ورزش: شهردار مالیر رسما" رئیس هیأت ورزش های همگانی شهرستان مالیر شد.

واری رئیــــس منطقه هفــــت ورزش های همگانی کشــــور  طــــی حکمی از ســــوی هادی ســــبز
حســــین بابایی شــــهردار مالیر رئیس هیأت ورزش های همگانی این شهرستان شد.

حســــین بابایی شــــهردار مالیر با توجه به تجارب ارزنده و داشتن روحیه و اخالق ورزشی جهت 

ریاســــت هیأت ورزش های همگانی این شهرستان توسط ســــپهری سرپرست اداره ورزش و 
جوانان پیشــــنهاد و طی حکمی از ســــوی ریاســــت هیأت ورزش های همگانی استان همدان 
و منطقه هفت کشــــور رســــما" به عنوان ریاســــت هیأت ورزش های همگانی این شهرســــتان 

معرفی و منصوب شد.

این حکم در حاشــــیه فینال مســــابقات جام محالت یادواره شــــهید واالمقام،سردار دلها حاج 
قاسم ســــلیمانی در حضور مسؤولین و مهمانان حاضر در مســــابقات توسط سرپرست اداره 
ورزش و جوانــــان تقدیم بابایی شــــهردار مالیر گردیــــد و از زحمات و تالش هــــای وی در عرصه 

ورزش شهرستان تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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7 سبک 
زندگی

رابطه سبک زندگی  
با شبکه های اجتماعی 

هگمتانه، گروه سبک زندگی: در خصوص شبکه های 
اجتماعــــی و ســــبک زندگــــی دو رویکرد وجــــود دارد: 
رویکــــرد اول، مطالعــــه  تأثیــــر شــــبکه های اجتماعی 
بر ســــبک زندگی اســــت و رویکرد دوم بررســــی رابطه  
حضور در شبکه های اجتماعی و سبک زندگی است. 
اســــتفاده از واژه تأثیــــر از نظر علمی نیازمند داشــــتن 
گــــروه آزمایش و گروه کنترل اســــت. به همین دلیل 
، برای اثبات تأثیر فرایند خاصی است  فرایند انجام کار

و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
به نوشــــته جامعه شناســــان جــــوان، آنچــــه موضوع 
بحث است توصیفی است از رابطه  میان شبکه های 
اجتماعی و سبک زندگی با هدف درک بهتر فرصت ها 
و تهدیدهای شــــبکه های اجتماعی در حوزه ســــبک 
زندگی. رسانه های اجتماعی محبوب ترین بخش های 
فضــــای مجــــازی برای اســــتفاده عمــــوم هســــتند. از 
کودکان و نوجوانان گرفته تا مــــادر بزرگ ها، مدارس، 
شــــرکت های دولتــــی، انجمن های خیریــــه، برندهای 
تجــــاری و … ســــعی می کنند در رســــانه های اجتماعی 
حضور پیــــدا کرده و ضمــــن تولید محتوا بــــرای خود 
مخاطبان ثابتی دســــت و پا کنند. دالیــــل و نیازهای 
متنوع کاربران روز به روز بر رشــــد و دامنه گســــترش 
گوناگون  کاربــــران  می افزایــــد.  اجتماعی  رســــانه های 
در ســــطوح مختلف ســــنی، تحصیلــــی، فرهنگی و با 
جنسیت، نژاد و زبان های متفاوت بر حسب عالئق، 
اهداف، دالیل و نیازهای خود، طیف وسیعی از محتوا 
را تولیــــد و یا بازنشــــر می کنند. در نتیجه اســــتفاده و 
وابستگی به رســــانه  های اجتماعی رشدی روز افزون 
داشــــته و در زندگــــی کاربــــر جایگاه مشــــخصی پیدا 
خواهــــد کــــرد و پس از مدتــــی جزئی از ســــبک زندگی 
فردی و جمعی افراد جامعه خواهد شــــد. شبکه های 
اجتماعــــی بــــر حســــب هــــدف و موضــــوع فعالیت 
راه انــــدازی می شــــوند، و امکانات متنوعــــی عالوه بر 
امکانــــات عمومی ماننــــد اضافه کردن دوســــتان، به 
اشتراک گذاری متن، تصویر و فایل های چندرسانه ای 
و سامانه ارسال پیام در اختیار کاربران قرار می دهند. 
امکانــــات و ویژگی هایــــی نظیر خبرخــــوان، بازی های 
برخط، تماشای فیلم، ارتباط با ســــایر رسانه ها، ارتباط 
با دستگاه های قابل حمل نظیر تلفن همراه و تبلت 
و نظایــــر اینها، کاربــــران این شــــبکه ها را از مراجعه به 
چندین وبگاه باز داشته و احتیاجات و نیازمندی های 
اطالعاتی، ارتباطی و تفریحی مختلف آنها را پوشــــش 
می دهد. نتیجه آنکه گرایش به شبکه های اجتماعی 
با توجــــه به دامنه و تنوع فعالیت هــــا افزایش یافته و 
گاه در ســــبک زندگــــی کاربران تأثیر  به صورت ناخودآ
می گذارد. شــــبکه های اجتماعی تغییــــرات بنیادین 
در ســــبک زندگی و فرهنــــگ جوامع مختلــــف ایجاد 
می کننــــد. این شــــبکه ها می توانند بر ادبیــــات افراد 
جامعه تأثیر بگذارند، پوشش آنها و همچنین روابط 
با جنس مخالف را دگرگون کنند. کاربران شبکه های 
اجتماعی از این شبکه ها برای بیان رویدادهای زندگی 
خود، خاطــــرات، موقعیــــت اجتماعی و ماننــــد اینها 
اســــتفاده می کنند و یا از طریق به اشــــتراک گذاشتن 
افکار و عقایدشــــان با دیگران به گفتگو می پردازند و 
بدین ترتیب احساســــات گوناگون خود را به گونه ای 

