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۲   
حه 

صف سرپرست فرمانداری  همدان:
ظرفیت شهرک صنفی بنکداران در تبدیل 

به پایانه فروش مواد غذایی غرب کشور

۲   
حه 

صف

با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان

واگذاری مجتمع های فرهنگی هنری 
شهید آوینی و بوعلی سینا

به بخش خصوصی

۲   
حه 

صف

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا اعالم کرد:

ارائه تخفیف عوارض تغییر کاربری 
برای تعریض ورودی های شهر

خبــر

همین صفحه  

ع کرونا  رشد مالیم شیو
در همدان

: مردم اجازه شکل گیری موج جدید کرونا را ندهند استاندار

صفحه  7

با پیگیری مجدانه دکتر حاجی بابایی و حمایت استاندار همدان و عزم شهردار صورت گرفت

آغاز مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا در 4 پروژه بزرگ شهرداری
هنرمندان معاصر همدانی شهرداری را یاری می کنندصفحه   7اجرای تفاهم نامه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با شهرداری همدان

ناصر پلنگی برای تجهیز سایت موزه 
وارد میدان می شود

اســــتاد ناصر پلنگی کــــه اصالت همدانی و شــــهرت جهانی در 
عرصه هنر نقاشــــی و آثار تجســــمی دارد برای تجهیز 

سایت موزه میدان امام خمینی )ره(، با شهرداری 
همدان وارد فاز همکاری می شود.

به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، این هنرمند 
برجســــته کشــــورمان در دیدار با شــــهردار 

همــــدان ضمــــن اعــــام آمادگــــی برای 
همکاری در تجهیز ســــایت موزه 

همدان  شــــهر  امام)ره(  میدان 
که در مرکز پیاده راه امام خمینی 

)ره( واقع شده است.

صفحه  ۲

اختالف حاد خانوادگی
رکورددار تماس با 1۲3

سرپرست معاونت اجتماعی بهزیستی استان همدان با بیان اینکه در 9 ماه 
ســــال جاری 38 هزار و 138 نفر در این اســــتان از خدمات اورژانس اجتماعی 
اســــتفاده کردند گفت: اختاف حاد خانوادگی علت بیشترین ارتباط با خط 
تلفنی 123 اســــت. به گزارش هگمتانه، زهره بختیاری روز شــــنبه اظهار کرد: 

بیشــــترین ارتبــــاط با خــــط 123 اورژانــــس اجتماعی 
اســــتان همدان به ترتیب شــــامل اختافات 

خانوادگی با 20.3 درصد، همســــرآزاری 17.3 
درصد و کودک آزاری 11.7 درصد بوده اســــت. 

وی اظهار کرد: تماس های گرفته شــــده با 
123 در ســــال جاری هفت هــــزار و 697 

مورد بوده که 6 هــــزار و 967 تماس 
مرتبط با جامعه هدف 

بهزیستی است.

ع کرونا در همدان رشد مالیم شیو
: مردم اجازه شکل گیری موج جدید کرونا را ندهند استاندار

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: بعد از توقف شــــیوع کرونا 
در استان همدان اکنون شاهد رشــــد مایم شیوع کرونا 
و افزایش بیماران ســــرپایی و بســــتری کرونــــا در همدان 
هســــتیم و ایــــن وضعیت در بیمــــاران ســــرپایی و نیاز به 
، نهاوند و همدان شتاب  بســــتری شهرســــتان های مایر

بیشتری دارد.
به گزارش هگمتانه، اســــتاندار همدان روز شنبه در ستاد 
اســــتانی مدیریــــت کرونا اظهار کــــرد: با توجه بــــه توقف و 
سپس رشد مایم شــــیوع کرونا در همدان باید با برگزاری 
یک نشســــت تخصصی توسط هر یک از کمیته های ذیل 

ستاد استانی کرونا، نقاط آسیب شناسایی شود.
سید ســــعید شــــاهرخی اضافه کرد: در این نشست ها با 
شناسایی نقاط ضعف و مشــــکل زا و اتخاد تصمیم هایی 
حتی در صورت نیــــاز از فعالیت مجموعه واحدهایی متاثر 
در افزایش این ویروس جلوگیری شــــود تا شــــاهد شکل 

گیری موج جدید شیوع کرونا در استان نباشیم.
اســــتاندار همدان اظهار کرد: روند افزایشــــی کرونا در حال 
حاضــــر در حدی نیســــت که اســــتان وارد مــــوج جدیدی 
شــــده باشــــد با این وجود باید در کمیته هــــای تخصصی 
راهکارهای پیشــــگیری از شــــیوع کرونا بحث و تبادل نظر 
شــــده و نتایج این نشست ها در ستاد اســــتانی بررسی و 

مصوب شود.
وی افزود: طبق گزارش ارایه شــــده در ستاد ملی و استانی 
مقابله با کرونا روند کاهشی این ویروس تا هفته گذشته 
به شــــکل مطلوب ادامه داشــــت اما این روند در همدان 
متوقف شــــد که این توقف زنگ خطر جدی برای استان با 

هدف جلوگیری از ورود به موج چهارم است.
اســــتاندار همدان بیان کرد: در حال حاضر 6 شهرســــتان 
همدان در وضعیت زرد و چهار شهرســــتان در وضعیت 
آبی کرونایی قرار دارند و با وجود توقف روند کاهشــــی این 
وضعیت در تغییر رنگ بندی شهرستان های این استان 

تأثیرگذار است.
شــــاهرخی خواســــتار پرهیز از برگزاری مهمانــــی، تجمع ها، 
دورهمــــی خانوادگی، رعایت فاصله فیزیکی و اســــتفاده از 
ماســــک به عنوان مهمترین شاخص ها برای کنترل روند 

بیماری شد.
وی تأکید کرد: بــــرای تداوم روند کاهشــــی بیماری رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم و صنوف ضروری 
اســــت همچنین باید بــــه واحدهــــای بی اعتنا به شــــیوه 

نامه های بهداشتی تذکر داد.
اســــتاندار همدان گفت: با بررســــی وضعیت استان و به 
روز کردن اطاعــــات، برنامه های جدید در نظر گرفته و این 
برنامه و پیشــــنهادها روز دوشــــنبه در جلسه ای با حضور 

فرمانداران و مدیران شبکه بهداشت بررسی می شود.

حیدری مقدم: ساده انگاری در مورد کرونا �
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا هم گفت: میزان 
ابتا به ویروس کرونا در یک هفته گذشته با شیب مایم 

رو به افزایش است.

رشــــید حیدری مقدم بیان کرد: در یک هفته گذشــــته نه 
تنها روند کاهشــــی ابتا به کرونا متوقف شــــده بلکه روند 

صعودی این بیماری در استان همدان را شاهد هستیم.
وی ادامــــه داد: رونــــد بیماری در بســــیاری از نقاط کشــــور 
کاهشــــی بوده امــــا هم اینک در اســــتان همدان شــــاهد 
افزایش بیماران بستری و سرپایی مثبت در این استان با 
شیب مایم هســــتیم به گونه ای که در سه هفته گذشته 
میانگین بســــتری بیماران در بیمارستان ها 275 نفر بود 
که این آمار در یک هفته گذشته به 300 نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اضافه کرد: با توجه 
به توقف روند کاهشــــی ابتا به کرونا در یک هفته گذشته 
میزان نوجوانان و جوانان بستری در بیمارستان ها به علت 

ابتا به ویروس کرونا رو به افزایش بوده است.
حیدری مقدم تأکید کرد: باید نســــبت به حساس سازی، 
ایجــــاد همدلــــی و نــــوآوری در همراهــــی مردم تــــاش کرد 
همچنین برای پیشــــگیری از تجمع و ازدحــــام خدمات به 
صورت غیر حضوری و با بهره گیری از بستر فضای مجازی 

ارائه شود.
وی اظهار کرد: مجموع موارد مثبت بستری از ابتدای همه 
گیــــری ویروس کرونا تا روز جمعه در اســــتان همدان به 10 
هــــزار و 60 بیمار و بیماران ســــرپایی به 18 هــــزار و 171 مورد 

رسیده است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابــــن ســــینا اضافه کرد: 
روز جمعــــه 12 بیمار مثبت بســــتری و 45 بیمار ســــرپایی 
شناســــایی شدند و شــــمار متوفیان از ابتدای همه گیری 
ویــــروس کرونا تا روز جمعه در این اســــتان بــــه یک هزار و 

453 مورد رسید.
حیدری مقدم بیان کرد: وضعیت استان همدان همانند 
بــــوده یعنی چهــــار شهرســــتان همدان،  گذشــــته  هفته 
فامنین، اســــدآباد و بهار در وضعیت آبی و 6 شهرستانی 

در وضعیت زرد کرونایی هستند.
وی بیان کرد: در حال حاضر یک ساده انگاری درباره رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشتی شکل گرفته اســــت به گونه ای 
که در یک هفته گذشــــته 301 اخطار بــــه واحدهای متخلف 
بهداشتی داده شد که از این تعداد 15 واحد نیز پلمب شد.

حیــــدری مقــــدم ادامــــه داد: به دنبــــال بررســــی وضعیت 
طغیان های شــــکل گرفته در یک هفته گذشته مشخص 

شد که علت ابتای 60 درصد افراد به کرونا در این استان 
دورهمی و تماس های درون خانگی، 33.5 درصد شرکت 
در اجتماعات، 2.3 درصد رفتن به مســــافرت و بقیه سایر 

مسائل بوده است.
وی افــــزود: در حــــال حاضر رونــــد کند افزایــــش مبتایان 
به ویــــروس کرونا در همه شهرســــتان های این اســــتان 
محسوس اســــت که این وضعیت در بیماران سرپایی و 
، نهاوند و همدان  نیاز به بســــتری شهرســــتان های مایر

شتاب بیشتری دارد.
مدیرکل میــــراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اســــتان همدان هــــم گفت: شــــیوع ویــــروس کرونا 248 
میلیارد تومان به بخش گردشــــگری اســــتان آسیب زد و 
در صورت تداوم محدودیت ها خسارت جبران ناپذیری به 

این حوزه وارد می شود.
علی مالمیر اظهــــار کرد: چنانچه وضعیــــت کنونی کرونا و 
اعمــــال محدودیت های پیش بینی شــــده تا نــــوروز 1400 
تــــداوم یابد این هراس وجود دارد فعــــاالن در این بخش 

دیگر نتوانند قد راست کنند.
وی اظهار کرد: میزان اشــــغال تخت هتل های این استان 
هــــم اینک زیر پنج درصد اســــت بنابرایــــن در غیر فصول 
رونق صنعت گردشگری، تاالر ها و غذاخوری های هتل به 

عنوان یک بخش درآمدزا همچنان فعال هستند.
وی اضافه کــــرد: در حال حاضر برگزاری مراســــم در تاالرها 
و هتل ها ممنوع اســــت و تنها دورهمی هایی برگزار شده 
که آن نیز در غذاخوری های داخل شــــهر بــــوده و هتل ها 