تخلیه می کنند.
در یک پژوهش مشــــخص شــــده اســــت کــــه میان 
عضویــــت در شــــبکه  های اجتماعی و تغییر ســــبک 
زندگی رابطه مســــتقیمی وجود دارد. به عنوان مثال 
جایــــگاه فعالیت کاربــــران در شــــبکه های اجتماعی 
رابطه مســــتقیمی با انجــــام ندادن تکالیف درســــی، 
کاهش مطالعــــه، افزایش حضــــور در فضای مجازی 
و عدم ارتبــــاط با افراد خانــــواده دارد. همچنین، نتایج 
این پژوهش نشــــان داده، ســــبک زندگــــی مجازی و 
عضویــــت در شــــبکه های اجتماعی بر نحــــوه آرایش 
پروفایل، نحوه انتشار تصاویر و سبک بیان افراد تأثیر 
دارد. شــــبکه های اجتماعی تأثیــــرات دیگری از جمله 
تغییر سبک ازدواج، از بین رفتن قبح ارتباط با جنس 
مخالــــف، دوســــتی ها و رواج ازدواج اینترنتــــی دارند تا 
جایی که درصد قابل توجهی از افراد اذعان کردند که 
به دنبال یافتن شــــریکی از جنس مخالف در فضای 
مجازی هستند. همچنین، در خصوص انگیزه مردان 
بــــرای عضویت در شــــبکه های اجتماعی ســــرگرمی، 
مشارکت در بحث های گروهی، ابراز عقیده، آشنایی 
با دوســــتان جدید، برقراری ارتباط بــــا جنس مخالف 
و دعــــوت دیگران بــــرای عضویت، باالتریــــن فراوانی 
را داشــــته اســــت. در مورد زنان نیز ســــرگرمی، کسب 
درآمد، طرح مباحث شــــغلی و حرفه ای، مشــــارکت در 
بحث های گروهــــی، ابراز عقیده، کســــب اطالعات و 
دانــــش در مورد موضوعات مختلف و کســــب اخبار 
جدید مطرح شده اســــت. لذا شبکه های اجتماعی و 
ابزارهای ارتباطی مانند سایر دســــتاوردهای فناوری، 
دارای فوایــــد بی شــــماری در زمینه هــــای گوناگون، از 
جملــــه، در ارتقای آمــــوزش، پژوهش و اطالع رســــانی 
اســــت، ولــــی در عین حال،  آســــیب ها و مشــــکالت 
متعــــددی را نیز به همــــراه دارد. پس در ایــــن باره نیز 
بایــــد هماننــــد ســــایر محصوالت تمــــدن جدیــــد، از 
همان قاعده کلی پیروی کنیــــم و به جای نفی و منع، 
تالش خود را بر اســــتفاده عاقالنه و آسیب شناسانه 
از این دســــتاورد ارزشــــمند متمرکز ســــازیم. یعنی با 
گاه سازی  فرهنگ سازی و ترویج کاربردهای مثبت و آ
و هشدار نســــبت به کاربردهای منفی این شبکه ها، 
فرصت هــــای آن را افزایــــش داده و تهدیدهــــای آن را 
کاهش دهیــــم. همان کاری کــــه بایــــد در مواجهه با 
سینما، رادیو، تلویزیون، ویدئو، تلفن، خودرو، ماهواره 
و سایر محصوالت تمدن غرب از ابتدا انجام می شد و 
 به آن 

ً
سرســــخت ترین مخالفان این ابزارها نیز نهایتا

روی آوردند.

نکته

اولین تلفن همراه در ایران متعلق به که بود؟
هگمتانه، گروه ســــبک زندگی: شــــاید برایتان جالب باشــــد که بدانید اولین تلفن همراه در ایران 

متعلق به چه کســــی بوده است؟ حتی مشتاق به دیدن شکل ظاهری آن باشید.
به نوشــــته نمناک، تلفن همراه جزو آن دسته از کاالهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار 
زندگی بشــــر را دستخوش تغییراتی شگرف کرده است و وســــیله ارتباطی مؤثری برای استفاده 
کنندگان محســــوب میشــــود. شــــاید در بعضی از فیلم های سیاه و ســــفید قدیمی تلفن های 
همراه عجیبی را دیده باشــــید و هر بار این سؤال برایتان پیش آمده که این تلفن ها چه نسبتی 
با موبایل های امروزی داشــــتند؟آیا هر دو به یک منظور استفاده می شوند یا نه؟ در این بخش 

تصویــــری از اولیــــن تلفن همراه موجــــود در ایران را مشــــاهده می کنید که بــــا تلفن های همراه 
امروزی کامآل تفاوت دارد. اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شــــاه بوده 
است. شــــکل و شــــمایل این تلفن همراه که در ســــال 1230 تولید شده اســــت، به تلفن های 
همراه امروزی شــــباهتی نــــدارد. این تلفن همراه در ســــفرها همراه ناصرالدین شــــاه بوده و در 
زمان نیاز به کابل های کشــــیده شــــده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار 
می شده است. این تلفن دارای راهنمای فارســــی بوده و ساخت کارخانه »البیس« شهر زوریخ 

می باشد.

هگمتانه، گروه ســــبک زندگی - راضیه مهری: جذابیت 
فضــــای مجــــازی و ســــهولت فعالیــــت در شــــبکه های 
اجتماعــــی ســــبب می شــــود رابطــــه میــــان عضویــــت و 
حضور در فضــــای مجــــازی و ایجاد تغییرات در ســــبک 
زندگــــی مطرح شــــود. ســــال 1372 بود که تلفــــن همراه 
20 ســــال تأخیر از زمان توســــعه شــــبکه تلفن همراه  با 
 8 در برخی کشــــورهای خارجی وارد ایران شــــد و حدود 
ســــال پس از آن در ســــال 1381 اولین پیامک در ایران 
توسط گوشــــی تلفن همراه ارسال گذشت. نوکیا اولین 
شــــرکتی بود که گوشی تلفن همراه را به ایران آورد. پس 
از مدتــــی تولید انبوه گوشــــی های مجهز بــــه دوربین در 
جهان آغاز شــــد و در ســــال 2007 بود که با ورود گوشی 
بــــه بازار جهانــــی، تلفن همراه به وســــیله ای  پل 

َ
ا همراه 

کارهــــای متنوع همراه  بــــه اینترنت و انجام  برای اتصال 
بــــا خریــــد نرم افزارهای مخصوص گوشــــی تلفــــن همراه 
اولیه ورود  که در ســــال های  تبدیل شد. گوشــــی هایی 
، در دســــت مردم دیده می شد تنها  تلفن همراه به بازار
امــــکان تمــــاس و پیامک داشــــتند و بســــیار متفاوت 
بــــا مدل های امروزی بودنــــد. ورود این فنــــاوری زندگی 
روزمره انســــان ها را به شــــکل چشــــمگیری تغییر داد و 
ارتباطی مــــردم و صنعت  ابزار توانســــت به شــــیوه  این 
1372 چاپ  ارتباطات ظاهر متفاوتی بخشــــد. در ســــال 
گهی بــــا تیتر »فراخوان برای ثبت نام نخســــتین  آ اولین 
شــــبکه تلفــــن متحــــرک جیبــــی« در روزنامــــه اطالعات 
کیهــــان، نظر بســــیاری از هموطنان ما را بــــه خود جلب 
کــــرد و اولین تلفن های همراه کشــــور کــــه تنها محدود 
بــــه مکالمات صوتی بودند در اختیــــار مردم قرار گرفتند 
تا اینکه اســــتفاده از ســــرویس پیامکی نیز چند ســــال 
بعد در میان مردم مــــا رواج یافت. پس از مدتی با ورود 
، عکاسی به بخشی  گوشــــی های تلفن همراه دوربین دار
از زندگــــی روزمره مردم تبدیل شــــد و ثبــــت لحظات که 
آن توســــط دوربین هــــای عکاســــی و تحت  تا پیــــش از 
 دشــــوارتری انجام می گرفت به یک حرکت 

ً
شرایط تقریبا

بیسار ســــاده و ســــریع مبدل گشــــت. کم کم با اتصال 
گوشی های تلفن همراه به شــــبکه اینترنت جهانی همه 
چیــــز تغییر پیدا کرد. مردم که تا پیش از آن عکس های 
و  می کردند  نگهــــداری  عکــــس  لبوم هــــای  آ در  را  خــــود 
می دانســــتند  خــــود  شــــخصی  وســــایل  جملــــه  از  را  آن 
از خود و  ارســــال عکس های مختلف  کردند به  شــــروع 
از این امکانات  آنها نیز  که  آشــــنایانی  خانواده شــــان به 