سهمی در این درآمد ندارند.
مالمیر تأکید کرد: اداره کل میــــراث فرهنگی آمادگی دارد 
بر اســــاس شــــیوه نامه هایی که از ســــوی علوم پزشــــکی 
تأیید شده مجدد زمینه ارائه خدمات در بخش غذاخوری 
هتل ها را فعال کند تا بخشی از درآمد هتل ها از این طریق 

تأمین شود.
ســــپاه  فرمانــــده  جانشــــین  فرجــــی  مهــــدی  ســــردار 
انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان نیز از کاهش رعایت 
گفــــت: فاصلــــه  شــــیوه نامه های بهداشــــتی خبــــر داد و 
گــــذاری اجتماعــــی در دفاتــــر پیشــــخوان، غذاخوری ها و 
متصدیان  و  شــــده  کم رنــــگ  زنجیــــره ای  فروشــــگاه های 

همانند گذشته به این موضوع اهمیت نمی دهند.
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استان۲

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا اعالم کرد:

ارائه تخفیف عوارض تغییر کاربری 
یض ورودی های شهر برای تعر

کمیســــیون  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
برنامــــه، بودجه و مالی شــــورای اســــامی شــــهر همدان 
گفت: به منظور مســــاعدت و تســــریع در امر بازگشــــایی 
ورودی های شــــهر همدان؛ اماکی که در امر بازگشــــایی 
ورودی های شــــهر تعریض می شــــوند، به همــــان میزان، 
بهره مند  کاربــــری  تغییــــر  عــــوارض  پرداخت  تخفیــــف  از 

خواهند شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیــــد بادامی نجــــات در ادامه 
جلســــات بررســــی دفترچه پیشــــنهادی تعرفــــه عوارض 
محلی ســــال 1400 شــــهرداری همدان که با حضور رئیس 
و اعضای اتــــاق اصناف همدان و نماینــــده انجمن انبوه 
ســــازان اســــتان برگزار شــــد، ضمــــن تشــــکر از تعامل و 
همکاری شــــهرداری همدان و اتاق اصنــــاف، اضافه کرد: 
طی مــــدت مختلــــف و توافقاتــــی که مدیریت شــــهری با 
اصناف داشــــته، اتفاقات خوبی بین اصناف و شهرداری 

افتاده است.
 اصناف همدان تا سال 9۸ نیازی به پرداخت بهای  �

خدمات ندارند
بادامــــی نجات با بیان اینکه اصناف همدان تا ســــال 98 
نیــــازی به پرداخت بهــــای خدمات ندارنــــد، گفت: عمده 
درآمد شــــهرداری همدان از محــــل تفکیکی ها و فروش 

اموال شهرداری است.
کید بــــر اینکه افزایــــش ضرایب تعرفه  بادامی نجــــات با تأ
کید  عوارض ســــاختمانی باید منطقی و عادالنه شــــود؛ تأ
کرد: بــــا نگاه شــــهرداری همــــدان که قصــــد دارد قیمت 
کارشناسی ارزش محاســــباتی را به واقعیت نزدیک کند، 

موافق هستیم؛ اما شیوه اجرایی مورد نظر است.
به گفته وی؛ با علم به اینکه قیمت ها واقعی نیست، اما 

 
ً
روند افزایشــــی تعرفه عوارض محلی شــــهرداری، طبیعتا
تبعــــات اجتماعــــی خوبــــی نخواهد داشــــت و در جامعه 
تنــــش ایجاد می کنــــد؛ از ایــــن رو باید روند افزایشــــی طی 
برنامه ریزی ســــالیانه مشــــخص، تدریجی و واقعی، پیش 

برود.
بــــه  نســــبت  شــــهرداری  داد:  پیشــــنهاد  بادامی نجــــات 
شناسایی 20 تا 30 درصد معابر شهر همدان به تشخیص 
کارشناسان شهری به منظور اصاح هزینه های  مدیران و 
تعرفه عوارض محلی ســــال 1400 اقدام کند و به  شورا ارائه 
شــــود و برای درصد افزایش کل دفترچه محاســــباتی هم 

پیشنهادهای کارشناسی مدنظر قرار گیرد.
همــــدان  شــــهر  شــــورای  بودجــــه  کمیســــیون  رئیــــس 
همچنیــــن با اشــــاره بــــه اینکه رعایــــت عدالــــت در اخذ 
تعرفه عوارض اولویت  بودجه بندی اســــت، یادآور شــــد: 
مقرر شــــد بهای خدمات عمومی بــــرای واحدهای تجاری 
آنها محاسبه شــــود و واحدهایی که  متناســــب با مکان 
در دهنه و دسترســــی معبــــر اصلی قرار ندارند، نســــبت 
به معابر اصلی از تخفیــــف 50 درصدی در بهای خدمات 

خود برخوردار باشند.
بادامی نجــــات؛ اضافــــه کــــرد: در خصــــوص حــــق الزحمه 
آژانــــس با عنایت به بحث و بررســــی صورت  خودروهای 
گرفته در صحن شــــورا، مقرر شــــد شــــهرداری نسبت به 
اصــــاح متمــــم یــــا تغییرکامل قــــرارداد )فســــخ و انعقاد 
قــــرارداد جدید( اقدام کنــــد به گونه  ای که بــــا پیش بینی 
اعتبــــار الزم جهــــت کســــورات قانونــــی قــــرارداد از جمله 
بیمه و پرداخت آن بــــه اداره تأمیــــن اجتماعی، ایجاد کد 
کارگاهــــی برای ایــــن قــــرارداد و پرداخت فهرســــت بیمه 

آژانس اقدام کند. سهم کارفرمای رانندگان 

کید کرد: همچنین شهرداری باید  وی در این خصوص تأ
به گونه ای قرارداد منعقد و ســــاعات کار رانندگان آژانس 
را تنظیــــم کند که مبلــــغ پرداختی خالص ســــال جاری به 
رانندگان حداقل 30 درصد نســــبت به سال 98 افزایش 

داشته باشد.
 ضرورت افزایش حقوق کارکنان شهرداری �

کید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان  بادامی نجات با تأ
شهرداری، یادآور شــــد: شهرداری ها در حوزه قراردادهای 
پیمانی موقت به جد، پیگیر هستند که بخشنامه  ای که 
سازمان اداری اســــتخدامی کشور می بایست به سازمان 
شــــهرداری ها اباغ کند سریع تر اباغ شود، و این مهم در 
بودجه شــــهرداری هم پیش بینی شــــده است تا اگر این 
 حقوق کارکنان شهرداری در 

ً
بخشنامه اباغ شــــد طبیعتا

حوزه های قراردادی هم تعمیم شود.
وی همچنین پیشــــنهاد داد: در قراردادهای آتی در حوزه 

، خدمات شهری، خدماتی و شرکتی  خدمات فضای سبز
حقوق  افزایش  بــــرای  بودجه  پیش بینی   شــــهرداری  هم 

این نیروها را داشته باشد.
 عســــگریان: ضــــرورت افزایــــش تعامــــل مدیریت  �

شهری با اصناف
رئیس شــــورای شــــهر همدان نیز در این جلسه با اشاره 
به همراهی و تعامل مدیریت شــــهری بــــا اصناف، یادآور 
شــــد: با توجه بــــه تعامل و همــــکاری که بیــــن اصناف و 
مدیریت شهری وجود دارد، انتظار می رود همچنان برای 
آینده نیز تفاهم نامه همکاری با شهرداری تنظیم  ســــال 
و منعقد شــــود تا بتوانیم با تعامل بیشــــتر مشکات را 

کنیم. حل وفصل 
ســــید مســــعود عســــگریان افزود: انتظار می رود ضمن 
با اصناف  رعایت قانون، همکاری بین مدیریت شــــهری 
هم افزایی محلی ایجاد شــــود و در قالب مصوبه شــــورا و 

کمیته انطباق با هم همکاری داشته باشیم.
* کاوسی امید: شهرداری، بنگاه اقتصادی نیست

کیــــد بــــر اینکه  عضو شــــورای شــــهر همــــدان هم بــــا تأ
شــــهرداری، بنگاه اقتصــــادی به منظور محاســــبه اماک 
مردم نیســــت؛ گفت: شــــهرداری بر اســــاس هزینه های 

، عوارض دریافت می کند. شهر و برای مدیریت شهر
اکبــــر کاوســــی امید معتقــــد اســــت: نبایــــد هزینه هــــای 
هنگفتــــی به مردم تحمیل شــــود؛ بلکه بایــــد هزینه های 

جاری و بهای خدمات شهری مورد بررسی قرار گیرد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان؛ 
کاوسی امید با اشاره به اینکه با رشد عوارض ساختمانی 
امــــاک شــــهروندان، نمی تــــوان شــــهر را مدیریــــت کرد؛ 
گفت: انتظار می رود ٢٠ درصد از معابر شــــهر که تعرفه آن 
ناعادالنه بوده اســــت و نیازمند اصاح است، شناسایی 

و عادالنه شود.

سرپرست فرمانداری  همدان:

ظرفیت شهرک صنفی بنکداران در تبدیل به پایانه فروش مواد غذایی غرب کشور
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست فرمانداری همدان 
گفت: شهرک صنفی بنکداران ظرفیت خوبی برای تبدیل 

به پایانه فروش مواد غذایی غرب کشور دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، سرپرســــت فرمانــــداری همدان از 
شهرک صنعتی بوعلی 2 یا شهرک صنفی بنکداران بازدید 

کرد.
محمدعلی محمدی در ایــــن بازدید گفت: مجتمع صنفی 
بنکــــداران واقــــع در شــــهرک صنعتــــی بوعلــــی 2 یکــــی از 

دستاوردهای مهم دولت در استان همدان است.
محمــــدی افــــزود: مجتمع صنفــــی بنکداران بــــا جانمایی 

مناســــب، همجواری با فرودگاه و در محور اصلی همدان 
تهران بــــا برنامه ریزی اســــتقرار بیــــش از 400 واحد بنکدار 
مواد غذایی ظرفیت تبدیل شــــدن به پایانه فروش مواد 

غذایی در غرب کشور را دارد.
وی تأکیــــد کــــرد: شــــرکت شــــهرک های صنعتی اســــتان 
همدان اقدامات خوبــــی را در ایجاد، راه انــــدازی و تکمیل 
کــــه  ایــــن شــــهرک انجــــام داده اســــت  زیرســــاخت های 
امیدواریــــم در ماه های آتی با تکمیل ســــایر اقدامات باقی 
مانده و ساخت و ســــاز همه واحدها شاهد بهره برداری از 

این پروژه مهم باشیم.

همدان  صنعتی  شــــهرک های  شــــرکت  عمرانی  معاون 
50 هکتار  2 بــــا  نیــــز گفــــت: شــــهرک صنعتــــی بوعلــــی 
شــــهر  مرکز  در  ترافیکی  بار  کاســــتن  هدف  با  وســــعت 
و ســــهولت فعالیــــت بنکــــداران مواد غذایی توســــط 
شرکت شــــهرک ها متناســــب با نیاز این صنف طراحی 
و قطعــــه بنــــدی شــــد و در اختیــــار فعاالن ایــــن حوزه 
از  80درصد  بــــاالی  گرفــــت و با پیشــــرفت فیزیکی  قرار 
ظرفیــــت باالی ســــرمایه گذاری و اشــــتغال در اســــتان 

است. برخوردار 
در  ســــرمایه گذاری  بــــرآورد  ود:  افــــز پویــــا  مهر مهــــدی 

وژه توســــط بخــــش خصوصی و دولتــــی بالغ بر  این پر
5هزار میلیارد تومان اســــت که این حجم از ســــرمایه 
این  اهمیت  و  بــــوده  نظیــــر  بی  منطقــــه  و  اســــتان  در 
نشان  بیشتر  اســــتان  توسعه  و  پیشــــرفت  در  را  طرح 

. هد می د
وی اظهار کرد: با تعامل و همکاری شــــرکت شــــهرک های 
صنعتی و اتحادیه صنف خواربــــار این پروژه مهم در حال 
پیشــــرفت بوده که با راه انــــدازی و فعالیت این شــــهرک 
شاهد رونق باالی اقتصادی و اشتغال پایدار در استان و 

منطقه خواهیم بود.

آرامش ماندگار
ره آورد هماهنگی با خالق

حسین صادقیان

جوانــــی کــــه وارد دهه ســــوم زندگی خود شــــده بود 
می گفت علیرغم این که از جهات مختلف امکانات 
الزم و حتی کافــــی برایم در زندگی فراهم اســــت ولی 
آرامش به معنای درست ندارم، پس از صحبت با او 
و حصول شناختی نســــبی با لحاظ ماک های عقلی 
و بعضا مذهبی عرض کردم ضمن تأیید کام شــــما 
پاشنه آشــــیل این است که شــــما با نظام هستی و 
خالقش هماهنگ نیستی، درســــت مانند ساعتی 
که برخی از اجزای آن یا وجود ندارد و یا ازمحل منطقی 
خود خارج شــــده و اگر بخواهی بــــه آرامش ماندگار و 
لذت بخش دســــت پیــــدا کنی راهی جــــز هماهنگ 
شــــدن با نظام حکیمانه خلقت نداری و این مسئله 
مقولــــه ای اســــت کــــه تعــــداد چشــــم گیری از ما در 
مقاطع مختلف با آن مواجه و در این راســــتا متحمل 

باتکلیفی و رنج های پیدا و پنهانی بوده و هستیم.
واقعیــــت جهان امــــروز این اســــت که غالــــب ما در 
عین حضور در جامعه از خانواده گرفته تا اجتماعات 
، به نوعــــی تنها و یا ســــرگردانیم چون تحقیقا  بزرگ تر
در چرخــــه صحیح و منطقــــی نظام خلقــــت و خالق با 
لحــــاظ هدف و یا فلســــفه وجودی قــــرار نگرفته ایم و 
همین معضل دلیلی اســــت بر اینکه بــــا وجود لوازم 
و حتــــی بعضا کافــــی بــــرای زندگی نگــــران، مبهوت و 
نــــا آرامیــــم و این در حالی اســــت که خالق هســــتی با 
اعطــــای نعمت عقل، پیامبران و نخبــــگان الهی راه را 
برای سعادتمندی و نشــــاط توام با آرامش ماندگار و 
لذت بخش ما فراهم آورده است حال اگر با استفاده 
درست از اراده، اختیار انتخاب های بجایی هماهنگ 
با نظام هستی که بهترین است داشته باشیم به سر 
منزل مقصود برای دنیای خوب و خوش و عقبای آباد 

نائل می شویم.
فرض کنیم تمامی اجزای این جهان به مثابه یک گروه 
موسیقی اســــت که برای نواختن آهنگ های ترکیبی 
موزون، هر کســــی در گروه باید کار خــــود را بهنگام و 
به درستی انجام دهد تا مجموعه ای دلنواز به معنای 
لذت بخش و نشاط آور ضمنا هدفمند فراهم آید در 
این میــــان اگر معدودی و حتی یکــــی از اعضای گروه 
ناموزون عمل کرده و یا منفعل باشد نتیجه کارگروه 
مطلوب نخواهد شــــد جســــم و روح و روان آدمی هم 
به اعتباری همینگونه اســــت که الزم است برای یک 
زندگی درست و هدفمند با هم هماهنگ و به عاوه 
به عنوان جزیــــی از خلقت هماهنگ با ســــایر اجزای 
عالمی باشــــند که فرمانده حکیم، مطلق و 100 درصد 
خیرخــــواه آن برای مخلوقاتش خداونــــد قادر متعال 
اســــت که به حکم خیرخواهی مطلق برای بندگانش 
عالی ترین مسیرها را ترسیم کرده تا برای همه مقاطع 
از جملــــه کل دنیا و آخرتش انواع ســــعادتمندی ها را 

هدفمندانه در برگیرد.
در ایــــن دنیــــای رنگارنــــگ و فریبنده کــــه زیورآالت 
سراب گونه آن، عده چشــــمگیری را به دام انداخته، 
زرنــــگ حقیقی کســــی اســــت که بــــا چشــــمی باز و 
هوشــــیاری توام با اســــتعانت از آموزه هــــای الهی به 
تمام معنا خوب را از بد، ســــره را از ناسره تشخیص و 
در اســــتفاده از نعمت اراده و اختیار به قول معروف 
گلیم خود را به بهترین وجهی از آب بیرون بکشد تا 
سیل آلوده مظاهر دنیا پرســــتانه سرمایه گرانبهای 

عمرش را به یغما نبرد. ان شاءاهلل

یادداشت روز

با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان

واگذاری مجتمع های 
فرهنگی هنری شهید آوینی و 

بوعلی سینا 
به بخش خصوصی

هگمتانه، گروه خبر همدان: با حضور معاون سیاسی 
امنیتی اســــتاندار همــــدان مجتمع هــــای فرهنگی و 

هنری همدان به بخش خصوصی واگذار شد.
به گزارش هگمتانــــه، پیش از ظهر دیــــروز با حضور 
معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان ســــالن 
اصلــــی مجتمــــع فرهنگــــی هنــــری بوعلــــی ســــینا و 
ســــالن های ســــینما، آمفی تئاتر و غذاخوری مجتمع 
فرهنگی سینمایی شــــهید آوینی همدان با برگزاری 
مزایــــده عمومــــی و طــــی مراحــــل قانونی بــــه بخش 

خصوصی واگذار شد.
معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان در این 
مراسم با بیان اینکه کارهای فرهنگی به برنامه  ریزی 
بلندمدت و آینده نگری نیاز دارد گفت: معدل کاری 
فرهنگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان همدان بســــیار 
باال و قابل توجه اســــت. مصطفــــی آزادبخت با بیان 
اینکه کار فرهنگی به ظرافت و حساســــیت نیاز دارد 
خاطرنشان کرد: به سرانجام رساندن این طرح بعد از 

سال ها، شایسته تقدیر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی استان همدان 
نیز در این مراســــم بــــا تأکید بر اینکه ایــــن اداره کل 
واگــــذاری  امــــر  در  پیشــــرو  دســــتگاه های  از  یکــــی 
مجتمع های دولتی اســــت اظهار کــــرد: امر واگذاری 
مجتمع هــــای بوعلی ســــینا و شــــهید آوینــــی بعد از 
بررسی و طی مراحل قانونی، دو نوبت در روزنامه های 

گهی منتشر شد. کثیراالنتشار به صورت آ
احمدرضا احســــانی با بیان اینکه واگــــذاری مجتمع 
فرهنگــــی هنری شــــهر اللجیــــن هم در دســــتور کار 
قرار دارد افزود: بر اســــاس اصل 44 قانون اساسی، 
، مشــــارکت بخــــش خصوصی و  برون ســــپاری امور

ارتقای بهره وری از اهداف این طرح است.

خبــر

عضو شورای شهر همدان:

سهم خواهی راه و شهرداری، شهر را متضرر می کند
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: عضو شــــورای اســــامی 
شــــهر همدان تأکید کرد: ســــهم خواهی راه و شهرسازی و 
زمین هایشان  شدن  اضافه  به منظور  همدان  شــــهرداری 
به محدوده شــــهر در طرح جامــــع؛ مردم و شــــهر را متضرر 

می کند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حســــین قراباغــــی کــــه ریاســــت 
کمیســــیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشــــگری شورا را 
برعهــــده دارد؛ در نطق پیــــش از دســــتور هفتادودومین 
جلســــه صحن شــــورا، گفت: در برهه زمانی حال حاضر به 
دنبال بررســــی طرح جامع شهر همدان برای تصمیم گیری 

چندین سال آینده شهر هستیم.
وی افزود: طرح جامع مهم ترین مبحث شهری محسوب 
 ، می شــــود که ضمن اضافه شــــدن محدوده و حریم شهر
ذخایر دیده شــــده بــــرای ایجاد ســــکونتگاه های خاص و 
بافت مســــکونی با هدف توســــعه شــــهر هم مدنظر قرار 

دارد.
قراباغــــی با تأکید بر اینکه شــــهر همدان بــــا کمبود زمین 
مواجه اســــت؛ اظهار کرد: علت گرانی مســــکن در شــــهر 
 توسعه ای از سمت 

ً
همدان، نبود زمین اســــت که قاعدتا

جنوب شــــهر به دلیل وجود کوهستان، نخواهیم داشت 
و در بخش شــــمال شهر هم با معضل ســــکونتگاه های 
غیرمجاز و غیراســــتاندارد مواجه هستیم که وجهه خوبی 

برای شهر نداشته است.