بودند. بهره مند 

 به اشتراک گذاشــــتن لحظات زندگی، سبکی برای  �
زندگی های مدرن

به تدریج عکاســــی از لحظه لحظه زندگی توســــط گوشی 
تلفــــن همراه بــــه یکــــی از عــــادات افــــراد در خانواده ها 
گذاشتن  که امروز به اشــــتراک  تبدیل شــــد به شــــکلی 
اتفاقــــات روزمــــره زندگی ها در فضای مجــــازی به عنوان 
و  می شــــود  شــــناخته  مدرن  زندگی هــــای  برای  ســــبکی 
بســــیاری از اعضای خانواده ها برای پیشی گرفتن از هم 
در این مســــیر در حال تالشــــند. حــــاال در جامعه امروز 
بــــا دنیــــای جدیدی روبــــه رو هســــتیم که تحــــت عنوان 
دنیای مجازی معرفی می شــــود اما انــــگار از هر واقعیتی 
واقعی تر اســــت؛ چراکه بســــیاری از وقایع زندگی های ما 
در همیــــن دنیــــای به ظاهــــر مجازی خالصه می شــــود و 
در واقع بســــیاری از انسان ها ســــبک زندگی متفاوتی را 
برای خودشــــان در این دنیای مجازی ساخته اند. امروزه 
بــــا واقعیت هــــای تلخــــی در زندگی های مجــــازی روبه رو 
جوانان  زندگی  ســــبک  به  بسزایی  تأثیرات  که  می شویم 
 به مکانی 

ً
کشــــور ما گذاشته است. فضای مجازی تقریبا

بــــرای تخلیه عقده هــــای درونی افراد تبدیل شــــده تا هر 
آنچه در دنیای واقعی از دست داده اند را در این دنیای 
مجازی به دســــت آورند و دســــت به هــــر کاری بزنند که 

ندارند. واقعی  شکل  به  را  آن  انجام  توانایی 

 وابستگی خانوادگی به فضای مجازی �
ســــولماز قهرمانی یک مادر 48 ســــاله همدانی اســــت که 
تمام وقت آزاد خود را در گوشــــی تلفن همراه خود سپری 
می کند. او که دارای 2 پسر 25 و 20 ساله است به هگمتانه 
می گوید: پســــرهایم شــــب و روزهایشــــان را در اینترنت و 
فضای مجازی می گذرانند به همین خاطر من و همســــرم 
هــــم وارد این دنیــــای مجازی شــــدیم و حاال کامــــاًل به آن 

وابسته ایم.
قهرمانی برقراری ارتباط آسان با اقوام و دوستانش را یکی 
از دالیل اصلی وابســــتگی اش به فضای مجازی می خواند 
و ادامه می دهد: حاال با شــــرایط کنونــــی جامعه که بیماری 
کرونا شــــیوع پیدا کرده این نحــــوه برقراری ارتباط بســــیار 
مناســــب تر از رفت و آمدهای واقعی است البته که پیش 
از شیوع کرونا هم به همین اندازه درگیر گوشی های تلفن 

خود بودیم.
وی در پاســــخ به اینکه ســــبک زندگی خانواده های ایرانی 
بــــا ورود به فضای مجازی تــــا چه حد دچــــار تغییر و تحول 
 فضای مجــــازی تأثیرات 

ً
شــــده اســــت، ابراز می کند: قطعا

زیادی بر شیوه زندگی ها داشته اما شاید امروز متوجه این 

تغییرات نشویم و طی گذشت سال ها ببینیم که چگونه 
نحوه گذران زندگیمان دستخوش تغییرات شده و تحت 
سلطه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درآمده است.

ایــــن مــــادر همدانی اضافــــه می کند: شــــاید در طــــول روز 
چند کلمه بیشــــتر با اعضای خانــــواده صحبت نکنیم اما 
در شــــبکه های اجتماعی بــــرای تصاویری که به اشــــتراک 
می گذاریــــم بســــیار نظر می دهیــــم و به این شــــکل با هم 

ارتباط برقرار می کنیم که متأسفانه بسیار تلخ است.

 تعریــــف ســــبک زندگی در تلفــــن همــــراه و فضای  �
مجازی

امیر ابراهیمی دانشجوی رشته مهندسی عمران است.
رشــــته  بــــا  مرتبــــط  مختلفــــی  نرم افزارهــــای  روی  کــــه  او 
تحصیلــــی اش کار می کنــــد درباره ســــبک زندگی جوانان 
امروز به خبرنــــگار هگمتانه می گوید: خــــود من به خاطر 
کار بــــا نرم افزار هــــا مجبــــورم بــــه اینترنت متصل باشــــم 
اما بســــیاری از دوســــتانم با وجــــود اینکــــه کار خاصی با 
 در فضای مجــــازی می چرخند 

ً
اینترنــــت ندارند اما دائمــــا

و زندگی شــــان را در تلفــــن همراهشــــان می گذرانند. وی 
بــــا بیان اینکه امــــروزه جوانان جامعه ما بــــه نوعی معتاد 
شــــبکه های اجتماعی شــــده اند، ادامه می دهــــد: از بین 
دوستان و جوانانی که می شناسم کسی را سراغ ندارم که 
عضو شــــبکه های اجتماعی نباشد و زندگی شخصی اش 
را با دیگران در فضای مجازی به اشتراک نگذارد. این یک 
سبک زندگی جدید است که برای ما تعریف شده و همه 

به آن دچار شده ایم.
این دانشــــجوی 21 ســــاله ســــپری کردن اوقات فراغت در 
دنیــــای مجــــازی را یک حقیقت تلــــخ خوانــــد و اضافه کرد: 
متأسفانه در شیوه زندگی های امروزی، تفریحات بسیاری 
از ما در فضای مجازی خالصه شــــده اســــت و این مسأله 

خود باعث می شــــود محتویات شــــبکه های اجتماعی به 
خورد جوانان و نوجوانــــان ما برود و همین محتویات پوچ 
و بی اساس به عنوان سبکی برای زندگی آنها شکل گیرد.

 فضای مجازی از بین  برنده نظم زندگی های قدیمی �
جــــالل ربیعی یک پیرمرد 73 ســــاله اســــت کــــه از حضور 
همســــر و نوه هایش در فضــــای مجازی به شــــدت گالیه 
می کند و می گویــــد: نوه هایم مدام با گوشــــی تلفن همراه 
خود مشــــغول بودند اما من و همســــرم زندگی ساکت و 
منظم خودمان را داشــــتیم تا اینکه یکــــی از نوه هایم برای 
مادربزرگــــش گوشــــی تلفن هوشــــمند خریــــد و از آن روز 

زندگی ما نامنظم شده است.
وی ادامه می دهد: همســــرم تمام وقتــــش را در گروه های 
مختلف ســــپری می کند و دیگــــر خیلی کم کنــــار هم لب 

پنجره چای می خوریم و خوش و بش می کنیم.
این پیرمرد همدانی با لهجه غلیظی گوشــــی تلفن همراه را 
نفریــــن می کند و می گوید: هر چه قدر کــــه قباًل زندگی های 
آرام و گرمی داشــــتیم حاال با این گوشــــی ها فقط اضطراب 

داریم و خستگی و اعصاب به هم ریخته.
شــــبکه های  توســــط  رفتــــاری  الگوهــــای  شــــکل گیری   *
اجتماعی هادی الطافی، کارشــــناس ارشد برنامه ریزی امور 
فرهنگی در این باره می گوید: در دنیای امروز شــــبکه های 
اجتماعی مجــــازی قدرت عظیمی برای تحت الشــــعاع قرار 
دادن ســــبک زندگی افــــراد دارند که بــــه جهت گیری های 

خاصی در جنبه های مختلف منجر می شوند.
وی ادامه می دهد: انسان ها از طریق شبکه های اجتماعی 
مورد استفاده شــــان الگوهای ویژه ای برای رفتارهای خود 
به دست می آورند و این مســــأله نیازمند برنامه ریزی برای 

کنترل بهتر این تغییرات و تأثیرات است.
کید بــــر اینکــــه فناوری های مجــــازی قادرند  الطافــــی با تأ

نقش بســــزایی در تغییر شیوه و سبک زندگی ایفا کنند، 
اضافه می کنــــد: بی  تردید یکی از الزامــــات، درک تحوالت 
ایجاد شده در شــــبک زندگی است که ناشی از گسترش 
سایت های شــــبکه های اجتماعی و اســــتقبال روزافزون 
از آنهاســــت و نیز تحلیــــل تأثیر شــــبکه های اجتماعی بر 

سبک زندگی.
وی با اشــــاره به اینکه شــــبکه های مجازی بــــه محلی برای 
حضور اقشــــار مختلف جامعه و مکانی بــــرای تبادل افکار 
و تأمیــــن نیازهای اجتماعی این افراد تبدیل شــــده، اظهار 
می کند: جذابیــــت فضای مجازی و ســــهولت فعالیت در 
شبکه های اجتماعی سبب می شود رابطه میان عضویت 
و حضــــور در فضــــای مجــــازی و ایجاد تغییرات در ســــبک 

زندگی مطرح شود.

 شبکه های اجتماعی روشی برای زندگی �
این پژوهشگر امور فرهنگی ادامه می دهد: برای بسیاری 
از کاربــــران اینترنت به خصوص نســــل جدید کــــه به طور 
کامل از طریق شــــبکه های اجتماعی بــــا یکدیگر در ارتباط 
هستند، شــــبکه های اجتماعی نه فقط راهی برای برقراری 

تماس، بلکه یک روش برای زندگی هستند.
آن که  وی ابراز می کند: شــــبکه های اجتماعی بیشــــتر از 
متعلق به دنیای مجازی باشــــند به جامعه انسانی تعلق 
دارند و اســــتفاده از این شبکه ها شــــیوه و سبک زندگی 
بســــیاری از کاربران را تغییر داده است زیرا این شبکه ها 
 انتقال دهنــــده پیــــام نیســــتند بلکه یــــک فضای 

ً
صرفــــا

 جدا کردن انسان امروزی از 
ً
جدید برای زیســــتن اند. قطعا

فضای مجازی امری محال به نظر می رســــد اما بهتر است 
این دنیای مجــــازی را پررنگ تر از دنیــــای واقعی نکنیم و 
بدانیــــم روزی واقعیِت تلِخ زندگی مجــــازی گریبان گیر ما 

خواهد شد.

تلفــن همــــراه، هم خوب و هم بد
آسیب هایی که تلفن همراه شما می تواند به زندگیتان بزند

هگمتانه، گروه ســــبک زندگــــی: فن آوری تلفن همــــراه هم خوب و 
هم بد اســــت، مهم ترین مسئله استفاده درســــت از تلفن همراه 
اســــت، تنها با استفاده درســــت از آن زندگی مردم به زندگی راحت 
و ســــودمند تبدیل خواهد شــــد. ســــامانه دیجیتالی نــــه تنها رفتار 
پرداخــــت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. بلکه ســــبب تغییر راه ما در 
برقراری ارتباط با مردم و شــــرکت ها شــــده اســــت، تکامل فن آوری 

اطالعات نشان دهنده تغییر زندگی انسان است.
به نوشــــته بیتوته، بنابراین نمی تــــوان تکنولوژی تلفــــن همراه را 
در زمینه توســــعه فن آوری اطالعات نادیده گرفت. دستگاه های 
تلفــــن همــــراه تقریبــــا جایگریــــن رایانه های شــــخصی شــــده   اند. 
همچنین امــــروزه تکنولوژی تلفــــن همراه جایگزیــــن موارد دیگر 
هم شــــده اســــت به عنوان مثال جایگزین دوربین عکاسی برای 

عکس گرفتن و دســــتگاه های پخش فیلــــم برای پخش 
فیلم شــــده، در حــــال حاضــــر تلفن همــــراه در زندگی 

روزمره مردم نفوذ پیدا کرده است، اولین چیزی که 
شما در صبح از آن استفاده می کنید تلفن همراه 

اســــت، تحلیلگران معتقدنــــد تلفن همراه 
انسان تأثیــــرات مثبــــت و منفی بــــر زندگی 

تلفن  منفــــی  *تأثیــــرات  در دارد.  همراه 
چه  اگر  انسان  تکنولوژی زندگی 

همــــراه  زندگی تلفــــن 
به راحت تری  انســــان  برای 

امــــا ارمغان  اســــت  آورده 
سالمت 

و  جســــمی 
روانی 

کاربرانی 
حــــد  از  بیــــش   کــــه 
از فــــن آوری تلفــــن همــــراه اســــتفاده 
می کنند را به خطر می انــــدازد. کاربرانی که بیش 
از حد از تلفن همراه استفاده می کنند دچار گرفتگی 