عملکــــرد  بــــه  مــــردم  نــــگاه  اینکــــه  بــــر  تأکیــــد  بــــا  وی 
مدیریت شــــهری به ویژه در حوزه زیباسازی سیماومنظر و 
ســــاماندهی ورودی های شهر اســــت؛ گفت: مردم منتظر 
مدیریت شهری همراه با بروکراسی سخت گیرانه نخواهند 

ماند.
عضو شــــورای شــــهر همدان معتقد اســــت: علت ایجاد 
، بی توجهی  ، خضر و حصار سکونتگاه های کوی ولی عصر
مســــؤوالن وقت همراه با اعمال ضوابط ســــخت گیرانه و 
بروکراســــی پرپیچ و خم اداری بوده است که اجازه تفکیک 
و فراهم ســــاختن زیرســــاخت های الزم برای ساخت وساز 

مجاز را نداده اند.
قراباغی هشــــدار داد: در صورت تصمیم گیری نادرســــت 
بــــرای طــــرح جامــــع و توســــعه شــــهر همــــدان، رویــــش 

سکونتگاه های غیراستاندارد دیگر تکرار می شود.
وی اعام کرد: ترســــیم نقشه سال ١٣٠٢ شــــهر همدان، بر 
اســــاس مطالعات اساســــی و اصول علمی و فنــــی، فارغ از 
اعمــــال نگاه های ســــلیقه ای صورت گرفته اســــت؛ اما در 
طرح جامع شــــهر همدان تمام موضوعــــات فنی، عمرانی، 

شهرسازی و مطالعت کارشناسی را کنار گذاشته اند.
قراباغــــی با تأکید بر اینکه مســــؤوالن امــــر در حوزه تولید 
زمین کوتاهی کرده اند؛ افزود: در حوزه طرح جامع نســــبت 
به افــــزودن ســــرانه ها و زمین  بــــه محدوده و حریم شــــهر 
امیدواری ایجاد شــــده اســــت؛ اما به علت ســــهم خواهی 

مســــکن و شهرســــازی اســــتان و همچنیــــن شــــهرداری 
همــــدان، تصمیمــــی گرفته می شــــود کــــه آینــــدگان، ما را 

مواخذه می کنند.
عضو شورای شــــهر همدان با اشــــاره به اختاف نظر راه و 
شهرسازی استان و شــــهرداری همدان با محوریت اضافه 
شــــدن زمین هــــای ایــــن مجموعه هــــا به محدوده شــــهر 
همدان، عنوان کرد: راه و شهرســــازی استان اصرار دارد که 
حدود 600 تــــا 700 هکتار از زمین  های خــــود را به محدوده 
شــــهر اضافه کنــــد، در حالــــی کــــه مغایرت هــــای فراوانی 
مشــــاهده می شــــود که برای تملک آنها نیازمند اقدامات 
حقوقی هســــتیم تا تثبیت شــــوند؛ همچنین شــــهرداری 
مدعی اســــت که 800 هکتار زمیــــن دارد؛ اما در صورتی که 
مشروعیت و مقبولیت داشته باشــــند، مورد قبول واقع 

خواهند بود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان؛ 
قراباغــــی با بیــــان اینکــــه اضافه شــــدن زمین هــــای راه و 
شهرســــازی اســــتان یا شــــهرداری همدان هیــــچ آورده ای 
برای شــــهر و مردم ندارد؛ درخواست کرد: این مهم باید به 
صورت مکتوب در جلســــات کمیته فنی طرح جامع مطرح 
شــــود که اگر قرار اســــت زمین های دولتی اضافه شــــود، 
بررســــی بیشــــتری صورت گیرد تا مورد اســــتفاده مردم و 
شهر قرار گیرد، موجب توسعه کاربری های مدنظر باشد و 

شاهد ضرر و زیان مردم و شهر نباشیم.

اختالف حاد خانوادگی رکورددار تماس با 1۲3

معاونت  سرپرســــت  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
اجتماعی بهزیستی استان همدان با بیان اینکه در 9 ماه 
ســــال جاری 38 هزار و 138 نفر در این استان از خدمات 
اورژانس اجتماعی اســــتفاده کردنــــد گفت: اختاف حاد 
خانوادگی علت بیشترین ارتباط با خط تلفنی 123 است.
به گزارش هگمتانه، زهره بختیاری روز شــــنبه اظهار کرد: 
بیشــــترین ارتباط با خط 123 اورژانس اجتماعی اســــتان 
 20.3 همدان به ترتیب شــــامل اختافــــات خانوادگی با 
درصــــد، همســــرآزاری 17.3 درصــــد و کــــودک آزاری 11.7 

درصد بوده است.
وی اظهار کرد: تماس های گرفته شــــده با 123 در ســــال 
جــــاری هفت هــــزار و 697 مورد بــــوده که 6 هــــزار و 967 

تماس مرتبط با جامعه هدف بهزیستی است.
سرپرســــت معاونت اجتماعی بهزیستی استان همدان 
با بیــــان اینکــــه از کل تماس های صــــورت گرفته، تعداد 
775 مورد برای پیگیری به خودرو ســــیار و هزار و 21 مورد 
نیز به مراکز مداخله در بحران ارجاع داده شــــده اســــت، 
آمارها  عنوان کرد: در 9 ماه سال جاری بیشترین گزارش 
در تیم های ســــیار مربوط به کــــودک آزاری با 30.5 درصد، 
همســــر آزاری 17.2 درصــــد و اقــــدام به خودکشــــی 13.5 

درصد بوده است.
بختیاری با اشــــاره به اینکه از کل تماس های برقرار شده 
در ایــــن مدت بــــا اورژانس اجتماعی بهزیســــتی اســــتان 
همدان، 97 مــــورد با مداخله در محل مشــــکل آنها حل 
، هزار  شده و تعداد 957 مورد به خدمات اجتماعی سیار
و 160 مــــورد به مرکز مداخلــــه در بحــــران و 685 نفر برای 
دریافــــت خدمات تخصصی تــــر به مراکز درون ســــازمانی 

ارجاع شده اند.
بــــه نقــــل از ایرنــــا، وی خاطرنشــــان کــــرد: هفــــت خودرو 
خدمــــات اجتماعــــی ســــیار در اســــتان همــــدان فعــــال 
هســــتند و تیم های فعال در این خودروها به 957 نفر از 

کل استان  گروه های هدف برنامه اورژانس اجتماعی در 
خدمات سرپایی ارائه کرده اند.

بختیــــاری با اشــــاره بــــه اینکه مــــردم خدمــــات اورژانس 
را به مداخــــات قضایــــی ترجیــــح می دهند و  اجتماعــــی 
در این صورت مشــــکات مــــردم قبــــل از ورود مأموران 
انتظامی و قضایی حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی 
از اهــــداف اورژانس اجتماعی پر شــــدن فاصله بین خانه 
تا کانتری اســــت تا افراد مشــــمول این برنامــــه برای هر 
موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضایی 

باشند. نداشته 
سرپرســــت معاونت اجتماعی بهزیستی استان همدان 
آزار دیــــده، دختران و  آزار دیــــده، همســــران  از کــــودکان 
پســــران فراری از منزل، کــــودکان کار و خیابــــان، افرادی 
که قصد خودکشــــی دارند یا اقدام به خودکشــــی کردند، 
به عنــــوان گروه های هدف اورژانــــس اجتماعی نام برد و 
افزود: زنان و دختران در معرض آســــیب یا آسیب دیده، 
مبتایان به اختــــال هویت جنســــی و زوجین متقاضی 
طاق نیــــز از ســــایر گروه های هدف اورژانــــس اجتماعی 

هستند.

فراخوان جشنواره عکس زمستانی

گردشــــگری  هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: دهکده 
گنجنامه برای جشنواره عکس زمستانی فراخوان داد.

به گزارش هگمتانــــه، دهکده گردشــــگری گنجنامه با 
مشــــارکت اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان، 
شهرداری، شرکت ســــیاحتی علیصدر و خانه عکاسان 
همدان اقدام به برگزاری جشــــنواره عکس زمســــتانی 

کرده است.
ایجــــاد شــــور و نشــــاط در جامعــــه، معرفــــی طبیعــــت 
زیبای زمســــتان همدان بــــه گردشــــگران، جلب توجه 
آن  معرفــــی  و  عکاســــان  و  گردشــــگران  شــــهروندان، 
گاهی از  و شــــناخت هرچــــه بهتــــر و بیشــــتر مــــردم و آ

فعالیت هــــا، خدمــــات و اقدامــــات صــــورت گرفته در 
زمینه گردشــــگری، همچنین اجرای برنامه های نوآورانه 
هنری در جهت جلب گردشــــگر از اهداف برگزاری این 

جشنواره است.
جشــــنواره عکس زمســــتانی با موضوعات طبیعت و 
آدم  زمستانی،  بازی های  همدان،  زمســــتانی  جلوه های 
برفی، عکس های خاقانه با محوریت زمســــتان، برگزار 

می شود.
بخش ویژه این جشــــنواره شــــامل طبیعت زمستانی 
دهکده گردشــــگری گنجنامه و مجتمــــع عباس آباد با 

محوریت رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
مهلت ارســــال آثار به جشــــنواره عکس زمســــتانی 30 
بهمــــن 99 اســــت که بــــا هدف جــــذب هر چه بیشــــتر 
گردشــــگر با به تصویر کشیدن زمستان همدان در دو 

بخش حرفه ای و تلفن همراه برگزار می شود.
بخش عکاســــی با دوربیــــن حرفه ای مختــــص تمامی 
عکاســــان کــــه به صــــورت حرفه ای یــــا نیمــــه حرفه ای 
بــــا دوربین عکاســــی تصاویــــر را ثبت می کنند اســــت 
و شــــرکت در بخــــش تلفــــن همــــراه نیز بــــرای تمامی 
آزاد  گردشــــگران و تمامــــی عکاســــان  شــــهروندان و 

است.

شناسایی ۲ مبتال به ایدز دیگر در همدان
اچ.آی. برنامه  کارشناس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
وی مرکــــز بهداشــــت شهرســــتان همــــدان گفت: به 
دنبال پایش کمپ های ترک اعتیاد این شهرســــتان، 
بــــه تازگی2 معتــــاد دارای ســــابقه تزریق مبتــــا به ایدز 

شدند. شناسایی 
به گــــزارش هگمتانه، مریــــم جعفری روز شــــنبه اظهار 
کرد: یکی از اهداف برنامه اچ.آی.وی بیماریابی اســــت 
بنابرایــــن مکان هایی کــــه احتمال ورود افــــراد پرخطر 
زیاد اســــت در برنامــــه پایش معاونت بهداشــــتی قرار 

می گیرند.
شناســــایی  گلوگاه هــــای  از  یکــــی  کــــرد:  اضافــــه  وی 
مبتایــــان بــــه ویــــروس اچ. ای. وی کمپ هــــای ترک 
اعتیاد هســــتند چرا که معتادان به مواد مخدر ُسنتی 

21 روز در این مراکز به سر می برند.
شهرستان  بهداشت  مرکز  ایدز  برنامه  کارشــــناس 
قایان و  آ بــــه  1 کمپ متعلق  1 کــــرد:  همــــدان اظهار 
فعال  همــــدان  شهرســــتان  در  بانوان  کمــــپ  یک 
ســــاعت  از  بیماری  بــــا  زه  مبار تیم هــــای  که  اســــت 
یابــــی مراجعه  20 بــــه این مراکــــز بــــرای بیمار 18 تــــا 

. می کنند
تســــت  بر  عاوه  کارشناســــان  داد:  ادامــــه  جعفــــری 
اچ.آی.وی و بیماریابــــی فعــــال، اقــــدام بــــه آمــــوزش 

معتــــادان حاضــــر در کمپ هــــای تــــرک اعتیــــاد برای 
پیشــــگیری از ابتــــا به ایــــن ویــــروس می کنند که در 
این راســــتا 250 تــــا 350 نمونه گیــــری ماهانه صورت 

می گیرد.
بهداشــــت  مرکــــز  اچ.آی.وی  برنامــــه  کارشــــناس 
شهرســــتان همــــدان اضافه کرد: از ســــال 76 تاکنون 
در  ایــــدز  اچ.آی.وی  ویــــروس  بــــه  مبتــــا  فــــرد   413
شهرســــتان همدان شناســــایی شــــدند که 70 درصد 

آنها معتادان تزریقی هستند.
به نقل از ایرنا، وی اضافه کرد: هر چند سهم معتادان 
تزریقــــی در ابتا به اچ.آی.وی زیاد اســــت اما از ســــال 
94 ایــــن الگو تغییر کــــرده و انتقال ویــــروس از طریق 

رفتارهای جنسی بیشتر شده است.

توضیح مسؤوالن درمورد استخدام غیربومی ها 
در پتروشیمی هگمتانه

ع اطالع ندارم توصیفیان: نیروهای پتروشیمی باید بومی باشند اما از موضو

هگمتانه، گروه خبر همدان: حضور نیروهای غیر بومی در مجموعه اداری و کارگری استان همدان مانند 
پتروشیمی هگمتانه مدتی است به دغدغه جدی فعاالن اجتماعی و سیاسی استان تبدیل شده است.

بــــه گزارش هگمتانه، انتشــــار خبر حضور معلمان لرســــتانی و حــــاال خبر حضور نیروهــــای غیر بومی از 
استان های همجوار در پتروشیمی هگمتانه از جمله خبرهای مورد توجه فعاالن اجتماعی همدان است.

حضــــور نیروهای کار غیر بومی در حالی که اســــتان همدان دارای جامعه بیــــکار باالیی از میان فارغ 
 اتفاق مهمی برای مردم اســــتان همدان اســــت که 

ً
التحصیان در زمینه های مختلف اســــت قطعا

نیازمند شفاف سازی است.
 نیروهــــای کارخانه 

ً
رئیــــس اداره کل تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعی در همیــــن زمینه گفــــت: قاعدتا

پتروشیمی هگمتانه باید به صورت بومی استخدام شوند.
احمــــد توصیفیان اظهار کرد: نیروهای پتروشــــیمی هگمتانه باید بومی باشــــند امــــا من از موضوع 

اطاعی ندارم.
وی بــــا بیــــان اینکه ایــــن مجموعه تحــــت مدیریت صنعــــت، معــــدن و تجارت اســــت، گفت: این 

پتروشیمی با مجوز رئیس این سازمان و مجموعه صمت استان پروانه بهره برداری گرفته است.
رئیس اداره کار استان همدان ادامه داد: یک نفر از اداره کار معرفی نشده است و حمیدرضا متین 

مجوز و پروانه بهره برداری را می دهد.
معاون اقتصادی اســــتاندار همدان نیز در خصوص به کارگیری نیروهای غیر بومی در پتروشــــیمی 

هگمتانه گفت: شمخانی مدیر این مجموعه یک همدانی است.
ظاهر پورمجاهد اظهار کرد: رئیس هیأت مدیره مجموعه پسر آقای عاقبندیان هم بومی است.

، وی با بیان اینکه عمده کارکنان بومی هستند، اضافه کرد: پتروشیمی هگمتانه یک واحد  به نقل از مهر
تخصصی و فنی است و عمده کارکنان بومی هستند، ممکن است تعدادی هم غیر بومی باشند.
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مسؤول کمیته محاسبات مجلس خبر داد:

مجلس حقوق های نجومی را محدود می کند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مسؤول کمیته محاسبات مجلس شــــورای اسامی گفت: با توجه به 
اختافــــات زیادی که بین حقوق برخــــی از مدیران با کارمندان عادی وجــــود دارد مجلس به دنبال 

محدود کردن حقوق های نجومی و تعیین سقف برای آن است.
به گزارش هگمتانه، علیرضا شهبازی با بیان اینکه به خاطر اختاف زیاد بین حقوق برخی از مدیران 

با کارمندان عادی مجلس به دنبال محدود کردن حقوق های نجومی اســــت اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت و حساســــیت هایی که به واســــطه این موضوع در ســــطح جامعه ایجاد شده است برنامه 
کمیســــیون تلفیق مجلس این اســــت که میزان حقوق ها را محدود کرده و برای آن سقف خاصی 

مشخص کند.
وی تأکید کرد: البته فعا رقم خاصی به عنوان ســــقف حقوق مدیران از سوی کمیسیون پیشنهاد 

نشده اما مجلس قطعا مخالف حقوق های نجومی است و برای محدودیت آن برنامه دارد.

عضــــو کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلــــس یازدهم با بیــــان اینکه شــــرایط پرداخت هــــا با وجود 
حقوق های نجومی خوب نیســــت افزود: فاصله دریافتی بین مدیران به ویژه مدیران شــــرکت ها و 
ســــازمان های دولتی با کارکنان تفاوت فاحشــــی دارد که این مســــاله فاصله ضریب جینی را بیشتر 

کرده و شکاف را در جامعه بیشتر می کند.
به نقل از فارس، وی در پایان ســــخنانش افزود: مجلس به هیچ عنوان موافق اینگونه حقوق ها در 

جامعه نبوده و لذا به دنبال محدود کردن آن و ایجاد عدالت در جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند:

قطع 64.۲ درصدی انتقال 
زنجیره کرونا در نهاوند

ح شهید سلیمانی تحقق هدف گذاری طر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانده ســــپاه ناحیه 
نهاوند با اشــــاره به اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی و 
تحقق اهداف آن طی یک مــــاه از قطع انتقال زنجیره 
کرونا به میزان 64.2 درصد خبر داد و گفت: بستری 
در مراکز درمانی نیز به میزان 56.4 درصد با کاهش 

روبه رو بوده است.
به گــــزارش هگمتانه، علی مختاری اظهــــار کرد: طرح 
ســــردار شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی بــــه منظور 
جلوگیــــری از انتقال ویروس کرونا از ابتدای آذرماه با 
مشــــارکت نیروهای بهداشت و درمان و بسیجیان 
در  جهــــادی  گروه هــــای  و  مقاومــــت  پایگاه هــــای 

شهرستان نهاوند آغاز شد.
وی با بیان اینکه برای شــــروع کار کل شهرستان به 
20 منطقه بر اســــاس طرح جامع ســــامت تقســــیم 
شــــد گفت: به منظور شروع طرح با مشارکت شبکه 
بهداشــــت ســــه تیم مراقبتــــی تشــــکیل و از همان 

روزهای آغازین کار با جدیت دنبال شد.
فرمانده ســــپاه ناحیه نهاوند گفت: طــــی یک ماه 5 
هزار و 144 مورد بازرسی و نظارت در مناطق مختلف 
شهری و روستایی انجام شد که 3 هزار و 433 مورد 
آن توسط بخش ســــامت و یک هزار و 711 مورد نیز 

توسط تیم های مشارکتی بسیج انجام شده است.
وی افزود: در یک ماه اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی 
خوشــــبختانه نتایج چشــــمگیری به دســــت آمد به 
طوری که مــــرگ و میر بــــه میــــزان 77.1 درصد، قطع 
انتقــــال زنجیــــره بیمــــاری بــــه میــــزان 64.2 درصد و 
بســــتری در مراکــــز درمانی به میــــزان 56.4 درصد با 

کاهش روبه رو بوده است.
مختاری با دعــــوت مردم به رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی گفت: خوشــــبختانه با همــــکاری خوب 
مــــردم، نیروهای بهداشــــتی و گروه هــــای جهادی و 
بسیج، طرح شهید ســــلیمانی به خوبی اجرا و نتایج 
مثبتــــی از آن به دســــت آمد که بایــــد این وضعیت 
حفظ شــــود بنابراین الزم اســــت مردم همانگونه که 
تاکنــــون شــــیوه نامه ها را رعایت کرده انــــد از این به 
بعد نیز نــــکات مربوط به ســــامتی را رعایت کنند تا 
آینده ای نزدیک شاهد ریشــــه کنی کامل بیماری  در 

باشیم.

دستگیری شکارچیان 
قوچ وحشی در همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیســــت شهرســــتان همدان از دستگیری و 
صدور حکم حبس و مجازات نقدی برای شکارچیان 
یک رأس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده نشر 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجید شعبانلو با بیان این خبر 
افزود: در پی تماس فردی بــــا یگان حفاظت محیط 
زیســــت و نیز شــــنیده شــــدن صدای گلوله توسط 
محیــــط بانان منطقه حفاظت شــــده نشــــر همدان؛ 
مأمــــوران حفاظــــت محیط زیســــت هنگام گشــــت 
زنی بــــه دو فرد برخوردنــــد که در حوالــــی حضور آنها 
یک دستگاه دوربین شــــکاری، الشه یک رأس قوچ 

وحشی و یک چفیه آغشته به خون مشاهده شد.
شــــعبانلو ادامــــه داد: متهمــــان در برخــــورد اولیــــه 
اظهاراتی مبنی بر چرای دام و شغل چوپانی داشتند 
که با تحقیقات بیشتر مشخص شد این افراد فاقد 

دام بوده و به چوپانی اشتغال ندارند.
وی بیــــان کرد: فــــردی که شــــاهد ماجرا بــــود نیز در 
اظهارات خود بیان کرد: وقتی متوجه شلیک گلوله 
شــــدم، دو نفر را هنگام شــــکار مشــــاهده کردم که 
به دنبال الشــــه حیوان شــــکار شــــده می گشتند و 
سپس با محیط بانی تماس گرفتم. ابتدا تصور کردم 
این افراد چوپان هســــتند اما بعــــدا متوجه صحبت 
هایشان در مواجهه با حضور محیط بانان در منطقه 

شدم.
رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان 
همــــدان اظهار کــــرد: با معرفــــی متهمان بــــه مراجع 
قضایی و اجرای ماده 12 قانون شــــکار و صید، یکی از 
متهمان به یک سال حبس و دیگری به پرداخت 18 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
بــــه نقل از روابــــط عمومــــی اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســــتان همدان، وی خاطرنشان کرد: یکی از 
متهمان قبا به جرم نگهداری اســــلحه شکاری غیر 
مجاز به 6 مــــاه حبس و بابت شــــکار 3 رأس قوچ و 

میش وحشی به 2 سال حبس محکوم شده بود.