عضــــالت انگشــــت و درد در اثر تایــــپ پیام کوتاه، بــــازی کردن و 
شــــایع ترین عارضه التهاب تاندون ها می شــــوند، همچنین دچار 
گرفتگی گردن می شــــوند که گرفتگی گردن ســــبب آســــیب وارد 
شــــدن به عضالت پشــــت بدن می شــــود، خیره شــــدن به اندازه 
کوچک متون سبب خســــتگی چشم، تاری دید، گیجی و خشکی 
چشــــم می شــــود درد عضالت چشــــم به همراه گردن موجب سر 
درد می شــــود، و همچنیــــن ممکن اســــت دچار ســــندروم توهم 
لــــرزش و زنگ تلفن همراه شــــوند که ســــبب ایجــــاد اضطراب در 
افراد می شــــود، کاربرانی که بیش ازحد در دنیای مجازی با دیگران 
ارتباط برقــــرار می کنند ارتباطات چهره به چهره رافراموش کرده اند 
و با جســــتجو کردن پاســــخ هر ســــوال در اینترنت دچــــار طوفان 
مغزی می شوند. از دیگر تأثیرات منفی تلفن همراه بر روی زندگی 
زناشــــویی می باشد. همسر شما دوســــت ندارد زمانی که کنارش 
هســــتید با تلفن تماس بگیریــــد و یا پیامک 
دهید بررســــی ها نشــــان داده اند افرادی 
که در رابطه عاشــــقانه هســــتند دوســــت 
گذراندن  هنگام  مقابلشــــان  طرف  ندارند 
وقت با ان ها زمان زیــــادی را با تلفن همراه 
خــــود بگذراند.این رفتــــار می تواند عوارضی 
برای زندگی عشــــقی شــــما داشــــته باشــــد. 
محققــــان بــــه ایــــن کار بــــی اعتنایی ناشــــی 
از موبایــــل می گوینــــد و زمانی اســــت کــــه افراد 
توســــط تلفن های همــــراه خود از توجه به شــــریک 
خود منحرف می شــــوند. زمانی که کسی می فهمد 
طــــرف مقابلش به تلفــــن اش بیــــش از حد توجه 
می کند،معمــــوال درگیــــری ایجاد شــــده و ســــبب نا 
رضایتی از رابطه می شــــود. این کاهش رضایت از رابطه، 
به نوبه خود، منجر به کم شــــدن رضایــــت از زندگی و، در 
نهایت و در ســــطوح باالتر منجر به افســــردگی، می شود. 
مردم اغلب فــــرض می کنند که تلفن همــــراه خیلی کم حواس 
شــــان را پرت می کند و هیــــچ اتفاق بزرگی نمی افتد اما بررســــی ها 
نشــــان می دهد که در اغلب موارد وقتی یک زن و شوهر در حال 
صرف وقت با هم هســــتند اگر این ارتباط توسط یک فرد مراجعه 
کننــــده یا تلفن همــــراه قطع شــــود کمتر احتمــــال دارد که فرد در 
رابطه راضی بماند. هنگامی که صرف وقت با فرد دیگری از شــــما 
مهم تر شــــود دیگر شــــوقی برای ادامــــه گفتگو نداریم و بیشــــتر 
تمایــــل داریم بدانیــــم تلفن در مــــورد چه موضوعی و چه کســــی 

بوده و این ممکن اســــت برای رابطه شــــما مضر باشد. مطالعات 
محققان نشان داده اســــت امروزه در تمامی روابط چیز مشترکی 
در ایــــن خصوص وجود دارد نقطه مشــــترک در مورد اســــتفاده از 

تلفن همراه و تضعیف بنیاد شادی ما در رابطه. 

تأثیرات مثبت تلفن همراه در زندگی انسان �
 آیــــا امــــروزه زندگی بــــدون تلفــــن هوشــــمند را می توانیــــد تصور 
کنیــــد؟ آیا می توانیــــد در زمان تعطیالت به مقصــــد مورد نظرتان 
پنج تن کتاب همراه خود حمل کنید؟ آیا می توانید برای ارســــال 
، ســــی دی را از طریق پســــت  تصاویر به جای آپلود کردن تصاویر
ارســــال کنید؟ حتی امروزه اجاره یک ویدیو آسان تر از قبل شده 
اســــت. تنها یک کلیک کردن جایگزین رفتن به فروشــــگاه دی 
وی دی شــــده اســــت. بنابرایــــن تکنولوژی تلفن همراه ســــبب 
بهبود زندگی مردم از جهات مختلف شــــده است، مردم از طریق 
پیام کوتاه، برنامه های شــــبکه های اجتماعــــی، تماس تصویری، 
تماس صوتی، هر گونه فعالیت های اجتماعی به یکدیگربســــیار 
آن به حفظ سالمت جسمی و روانی  نزدیک شــــده اند، در نتیجه 
زمانی کــــه اعضای خانــــواده دور از خانه هســــتند کمک می کند. 
مردم می توانند در اوقات فراغت خود از طریق تلفن همراه خود 
را ســــرگرم کنند، به عنــــوان مثال کتــــاب الکترونیکــــی بخوانند، 
بــــازی کننــــد دراینترنت گشــــت و گــــذار کننــــد. تلفن همــــراه با 
خدمات جدید و برنامه های کاربردی فرصت های مناســــبی برای 
کســــب و درآمد ایجاد کــــرده، به عنوان مثال برنامه اینســــتاگرام 
آن در ایران جهت تبلیغات  برنامه ای اســــت که اکثریت کاربران 
ازطریق تلفن همراه می توانید  آن اســــتفاده می کنند.  از  شــــغلی 
بیــــش از یک تمــــاس تلفنی انجام دهیــــد در صورتی که در محل 
کار خود حضور نداشــــته باشــــید می توانید از طریق تلفن همراه 
دور کاری انجام دهیــــد. بنابراین تکنولوژی تلفــــن همراه زندگی 
راحت تری برای انســــان فراهم کرده است. امروزه مردم از طریق 
تلفن همراه بــــه جای روزنامــــه، رادیو و تلویزیــــون در هر زمان از 
وضعیــــت آب و هــــوا مطلع می شــــوند وهمچنین با اســــتفاده از 
جــــی  پی  اس )GPS( از آب و هوا مطلع می شــــوند. به طور خالصه 
فــــن آوری تلفــــن همراه هم خــــوب و هم بــــد اســــت، مهم ترین 
مســــئله استفاده درست از تلفن همراه اســــت، تنها با استفاده 
درســــت از آن زندگی مردم بــــه زندگی راحت و ســــودمند تبدیل 

شد. خواهد 

کانون گرم خانواده
 و فضای سرد مجازی

هگمتانه، گروه ســــبک زندگی: این روزها فضای ســــرد مجازی چنان به کانون گرم 
خانواده ها رســــوخ کرده اســــت که نه تنها فرزنــــدان بلکه والدین هــــم درگیر این 

فضای افسار گسیخته شده اند.
به نوشــــته ایرنا، اســــتفاده از فضای مجازی و فناوری های روز دنیا نیاز هر انسانی با 
توجه به فطرت اوســــت اما مســــیرهای پیمایش انســــان گاه او را به کمال و گاه به 

« می رساند. »سقر
ناکجاآباد فضای مجازی و اســــتفاده نادرست از آن خانواده های زیادی را با مشکل 
روبه رو ساخته است و آسیب های آن فقط متوجه جوان و نوجوان امروزی نیست 

بلکه والدین هم از آسیب های آن در امان نیستند.
اعتیــــاد به فضــــای مجازی یکــــی از موضوعات مطــــرح و قابل پیگیری بســــیاری از 
روانشناســــان اجتماعی اســــت به طوری که امروزه علت بســــیاری از آمار طالق به 
عقیده جامعه شناسان استفاده نادرست از فضای مجازی و به فراموشی سپردن 

جدول زندگی است.
با گســــترش این فضا، دید و بازدیدهای سنتی هم رنگ و بویی تازه گرفته به طوری 
که در دید و بازدیدهای خانوادگی هم هر کدام ســــر در جعبه های جادویی داریم و 

دیگر خبری از شاهنامه، بوستان و گلستان خوانی نیست.
بر اســــاس آمارهــــا بیــــش از 85 درصد طالق هایی کــــه واقع می شــــوند منبعث از 