خبـــــــر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان:

ح جامع مدیریت تاالب آق گل نهایی می شود طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان همدان اعام کرد: با برگزاری چهارمین 
نشســــت مدیریت تاالب آق گل، طرح جامع مدیریت 

این تاالب نهایی می شود.
به گزارش هگمتانه، محســــن جعفری نژاد بســــطامی 
در نشست مجازی با اعضای سازمان های مردم نهاد 
محیط زیســــتی اســــتان همدان، بیان کــــرد: مدیریت 
تاالب هــــا جوانب گوناگونی دارد کــــه در طرح مدیریت 
جامع تــــاالب آق گل همــــه این جوانــــب درنظر گرفته 

می شود.
وی ادامــــه داد: ظرفیت های طبیعی زیادی در اســــتان 
همــــدان وجــــود دارد و در عین حال وســــعت مناطق 
تحت حفاظــــت ســــازمان محیط زیســــت در همدان 
محــــدود و حدود ســــه درصد اســــت و ایــــن موضوع 
حساســــیت حفظ زیســــتگاه های اســــتان را افزایش 

می دهد.
جعفری نژادبسطامی مطرح کرد: در مجموع حدود 3.1 
درصد از ســــطح استان حفاظت شده و 10.4 درصد نیز 
مناطق شــــکار ممنوع را شامل می شــــود و مناطقی از 
استان برای ارتقای سطح مدیریت پیشنهاد شده که 

با موانع گوناگونی مواجه است.
وی در ادامه بیان کرد: ارتقای غار ســــراب به اثر طبیعی 
ملی، ارتقای کوهستان الوند به منطقه حفاظت شده 
و ارتقای منطقه حفاظت شــــده خانگرمــــز به پناهگاه 
حیــــات وحش در دســــتور کار شــــورای عالــــی محیط 

زیست قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تأکید 
کرد: در کنار توســــعه معادن، شهرنشینی و کشاورزی 

بایــــد مســــئله حفاظــــت از زیســــتگاه ها را در اســــتان 
همدان مــــورد توجه جدی قــــرار داد و ایــــن موضوع را 
در برنامه های آمایشی توســــعه ای استان لحاظ کرد تا 

زیستگاه ها بیش از این با چالش مواجه نشوند.
وی در بخــــش دیگری بــــا بیان اینکــــه 16 صدم درصد 
اســــتان همــــدان با مســــاحت 3145 هکتــــار را تاالب 
تشکیل داده است، گفت: تاالب ها از عوامل کلیدی 
، ســــیل،  در وقوع یا کنترل پدیده هایی مثل گردوغبار
گرمایــــش کره زمیــــن، گســــترش آفــــات، بیماری ها و 
مســــائل بهداشتی به شــــمار می روند و جایگاه بسیار 

مهمی در حیات انسان دارند.
جعفری نژادبســــطامی اظهار کرد: در اســــتان همدان 
آق گل، شــــیرین  هفت تــــاالب داریم کــــه تاالب های 
سو، آبشــــینه و اکباتان به عنوان منطقه شکارممنوع 
شناخته شــــده اند و تاالب های چم شور و پیرسلمان 
اســــدآباد و ســــد کان مایر نیز در رده بندی تاالب ها 
قــــرار می گیرنــــد و از گونه های شــــاخص کنــــار تاالبی 
همــــدان می توان به ســــنجاب زمینی، مار آبــــی و انواع 

پرندگان آبزی و کنار آبزی اشاره کرد.
وی بیــــان کــــرد: رویکــــرد مدیریــــت ســــنتی تاالب ها 
مقطعی، کوتاه مــــدت، فاقد برنامه مدون و منســــوخ 
شده اســــت و در مدیریت جامع تاالب ها باید به همه 
ابعاد موضوع از جمله جوامع محلی توجه کرد تا نتیجه 

حاصل شود.
وی با بیــــان اینکــــه عوامل متعــــددی احیــــاء و حفظ 
تاالب هــــای اســــتان را با چالــــش مواجه کرده اســــت، 
افــــزود: چــــرای بــــی رویــــه دام در مراتع اطــــراف تاالب، 
مزاحمت های انســــانی، تبدیل اراضی تاالبی به اراضی 

، اجرای طرح های گردشــــگری  زراعی، شــــکار غیرمجــــاز
و وســــعت کــــم زیســــتگاه ها از جملــــه چالش هــــای 

تاالب های استان همدان است.
وی گفــــت: در چشــــم اندازی طــــرح مدیریــــت جامع 
تــــاالب آق گل، ایــــن تــــاالب با زیســــت بــــوم پایدار و 
و  هیدرولوژیکــــی  اکولوژیکــــی،  کارکردهــــای  واجــــد 
اقتصادی  تاریخــــی،  جنبه هــــای  با  هیدروژئولوژیکــــی 
و گردشــــگری بــــا محوریت و مدیریــــت جامعه محلی 
دیده شــــده کــــه هدف ایــــن طــــرح ایجــــاد مدیریت 
آبریز تاالب آق گل و  یکپارچه زیســــت بومی در حوزه 
تأمین معیشــــت جوامع محلــــی و حفظ احیای تاالب 

است.
وی اظهــــار کرد: تدوین طرح مدیریت تاالب چم شــــور 
اســــدآباد بعــــد از نهایی شــــدن طرح مدیریــــت جامع 
تاالب آق گل توســــط دبیرخانه مدیریت زیست بومی 
تاالب هــــای اســــتان همــــدان آغــــاز خواهد شــــد و در 
تدوین این طرح نیز ارگان های حفاظت محیط زیست، 
آب منطقــــه ای، جهادکشــــاورزی، میــــراث فرهنگی و 
آبخیزداری و جوامع محلی  گردشگری، منابع طبیعی و 

حضور فعال خواهند داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان در 
پایان ابراز امیدواری کرد که با مشــــارکت جوامع محلی 
بتوانیم زیســــتگاه ها و تاالب ها را برای آیندگان حفظ و 

احیاء کنیم.
به نقل از ایســــنا، در ادامه این نشســــت که به صورت 
وبینار برگزار شــــد، اعضای ســــازمان های مــــردم نهاد 
اســــتان همدان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود 

پرداختند.

پل تاریخی »االن علیا« کبودرآهنگ در آستانه ثبت ملی

اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گردشــــگری  و  صنایع دســــتی  میراث فرهنگــــی، 
کبودرآهنــــگ از تکمیل پرونده ثبتی پل »االن علیا« 
خبر داد و گفت: این اثر تاریخی در مســــیر شهر گل 
تپه به سمت جاده بیجار در مسیر آب های جاری در 

جاده های فرعی قرار گرفته است.
به گزارش هگمتانه، مهدی غامــــی با بیان اینکه این 
پل قدمتی دیرینــــه دارد، افزود: پــــل »االن علیا« دارای 
یک قوس بوده که با مصالح سنگی کامًا بومِی تراش 
خورده شده به ابعاد 50 در 25 سانتی متر ساخته شده 

و دهانه این پل چهار متر و ارتفاع آن سه متر است .
و  صنایع دســــتی  میراث فرهنگــــی،  اداره  رئیــــس 
گردشگری شهرستان کبودرآهنگ ادامه داد: طول 
این پل تاریخــــی 10 متر و عــــرض آن هفت متر بوده 

که در باالی پل سنگ تراش خورده ای به شکل تاج 
وجود دارد که بر روی آن تاریخ ســــاخت پل که 1319 

است، هک شده است.
غامی مطرح کرد: پرونده پیشــــنهادی ثبتی این بنا 
توسط کارشناسان اداره فوق تکمیل و برای بررسی 
در شــــورای فنی به اداره کل میراث فرهنگی استان 
ارسال شــــد که پس از برگزاری جلسه و تصویب آن 
برای تصویب نهایی به وزارت میراث فرهنگی کشور 

ارسال خواهد شد.
به نقل از ایســــنا، این پل تاریخی ســــنگی که مربوط 
به 80 ســــال پیش اســــت و در روســــتای االن علیا از 
قرار  کبودراهنگ  شهرســــتان  گل تپــــه  بخش  توابع 
دارد، چندی پیش در پی بررسی گزارش های مردمی 

شناسایی شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس تأکید کرد:

بیمارستان شهید سلیمانی 
تویسرکان دهه فجر 

افتتاح شود
بومی گزینی در اولویت استخدام

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مردم تویســــرکان 
در مجلس شــــورای اســــامی گفــــت: اکنون ســــاختمان، 
تجهیزات درمانی و نیروهای انســــانی بیمارســــتان شهید 
سلیمانی آماده و تأمین شده است و دلیلی برای تاخیر در 

بهره برداری از این طرح از سوی دولت نمی بینم.
به گزارش هگمتانه، محمد مهدی مفتح اظهار کرد: اکنون 
تنها  تویسرکان  ســــلیمانی  شهید  بیمارســــتان  راه اندازی 
نیازمند برگزاری مراســــم تشریفات افتتاح است که دولت 
، این کار را به  می تواند با توجه به شــــرایط کرونایی کشــــور

صورت ویدئو کنفرانس انجام دهد.
وی بیــــان کــــرد: وقتــــی بیمارســــتان بــــه صورت رســــمی 
به بهره بــــرداری می رســــد برخی مشــــکات خیلــــی جزئی 
ساختمانی که ممکن است مانند هر بنای نوساز دیگری 
وجود داشته باشد خود به خود و با سرعت حل می شود.

مفتح از پیگیری ها و تاش  های مســــتمر برای بهره برداری 
از بیمارســــتان شــــهید ســــلیمانی تویســــرکان در طــــول 
سال های اخیر خبر داد و متذکر شد: امیدواریم مسؤوالن 
دولتی در دهه فجر امسال نســــبت به افتتاح و راه اندازی 

این بیمارستان اقدام کنند.
وی پیگیــــری بــــرای ســــاخت مراحــــل ســــازه ای و تأمیــــن 
تجهیزات درمانی این بیمارســــتان بــــا توجه به توقف روند 
اجرایی ایــــن طرح از ابتــــدای دوران نمایندگی خود از حوزه 
انتخابیه تویسرکان را کاری سخت و دراز مدت عنوان کرد.

مفتــــح تأکیــــد کرد: بــــا تاش های بســــیار موفق شــــدیم 
از جایگزینــــی بیمارســــتان شــــهید ســــلیمانی بــــه جــــای 
)عج( تویســــرکان و تعطیل شدن  بیمارســــتان ولی عصر
)عج( در صــــورت افتتاح  بیمارســــتان حضرت ولــــی عصر
بیمارستان شهید سلیمانی جلوگیری کنیم که این مهم 
از زیر ســــاخت های بیشــــتر  برای برخورداری شهرســــتان 

درمانی کاری ارزشمند است.
نماینده مــــردم تویســــرکان در خانــــه ملت تصریــــح کرد: 
همچنین عــــاوه بر پیگیری های مســــتمر بــــرای تکمیل 
مراحل ســــازه ای و تجهیز بیمارســــتان شــــهید سلیمانی، 
طرحــــی را بر اولویــــت دهی به اســــتخدام نیروهــــای بومی 

در بیمارســــتان جدیــــد تویســــرکان به تصویــــب مجلس 
رســــاندیم کــــه در مرحلــــه دوم آزمــــون اســــتخدامی ایــــن 

بیمارستان لحاظ می شود.
وی افزود: اکنون یک نیروی انســــانی تویســــرکانی برای به 
کارگیری در ساختار سازمانی بیمارستان شهید سلیمانی 
در تویســــرکان از اولویت برخوردار اســــت و در عین حال 
برای اســــتخدام در مجموعه کاری در یک شهر بزرگ مانند 
تهران نیز هم وزن یک نیروی تهرانی برای استخدام در نظر 

گرفته می شود.
مفتــــح تأکید کرد: رایزنــــی و پیگیری هــــای متعددی انجام 
دادیم تا ســــاختار نیروهای انســــانی و درمانی بیمارستان 
شــــهید ســــلیمانی بزرگ دیــــده شــــود و بومــــی گزینی در 

اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قرار بود بیمارســــتان شــــهید ســــلیمانی 
تویســــرکان که از 96 تختخوابه به 154 تختخوابه ارتقا پیدا 
، در پنجم  کرده و پس از تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار
مردادمــــاه امســــال یعنی روز تویســــرکان بــــه بهره برداری 
برســــد تصریح کرد: به عنــــوان نماینده مردم تویســــرکان 
در مجلــــس به وظیفــــه خود بــــرای تأمین اعتبــــارات الزم، 