استفاده نادرست زوجین از فضای مجازی است.
این به آن معنا نیست که تمام زوجین درگیر استفاده غیر اخالقی از فضای مجازی 
هســــتند بلکه توانایی مدیریت این فضا را ندارند. زن و شــــوهر در فضای خانواده 
وظیفه ای خطیر را بر عهده دارند که مهمترین آن تربیت نسلی آینده ساز است اما 
وقتی به جای خرج وجود برای خانواده در دنیایی دیگر سیر می کنند و حواسشان 
به مســــیر زندگی نیســــت به زودی با سردشــــدن کانــــون گرم خانــــواده میهمان 

 طالق می شوند.
ً
دادگاه های خانواده و بعضا

آمــــوزش مدیریت فضای مجازی برای زوجین جوان و افزایش ســــواد برخورد با 
آســــیب های برگرفته از این  این فضا یکــــی از بهترین راهکارهــــای جلوگیری از 

است. مسیر 

هگمتانه گزارش می کند

واقعیت های تلخ
 زندگی مجازی

برای بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی نه فقط راهی برای برقراری 
تماس، بلکه یک روش برای زندگی هستند



توانایی هـای  از  بـارزی  نمـاد  کـه  را  حضرتعالـی  انتصـاب  افتخـار  و  مسـرت  کمـال  بـا 
ارزشـمند شـما و تاش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، تبریـک عـرض می نمایـم. 
امیـد اسـت در سـایه الطـاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالـی نظـام موفـق و سـربلند 

باشـید.

جناب آقای دکتر

 محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

یوسفی نوید - مدیر منطقه چهار شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

دارم  اطمینـان  نمایـم.  عـرض  تبریـک  را  شـما  انتصـاب  می دانـم؛  الزم  خـود  بـر 
در سـایه تأییـدات الهـی، در ایـن عرصـه خطیـر و خدمـت بـه شـهرمان موفـق و 

بـود. خواهیـد  سـربلند 

تبریک و تهنیت

یوسفی نوید - مدیر منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری

شایسـتگی های  و  کارآمـدی  تعهـد،  بیانگـر  کـه  عزیـزان  شـما  شایسـته  و  بجـا  انتصـاب 
برجسـته شـما در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه شـهر و دیارمـان اسـت را تبریـک عرض 

نمـوده، موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم.

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری

فیضی منش - مدیر منطقه سه شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

روابط عمومی منطقه دو شهرداری

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری

انتصـاب شـما را تبریـک عـرض نمـوده، بـاور قلبـی داریـم کـه در سـایه دلسـوزی 
و مدیریـت توانمنـد شـما، شـاهد پیشـرفت بیـش از پیش امـور خواهیـم بود.

ضمن تقدیر از زحمــات و تالش های ارزنده و ماندگار جناب آقای مهندس افشــاری در 
زمان تصدی فرمانداری همدان، انتصاب شایسته و مسّرت بخش شما را صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض نموده و اطمینان دارم با تجارب ارزنده و موفق شما شاهد پیشرفت و تحول 
بیش از پیش خواهیم بود. از درگاه خداوند متعال موفقیت و ســربلندی شما بزرگواران را 

مسألت دارم.

جناب آقای دکتر

محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

جناب آقای مهندس

حسین افشاری 
مدیر کل محترم دفتر روستایی استانداری

مسعود دهبانی صابر - مدیر منطقه یک شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

 محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

روابط عمومی منطقه دو شهرداری

تبریک و تهنیت

خبر مسـرت بخش انتصـاب شـما عزیـزان موجب خرسـندی فراوان شـد، امید اسـت 
کـه از شـما سـراغ داریـم موجبـات  در سـایه الطـاف الهـی و بـه مـدد تـوان و تجربـه ای 
توسـعه شـهر والیت مـدار همـدان آنگونـه کـه شایسـته شـهروندان فهیـم ایـن دیـار 
اسـت، خدمتگـزار موفقـی باشـید. توفیـق روز افـزون شـما را از درگاه وحدانـی خـدای 

خواسـتاریم. متعـال 

جناب آقای دکتر محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

تبریک و تهنیت

فیضی منش - مدیر منطقه سه شهرداری همدان

نویـد مسـرت بخـش انتصـاب جنابعالـی  مایـه خرسـندی و امید وافر شـد.  
از درگاه وحدانـی خـدای  را  آن جنـاب  توفیـق روز افـزون و سـامتی مـدام 

دارم. مسـألت  متعـال 

را  می باشـد،  ارزنده تـان  تجـارب  و  شایسـتگی  تعهـد،  مراتـب  مبّیـن  کـه  شـما  شایسـته  و  بجـا  انتصـاب 
مـردم  بـه  خدمـت  راسـتای  در  گذشـته  همچـون  امیـدوارم  نمـوده،  عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  صمیمانـه 

باشـید. مؤیـد  و  موفـق  همـواره  شـریفمان 

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری

حسین خانجانی 
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما کـه مبّیـن مراتـب تعهـد، شایسـتگی و تجـارب ارزنده تـان می باشـد، را 
صمیمانـه تبریک و تهنیت عـرض نمـوده،  همچنیـن  از زحمات جناب آقـای جعفری طـی تصدی آن 

جایگاه  کمـال تشـکر داریـم. توفیـق روزافزونتـان از درگاه خداونـد متعال خواسـتاریم.

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

سید حسین جعفری

شورای اسالمی شهر و شهرداری جورقان

 با نهایت تأســف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
مي نمائیم. از خدواند بزرگ براي آن ســفر کرده غفران واســعه الهي و براي بازماندگان 

محترم صبري جمیل و اجري جزیل را مسئلت  دارم.

جناب آقای کامران گردان
ریاســت محترم  کمیسیون خدمات شهری شورای شهر

حسین خانجانی 
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
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نترس خداوند راز تو را برمال نمی کند
آورده اید، محرم اســــراری جز خود انتخاب نکنید،  ای کســــانی که ایمان 
چــــون مخالفان از خلق هر گونه شــــر و فســــادی در باره شــــما کوتاهی 

. نمی کنند
حضرت امام علــــی )ع( فرموده اند: هر که راز خود را نگه دارد، قدرت انتخاب 

در دست اوست.

: یت حکا
که  می آورند  را  بنــــده ای  قیامــــت  وز  ر در  کــــه  نــــد  ا آورده  حدیــــث  در   
پاســــخ  می کنی؟  یــــه  گر چــــرا  می کنند  ســــوال  اســــت،  یان  گر ســــخت 
کــــه برمــــال  از مــــن  وز چــــه اســــراری  امــــر ز اینکــــه  ا می دهــــد:  ای وای 

. د نمی شو
ندای الهی می رســــد که، ای بنده ام آن وقت که در حــــال انجام گناه بودی و 
قهقهه مســــتانه می زدی راز تــــو را برمال نکردم، چگونه اکنون که پشــــیمان 

هستی بر مال کنم؟!