تجهیزات درمانی، نیروهای انسانی و درمانی عمل کردم.
مفتح افزود: دانشــــگاه علوم پزشــــکی اعام کرد هر زمان 
که وزارت راه و شهرسازی ساختمان بیمارستان را تکمیل 
شــــده تحویل ما دهد، ظــــرف مدت یک مــــاه آن را تجهیز 
می کنیم اما وزارت راه و شهرســــازی بــــه عنوان مجری طرح 
ســــاختمانی این بیمارســــتان، پروژه را در زمان مقرر یعنی 

خردادماه 99 تحویل نداد.
وی گفت: در مرحله بعد بــــا توجه به اینکه مراحل تکمیل 
ســــازه ای و تأمین تجهیزات درمانی بیمارســــتان شــــهید 
ســــلیمانی به صورت موازی انجام می شــــد، قرار شد با نظر 
مساعد دانشــــگاه علوم پزشکی و معاون وزیر بهداشت، 

این بیمارستان در آبان ماه امسال به بهره برداری برسد.
نماینــــده مــــردم تویســــرکان در خانــــه ملت متذکر شــــد: 
با پیگیری هــــا و برگزاری جلســــه های مختلــــف و رایزنی با 
وزیر بهداشــــت و پس از تزریق اعتبــــار 20 میلیارد تومانی 

به این طرح، اکنون بیمارســــتان شــــهید ســــلیمانی آماده 
بهره برداری و راه اندازی اســــت و دلیلی ندارد بهره برداری از 

این طرح به تأخیر بیفتد.
ســــلیمانی  شــــهید  بیمارســــتان  اســــت  گفتنــــی 
تویسرکان)قائم)عج( سابق( در روند بهره برداری به دلیل 
مــــواردی مانند افزایــــش تخت های بیمارســــتانی و برخی 
بخش های تخصصی، کندی کار از ســــوی پیمانکار سابق 
طرح و کمبود منابع مالی با تأخیرهای متعددی در مقاطع 
مختلــــف زمانی از ســــال 95 تــــا کنون مواجه شــــده بود و 
راه اندازی آن یکی از مطالبات مهم مردم تویسرکان است 
که به گفته نماینده مردم تویسرکان در مجلس امروز این 

طرح آماده افتتاح و راه اندازی است.
ســــرمایه گذاران در چرخه بروکراسی اداری دریافت  �

مجوز گرفتار شده اند
سخنگوی کمیســــیون برنامه و بودجه مجلس همچنین 
گفت: ســــرمایه گذاران حوزه تولید در چرخه طوالنی اداری 
برای دریافت مجوزهای الزم گرفتار می شــــوند و دولت در 
این بخش و سایر بخش های مرتبط بدون انگیزه و تحرک 

الزم عمل می کند.
مفتح اظهار کرد: یکی از بزرگترین موانع موجود بر ســــر راه 
ســــرمایه گذاران حوزه تولید، طوالنی بودن چرخه دریافت 
مجوزهای الزم)بروکراســــی اداری( اســــت که روند شتاب 

مطلوب در این بخش را با مشکات جدی روبه رو می کند.
وی افــــزود: رهبر معظم انقاب در دو ســــال پــــی در پی با 
توجه ویژه بــــه مقوله گســــترش تولیدات داخلی، شــــعار 
سال را با عناوین رونق تولید و جهش تولید اعام کردند؛ 
اما در عمل دســــتگاه های اجرایی مرتبــــط در زمینه صدور 

مجوزهای الزم خیلی کند عمل می کنند.
نماینــــده مردم تویســــرکان در مجلس با اشــــاره به اینکه 
تولیدی  کارخانه هــــای  مجــــوز  دریافــــت  طوالنــــی  چرخــــه 
گاهی اوقات موجب پشــــیمانی ســــرمایه گذاران و انتقال 
ســــرمایه گذاری به نقاط دیگر می شــــود تصریــــح کرد: آنچه 
مشاهده می شــــود، کم تحرکی و نبود انگیزه الزم در برخی 
دســــتگاه های اجرایــــی دولتی بــــرای انجــــام فعالیت های 

جهادی در این بخش است.
وی افــــزود: گاهــــی با تاش هــــا و پیگیری های مســــتمر و 
طوالنی، زمینه برای حضور ســــرمایه گذاران حوزه تولید در 
مناطق مختلف کشور فراهم می شــــود اما تعلل و کندی 
 ، برخی دســــتگاه های اجرایی برای همراهی با سرمایه گذار
یــــک شهرســــتان را از فرصت های جدید شــــغلی و بهبود 

فضای کسب و کار محروم می کند.
مفتــــح متذکر شــــد: نباید مســــائل مختلــــف اجرایی تنها 
 نماینــــده مردم در 

ً
بر دوش بخشــــی از مســــؤوالن و گاها

مجلس شــــورای اســــامی بیفتد و دســــتگاه های اجرایی 

دولتی و مدیران آنها باید وظایف قانونی خود را جهاد گونه 
پیگیری کنند تا اهداف مطلوب در مســــیر توسعه محقق 

شوند.
 صریــــح از ضعف 

ً
وی در حالــــی به صورت تلویحــــی و گاها

عملکــــرد و نبود انگیــــزه و تحرک کافی در بخشــــی از بدنه 
دســــتگاه های اجرایی دولت انتقاد کرده که این موضوع 
تنها منحصر به شهرســــتان تویسرکان نیست و در برخی 
نقاط دیگر کشــــور نیز از کم تحرکی و بی انگیزکی دولت در 

انجام برخی کارها سخنان زیادی به میان آمده است.
گایه هــــای نماینــــده مــــردم تویســــرکان در خانــــه ملــــت 
در حقیقــــت بیانگــــر این نکتــــه کلیدی و اثر گذار اســــت 
کــــه مســــائل و امــــور اجرایی در یــــک شهرســــتان و حوزه 
انتخابیه باید با هم افزایی و تقســــیم کار بین مســــؤوالن 
و مدیران دولتی پیش برود و پیگیــــری، راه اندازی و حفظ 
دســــتاوردهای اجرایــــی تنها بــــر دوش نماینــــده مردم در 

مجلس قرار نگیرد.
 مفتح در برخی جلســــه های غیر 

ً
به نقل از تســــنیم، اخیــــرا

رســــمی از ســــنگ اندازی های برخی مدیران و مســــؤوالن 
میانــــی دولت و یا مرتبطان آنها در شهرســــتان در مســــیر 
تکمیــــل طرح هــــای عمرانی گله کــــرده و خواســــتار تحرک 
بیشتر مســــؤوالن اجرایی دولت در استان و شهرستان 

شده است.

فرماندار درگزین:

۲مدرسه در درگزین افتتاح می شود
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار درگزین اعام کرد: دو 
باب مدرسه در دهه فجر امسال در شهرستان درگزین به 

بهره برداری می رسد.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی اصغــــر ناظری پور در شــــورای 
آموزش و پرورش شهرستان درگزین، با اعام این مطلب، 
اظهار کرد: چهار باب مدرســــه در شهرســــتان درگزین در 
دست ســــاخت بوده که از این تعداد دو باب با پیشرفت 
فیزیکی صددرصد و دو باب دیگر با 99 درصد پیشــــرفت 

فیزیکی در دست ساخت است.
فرمانــــدار درگزین با اشــــاره به اینکه با بهره بــــرداری از این 
مدارس 28 کاس درس به فضای آموزشــــی شهرســــتان 
درگزین اضافــــه خواهد شــــد، مطرح کرد: از ابتدای ســــال 
تاکنــــون 9 جلســــه شــــورای آمــــوزش و پــــرورش در ایــــن 
شهرســــتان تشــــکیل و بیش از 70 درصد مصوبات این 

جلسات محقق شده است.
رئیــــس اداره آموزش و پــــرورش شهرســــتان درگزین نیز 
از کمــــک یک میلیــــارد و 500 میلیــــون تومانــــی خیرین و 

فرهنگیان این شهرســــتان به خانواده های دانش آموزان 
نیازمند خبر داد و گفت: از ابتدای ســــال 100 عدد تبلت و 
گوشی هوشمند توسط خیرین خریداری شده و در اختیار 

دانش آموزان قرار گرفته است.
یحیی شــــجاعی حاصل از پوشــــش 95 درصــــدی آموزش 
در فضــــای مجازی به دانش آموزان خبر داد و یادآور شــــد: 
در صورت بازگشــــایی مدارس طبق دستورالعمل اعامی 

تمام تمهیدات الزم فراهم شده است.

144۸ نفر در »رزن« آموزش های مهارتی را  فرا گرفتند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: از ابتدای سال جاری تا کنون 
1448 نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن 

آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.
به گزارش هگمتانه، لیا مــــرادی رئیس مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای شهرستان رزن با اعام این خبر افزود: 872 تن 
از آمــــوزش دیدگان را آقایان و 576 نفر را بانوان تشــــکیل 

دادند.
مرادی با اشــــاره به اینکه 432 نفر در کارگاه مهارت آموزی 
در محیط کار واقعــــی آموزش دیدند بیان کــــرد: در کارگاه 

ثابت شهری به 493 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد.
وی افراد آموزش دیده در کارگاه های روســــتایی را 308 نفر 
برشمرد و اظهار کرد:در کارگاه سیار شهری 16 نفر آموزش 

دیدند.
لیا مرادی از آموزش 77 نفری در پادگان ها ســــخن گفت 
و خاطر نشان کرد: در کارگاه های عشایری این شهرستان 

به 65 نفر آموزش داده شد.
بــــه نقل از روابط عمومی اداره کل آمــــوزش فنی و حرفه ای 
آمــــوزش فنــــی و حرفه ای  اســــتان همدان، رئیــــس مرکز 

آموزش  آموزش دیده در کارگاه های  شهرستان رزن افراد 
در صنایــــع را 27 نفــــر عنوان کــــرد و یادآور شــــد: در حوزه 

کاهش آســــیب های اجتماعی 30 نفر آموزش های فنی و 
حرفه ای را فراگرفتند.