دانه ها چون در زمین پنهان شود
سّر آن سرسبزی بستان شود

آموزه های محمدی برای شهروندقرآنی

برترین کار های هنری
کار هنــــری در زمینــــه             دفــــاع 
برتریــــن  از  یکــــی  مقــــدس 
کارهای هنری اســــت... خود 
کار هنری  کار فرهنگی و  این 
شــــما کــــه روایــــت آن جهاد 
جهــــاد  هســــت،  مقــــدس 
اســــت؛ زیــــرا ســــعی بــــر این 
بــــوده که آن مفاهیــــم واال به 

دست فراموشی سپرده بشود؛ برای این تالش شده، کار شده. آن عزتی، 
اعتماد به نفســــی، احســــاس اقتداری که از ناحیه            ی معنویت رزمندگان 
ما و جامعه            ی اســــالمی ما احساس شد و توانســــت آن حادثه            ی عجیب 
و شــــگفت            انگیز -یعنی پیــــروزی در دفاع مقدس و شکســــت نخوردن 
در مقابــــل تهاجم ایــــن همه دشــــمن- را رقم بزنــــد، آن خصوصیات، آن 

خصلت ها، برای ملت ما، برای کشور ما، یکی از بزرگترین نیازهاست.
اینهــــا را بایســــتی نگه داریــــم و در مقابله             با تالشــــی که می شــــود برای به 
فراموشــــی سپردن آنها، مقاومت کنیم. کار شــــما روایت دفاع مقدس و 

همین مجاهدت بزرگ است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس 1388/06/24

مسیر

اندرونــــم می جوشــــد  خوبــــان  آفتــــاب  ای 
یــــک ســــاعتم بگنجــــان در ســــایه عنایــــت
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
روایــــت چــــارده  در  بخوانــــی  بــــر  ز  قــــرآن 
حافظ

پیامبر اکرم)ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمود:

خوشبخت واقعی کسی است که تو را دوست بدارد 
و از تو اطاعت کند.

امالی شیخ طوسی، ص4۲6

عکس روز
مصاحبه با  مدیران و مشاوران امنیتی-اطالعاتی و مسؤوالن سیاست خارجی آمریکا �� ادامه عملیات اجرای گلفوژ سیمانی سایت دفن زباله

یکا بدون نقاب آمر
هگمتانه، گروه فرهنگی: »جنگ خوب است« هرچند ایران جنگ افزار 

اتمی نداشته باشد.
در کتاب »جنگ خوب اســــت« مصاحبه مدیران و مشــــاوران امنیتی ـ 
اطالعاتی و مســــؤوالن سیاست خارجی آمریکا را می خوانید و با تعریف 
جدیدی از عبارت »امنیت ملی« در آمریکا آشنا می شوید. این کتاب از 

درون آمریکا و به آمریکای بدون نقاب می پردازد.
فائقه ســــادات میرصمدی از پژوهشگران کشــــورمان در گفت وگویی 
درباره کتابــــی که با موضوع آمریکا منتشــــر می شــــود، اظهار کرد: ســــه 
ســــال پیش درباره آمریکا در حــــال انجام کاری بودم. نکته اینجاســــت 
آمریکایی ها هر آنچه را که ما می خواهیم ببینیم و بدانیم در شبکه هایی 
چون سی ان ان و... مطرح می کنند تا ترجمه شود، اما شبکه ای چون سی 
بی اس نیوز مخاطب داخلی در آمریکا دارد و طبیعتا ایرانیان مخاطبش 

نیستند. اما از اینترنت می توان آن را رصد کرد.
وی در ادامــــه بــــا بیان اینکه بخشــــی از کار این شــــبکه و وبگاه خبری، 
گفت وگو درباره مسائل روز است، توضیح داد: در این برنامه ها عالوه 
بر میهمــــان، میزبــــان برنامه هم مهم تلقی می شــــود کــــه این وظیفه 
برعهــــده »مایکل مورل« )تحلیلگــــر اطالعاتی آمریکایی( اســــت. او به 
عنــــوان قائم مقام اداره کننده و نیز دو بار بــــه عنوان کفیل اداره کننده 
سیا در ســــال های 2011 و سپس از 2012 تا 2013 فعالیت کرده است. او 
منتقد گزارش ســــال 2014 کمیته اطالعاتی سنا در خصوص استفاده 
ســــیا از تکنیک هــــای بازجویی ارتقایافته ـ که بســــیاری آن را شــــکنجه 
می دانندـ  اســــت و همچنین از قتل هدفمند ســــیا به وسیله پهپادها 
دفــــاع می کند. او اظهــــارات عجیب و غریبی درباره ایران و ســــوریه دارد 
که در دیگر سیاســــتمداران آمریکا کمتر می بینیم. ســــی بی اس نیوز 

گفت وگوهایی دارد که مصاحبه کننده آن مورل است.
وی ابراز داشــــت: بنده ایــــن مصاحبه ها را پیگیری می کــــردم. در واقع 
»جنگ خوب است« ترجمه  همان مصاحبه هاست که در قالب کتاب 

منتشر شده است.
میرصمــــدی در بخش دیگری از ایــــن گفت وگو با بیــــان اینکه کم کم 
از ایــــن آمریــــکای بــــدون روتوش خوشــــم آمــــد، تصریح کــــرد: در این 
گفت وگوها دربــــاره ایران به صراحت صحبت می شــــود. آنها ما را بهتر 
از خودمان در مسایل امنیت داخلی و سیاست خارجی می شناسند. 

تیم های حرفه ای عجیبی دارند که ایران را به وضوح بررسی می کنند.
به گفته این نویســــنده،  آنها در این گفت وگوها بدون پرده پوشی و به 
صورت شفاف و صریح درباره ایران حرف می زنند و افشاگری می کنند. 
حتــــی در یکــــی از مصاحبه ها به صراحت بیان می شــــود کــــه »اقتصاد 
ایران را مچاله کردیم. شــــدیدترین تحریم های موجــــود در کره زمین را 
بر ایران اعمال کردیــــم. می دانیم ایرانی ها بمب اتم ندارند، اما فعالیت 
هسته ای آنها را کنترل می کنیم.« در واقع چهره پشت نقاب آمریکا در 

این مصاحبه ها عین شده است.
این پژوهشــــگر خاطرنشــــان کرد: در بــــازه زمانی حدود دوســــال این 

مصاحبه ها را می شــــنیدم و سعی کردم مطالبی را که برای مخاطب عام 
در داخــــل ایران کاربرد دارد، ترجمه و در قالب این کتاب بیاورم. در این 
کتاب که جلد نخســــت آن منتشر می شود 10 مصاحبه گنجانده شده 

و در حال حاضر جلد دوم نیز نوشته شده و در دست ویرایش است.
در مقدمه کتاب که برای نخستین بار منتشر می شود، آمده است:

قرار اســــت در این کتــــاب، خیلی چیزهــــا بخوانید و ســــر از ماجراهایی 
در بیاورید که حتمــــا تعجب می کنید. چرا؟ چون تا امروز کســــی درباره 
این مســــائل حرفی نزده، تحلیلــــی ارایه نکرده و به نظر می رســــد حتی 
تصمیم گیران دســــتگاه دیپلماســــی کشــــورمان هم بی خبر باشــــند، 

چه رسد به این که من و شما را در جریان بگذارند!
در ایــــن کتــــاب مصاحبــــه مدیــــران و مشــــاوران امنیتــــی ـ اطالعاتی و 
مســــؤوالن سیاســــت خارجی آمریکا را می خوانید. با تعریف جدیدی از 
عبارت »امنیت ملی« در آمریکا آشــــنا می شــــوید. از زبان دولت مردان 
آمریکا چیست  که اولویت های سیاست خارجی  آمریکایی می شنوید 
و چه طور با یک راهبرد بی ســــرو صدا و نرم، مهره های اصلی سیاست و 
دفاعی کشورشان را از میان سران امنیتی این کشور انتخاب می کنند. 
با خواندن این مصاحبه ها متوجه می شــــوید کــــه اتفاقا دولت مردان 
آمریکایی ابایی ندارند از این که بگویند »من سرهنگم، نه حقوق دان!«
»روحانی میانه رو نیســــت، یــــک جنگ طلِب باهوش اســــت«، »ایران 
قدرت مندترین کشور منطقه اســــت« باورتان می شود این جمله ها را 
سیاســــت مداران آمریکایی گفته باشــــند؟ کتاب پر است از این اظهار 

نظرها و اعتراف های صریح.
رئیــــس ســــابق آژانس مرکــــزی اطالعــــات آمریــــکا یا همــــان جایی که 
میــــان ایرانی ها به »ســــازمان ســــیا« معروف اســــت، با افــــراد مؤثر در 
سیاســــت خارجی و تحلیل گــــران عرصــــه بین الملــــل، گفت وگو کرده 
و بــــا کم ترین مالحظــــه و سانســــور درباره رویکــــرد آمریکا در مســــاله 
سیاســــت خارجی، به خصوص منطقــــه خاورمیانه، ایــــن مصاحبه ها را 
منتشــــر کرده اســــت. مصاحبه ها لحن خودمانی و دوستانه ای دارند 
و صاحبــــان مناصــــب امنیتی رده بــــاالی آمریکایــــی به راحتــــی درباره 
مکانیسم تصمیم گیری ها و تصمیم ســــازی برای مدیران باالدستی و 

درنهایت رئیس جمهور آمریکا حرف می زنند.
میزبــــان و پرســــش گر ایــــن گفت وگوها »مایــــکل مــــورل« تحلیل گر 
آمریکاســــت. او در ســــال های گذشــــته به عنوان قائم مقام  اطالعاتی 
آژانس مرکزی اطالعات آمریکا و دو بار به عنوان سرپرســــت ســــازمان 
ســــیا کار کرده است. مورل از آن دسته سیاســــت مدارانی است که رو 
بازی می کند و در مقاطع حساس مثل انتخابات و مسائل حیاتی مثل 
جنگ ســــوریه، اظهارنظرهای شــــفافی مطرح می کند. سال2014 کمیته 
اطالعاتی سنا، گزارشی منتشر کرد درباره استفاده سیا از »تکنیک های 
بازجویــــی ارتقایافتــــه!« همان زمــــان نه فقــــط مخالفان آمریــــکا، بلکه 
بسیاری از مردم و شــــهروندان آمریکایی اعالم کردند که منظور از این 

تکنیک های ارتقایافته، همان »شکنجه« است.

مورل، منتقد جدی این گزارش بود و اعتقاد داشــــت در سیا شکنجه 
وجود ندارد! در این کتاب، از او چهره مالیم و مشتاق یک ژورنالیست 
را می بینید، اما مورل از پروژه هایی مانند »قتل هدفمند سیا به وسیله 
پهپاد« دفاع کرده و درباره جنگ ســــوریه می گوید: »ایرانی ها و روس ها 
 » باید هزینه حضور در سوریه را بپردازند. این هزینه ظاهرا »قتل و کشتار
خواهد بــــود، ولی مــــا در این باره چیزی بــــه جهان نمی گوییــــم. درباره 
این مســــاله در پنتاگون چیزی نمی گوییم، ولی تهران و مســــکو این را 
به خوبی می دانند.« زمانی که تنور جنگ در سوریه داغ بود، مورل گفت: 
»باید ساختمان های دولتی سوریه و همین طور گارد ریاست جمهوری 

سوریه بمب باران شود تا بشار اسد بترسد و حکومت را رها کند.«
بــــا این اظهارنظرهــــای عجیب و غریــــب مایکل مورل را بشناســــید، تا 
بتوانید تشــــخیص دهید وقتی در مصاحبه سوالی می پرسد یا بحث را 

هدایت می کند، چه فکری در سر دارد!
مایکل مورل ســــراغ خیلی ها رفته، ولی ما برای ترجمــــه و گردآوری این 
کتــــاب، مصاحبــــه کســــانی را انتخاب کردیــــم که تخصص و کارشــــان 
به نوعــــی به ایران مربوط می شــــود. بعضــــی از این مقامــــات امنیتی یا 
سیاســــی به قدری درســــت و دقیق ایران را تحلیــــل می کنند که اغراق 
نیســــت بگوییم ما را بیشتر از خودمان می شناسند. معیار دیگر برای 

انتخاب گفت وگو، معرفی آمریکا از زبان خودشان است.
به گمانم بیشتر اختالف ها بر سر داشتن رابطه یا قطع هرگونه ارتباطی 
با آمریکا یا دعوای دیرینه مذاکره با آمریکا به خاطر این است که آمریکا 
را نمی شناسیم. فریاد ما به دلیل جهل و ابهام است. اگر این سرزمین 
و اهالی اش را بشناســــیم، اختالف ها کمرنگ می شود. وقتی یک مقام 
رســــمی آمریکایی می گوید »ما می دانیم ایران بمب اتم نمی سازد، ولی 
برای این که بیــــش از این در منطقه قدرت نگیــــرد، باید تحریم کنیم و 
هر روز قفــــل محکم تری بر تحریم هــــای قبلی بزنیــــم.« این فقط حرف 
نیســــت، به این گفته ها عمل شد و به اظهار خودشــــان؛ می خواهند 
اقتصاد ایران را مچاله کنند. آمریکایی ها این حرف ها را در رســــانه های 
رســــمی مطرح می کنند، ولی خیلی از فارسی زبانان در شبکه های دیگر 

مشغول دیدن فالن خواننده یا مسابقه هستند.
آنهــــا بهتــــر از مــــا مســــلمانان و آداب و رســــوم مذاهــــب اســــالمی را 
می شناســــند. خودشــــان در پــــس پــــرده از داعــــش و گروهک هــــای 
تروریستی در منطقه حمایت می کنند و در صحنه از مبارزه فعال و پویا 
در مقابل تروریسم دم می زنند. در جهان ای دوستان! دشمن که دارد 

همچو ما؟
کتاب را بخوانیــــد و ببینید آمریکایی ها چه دیدگاه و برنامه هایی درباره 
قدرت ایران در منطقه، انرژی هســــته ای، مســــائل ایران و عربســــتان، 
داعش و تروریســــم، برجام و نیروی قدس دارند. ببینید چه طور افکار 
عمومی را اقناع می کنند. ببینید از مأموران و جاسوسان سازمان سیا 

چه فرشته های مهربانی در افکار عمومی  ساخته اند و...
این کتاب از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

میز مطالعه