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

برابر رأی شــماره 99/1286 مورخــه 1399/10/09 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ابراهیم ســوری فرزند عبداله به شماره شناســنامه 406 صادره از تویسرکان در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 54/84 مترمربع در قسمتی از پالک 66 
اصلی واقع در اســدآباد، خیابان 18 متری آزادی،  نرسیده به فنی حرفه ای برادران 
خریداری با واســطه از مالک رسمی آقای حاج علی و یوسف هادی گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 453
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

برابر رای شــماره 139960326005001116 - مورخ 1399/10/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
محمدرســول ترکاشوند فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 18901و به شماره 
ملی 4070697292 صادره از خرم آباد در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
9/6 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده یک فرعی از 4034 اصلی واقع در بخش 
یک ثبت نهاوند خریداری از مورد نسق خود حقوق ارتفاقی ندارد تصرفات مالکانه 
متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن 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، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 889
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

برابر رأی شــماره 1299 هیأت پنجم موضوع قانــون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید عباس آل طاهافر فرزند سیدعلی 
به شــماره شناســنامه 1856 صادره از بهار در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ و زمین محصور و بنای احداثی در آن به مساحت 36896/10 مترمربع 
پــالک 1340 فرعــی از 132 اصلی واقع در بخش چهار حــوزه ثبت ملک بهار، 
 اراضی حســین آباد عاشــوری خریداری )وقف( از مالک رســمی آقای فتح اله و 
داریوش نظری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 497

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

برابــر رأی شــماره 96/1517 مورخــه 96/10/16 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای منوچهر مردانی فرزند امین اله به شماره شناسنامه 525 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 93/17 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1542/1 اصلی واقع در اسدآباد، چهارراه تویسرکان، کوچه شهید شفعیی 
خریداری با واســطه از مالک رسمی آقای عبداهلل سبزه ایی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 392
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

برابر رأی شــماره 99/1069 مورخه 99/09/09 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اشرف شمسی فرزند علی صفدر به شماره شناسنامه 6 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 379/05 مترمربع در قسمتی 
از پالک 66 اصلی واقع در اســدآباد، خیابــان آزادی، ابتدای کوچه آزادی 2 
خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای ابراهیم شعبانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 385

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

برابــر رأی شــماره 99/1317 مورخــه 99/10/15 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمحســین لری فرزند همت اله به شــماره شناسنامه 38970 صادره از 
کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 126 مترمربع در قسمتی 
از پالک 2212 اصلی واقع در اســدآباد، خیابــان 15 خرداد، روبه روی امامزاده 
چی چی امام خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای فتح اهلل فتوحی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 427

فراخوان واگذاری زمین در اراضی پارک علم و فناوری همدان

جهت کسب اطالعات بیشتر و اعالم درخواست با شماره تماس 8-32569306-081 )داخلی 130( تماس حاصل فرمایید.

کلی اخذ زمین در اراضی پارک علم و فناوری همدان     فرایند 
  پذیرش در پارک علم و فناوری همدان با احراز شرایط زیر: 

• داشتن شخصیت حقوقی
کسب وکار فناورانه و نوآورانه ح  • ارائه یک طر

ح مورد نظر • ساخت حداقل نمونه آزمایشگاهی از طر
• تأیید در مراحل داوری فنی و اقتصادی

کاری    تأیید توانایی مالی و فنی شــرکت متقاضی جهت اجاره زمین و ســاخت فضای 
همراه با اخذ تأییدیه محیط زیستی 

گذاری و عقد قرارداد مربوطه گرفتن شرایط وا   انتخاب و اختصاص زمین با در نظر 

گذاری     شرایط عمومی زمین های قابل وا
گــذاری در محــل پــارک علم و فنــاوری همدان بــه آدرس: بلوار ســردار    اراضــی قابــل وا

شهید همدانی، نرسیده به میدان فرودگاه واقع می باشد. 
کاربــری اراضــی مذکور پژوهش و فناوری اســت و جهت اســتقرار واحدهــای تحقیق و    
گرفته شده  توسعه،  تولید نمونه صنعتی، تولید سفارشی و ارائه خدمات فناورانه در نظر 

است.
گذاری بین 350 مترمربع تا 600 مترمربع می باشد.   مساحت تقریبی قطعات قابل وا

گذاری زمین ها به صورت اجاره بلندمدت )99 ساله( می باشد.   وا

گذاری اراضی،  کلیه واحدها و مؤسسات فناور مستقر در پارک، در نظر دارد در این مرحله از فراخوان وا پارک علم و فناوری همدان پس از تکمیل اطالع رسانی به 
که دارای شرایط الزم می باشند، جهت پذیرش در پارک و دریافت زمین دعوت به عمل آورد. ج از پارک علم و فناوری  از شرکت های فناور و دانش بنیان خار

ودانشبنیان ویژهشرکتهایفناور

15
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ف 
م.ال

4719 1399    شـــماره  5 بهمن  یکشـــنبه   

استان4

یات را تا اسفند پرداخت کنند ادارات اشتراک سال 99 نشـــر
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان:   مشــــاور اســــتاندار و مدیر روابــــط عمومی اســــتانداری همدان 
بیــــان کرد: عزل و نصب مســــؤوالن روابط عمومی ادارات با هماهنگــــی اداره کل روابط عمومی 

باشد. استانداری 
به گزارش هگمتانه، جلســــه مجمع عمومی روابط عمومی دســــتگاه های اجرایی استان با چهار 
، آرشــــیو اسناد ادارات، جشــــنواره اطاع رسانی روابط  دســــتور کار از جمله برنامه های دهه فجر

عمومی ها و تعامل روابط عمومی ها با رســــانه ها برگزار شد.
اســــداهلل ربانی مهــــر در جمع روابــــط عمومی ها افزود: جشــــنواره اطاع رســــانی روابــــط عمومی 
دســــتگاه های اجرایی اســــتان به مناســــبت دهه فجر و با هدف تقویت حوزه اطاع رســــانی در 

چندین محور برگزار می شود و از دســــتگاه های برتر تقدیر می شود.
کید بر اینکه عزل و نصب مســــؤوالن روابط عمومی ادارات با هماهنگی اداره کل روابط  وی با تأ

عمومی استانداری باشــــد، ادامه داد: از نیروهای جوان، با انگیزه و توانمند در حوزه مهم اطاع 
شود. استفاده  عمومی  روابط  و  رسانی 

کید کرد: ادارات نسبت به پرداخت اشتراک سال 99 نشــــریات تا اسفندماه اقدام کنند. وی تأ
ربانی مهر گفت: همدان از اســــتان های فعال در حوزه اطاع رســــانی اســــت و مسؤوالن روابط 

عمومی ادارات در اســــتان همدان از نیروهای فعال، با نشاط وتحصیل کرده هستند.

غربالگری سرطان های شایع 
زنان و مردان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز بهداشت 
گفت: در راســــتای پیشگیری  شهرســــتان همدان 
از ابتا به بیماری کشــــنده و خطرناک ســــرطان طرح 
زنــــان و مردان  غربالگــــری ســــرطان های شــــایع در 

راه اندازی شده است.
به گزارش هگمتانه، محمد خیراندیش با اشــــاره به 
قرار گرفتن در هفته مبارزه با ســــرطان، اظهار کرد: در 
راستای پیشــــگیری از ابتا به این بیماری کشنده و 
خطرناک طرح غربالگری سرطان های شایع در زنان و 

مردان راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: غربالگری ســــرطان های شایع مانند 
پروستات، پستان، کولورکتال و سرطان دهانه رحم 
در همه مراکز جامع سامت شــــهری و روستایی به 

صورت رایگان انجام می شود.
رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان افزود: 
غربالگری سرطان پســــتان برای زنان باالی 30 سال 
و غربالگری سرطان پروستات نیز برای مردان باالی 
50 سال انجام می شــــود و مواردی که نیاز به بررسی 

داشته باشد به مراتب باالتر ارجاع داده می شود.
کید بــــر اینکه در هفتــــه مبارزه با  خیراندیــــش بــــا تأ
ســــرطان بــــر روی آمــــوزش و اطاع رســــانی متمرکز 
شــــده ایم اظهــــار کرد: بســــته های آموزشــــی حاوی 
عائم هشداردهنده ســــرطان و راه های پیشگیری 
از این بیماری خطرناک در بین مردم و ادارات توزیع 

شده است.
وی با بیان اینکه در مراکز خدمات جامع ســــامت 
آموزش و مشــــاوره خودآزمایی ســــرطان پســــتان 
شناســــایی  گفت:  می شــــود  انجــــام  بانــــوان  برای 
بیمــــاری  اولیــــه  مراحــــل  در  ســــرطان  زودهنــــگام 
احتمــــال درمان و بهبــــودی بیمار را تــــا حد زیادی 

می دهد. افزایش 
رئیس مرکز بهداشت شهرســــتان همدان با گایه 
از اینکــــه مراجعــــه آقایان بــــه مراکز خدمــــات جامع 
سامت بسیار ضعیف اســــت، گفت: مشغله های 
کاری و اعتقاد به اینکه مراکز بهداشتی بیشتر محل 
مراجعه کودکان و زنان است، سبب عدم استقبال 
مردان از مراجعــــه به مراکز خدمات جامع ســــامت 

شده است.
کیــــد بر اینکه  به نقــــل از تســــنیم، خیراندیش با تأ
بیمــــاران مبتــــا به ســــرطان بیــــش از دیگــــران در 
معرض عوارض کرونا هستند تصریح کرد: مراقبت 
از این بیمــــاران در برابــــر ویروس کرونــــا باید مورد 

توجه قرار گیرد.

خبــر

خدمت بی منت طالب جهادی 
به بیماران کرونایی

هگمتانه، گروه خبر همدان: ویروس کرونا این روزها بای 
جای مردم سراسر دنیا شــــده و در این بین کشور ما نیز از 

این غائله مستثنی نبوده است.
بــــه گزارش هگمتانــــه، افزایــــش تعداد مبتایــــان و فوت 
شــــدگان به خصوص در ماه های گذشته و خستگی کادر 
درمان پس از فعالیت نزدیک به یک سال، نگرانی هایی را 

برای خدمت رسانی به بیماران ایجاد کرده بود.
البتــــه در کنــــار نیاز مبــــرم بــــه نیروهای خدمت رســــان به 
بیمــــاران، مســــائل روحی و روانــــی بیماران نیــــز نکته حائز 
اهمیتی است که در مدت زمان شــــیوع این بیماری بارها 

بر ضرورت توجه به آن تأکید شده است.
در چنین شــــرایطی طاب جهادی سراســــر کشور از جمله 
استان همدان آمادگی خود را برای حضور در بیمارستان ها 
و کمک به کادر درمــــان و بیماران کرونایی اعام کردند که 
پس از انجام هماهنگی هــــای الزم و عقد تفاهم نامه بین 
حوزه علمیه اســــتان و دانشگاه علوم پزشکی مقرر شد تا 
طاب جهادی با حضور در مراکز بستری بیماران کرونایی، 

به کمک کادر درمان بشتابند.
حجت االســــام علیرضا یوســــفی راســــتگو، مدیر مدرسه 
علمیه ســــفیران هدایــــت علویون همــــدان از روحانیون 
جهادی بود که در بیمارســــتان شــــهید بهشــــتی همدان 

حاضر شد و به خدمت رسانی پرداخت.
در  � جهــــادی  طــــالب  حضــــور  تأثیرگــــذاری  ابعــــاد 

بیمارستان
حجت االسام یوسفی با اشــــاره به حضور جهادی طاب 

در بیمارســــتان ها و خدمت رســــانی به بیمــــاران کرونایی، 
اظهار کرد: اقدام طاب از سه جهت دارای اثر گذاری است 

که الزم است به آن توجه و تبیین شود.
وی، تأثیــــر در روحیه معنوی خود طلبــــه را اولین اثرگذاری 
اقدام جهادی طاب برشمرد و گفت: از آنجایی که بهترین 
حالت روحی و لطیف تریــــن آن  در زمان انقطاع از دنیا برای 
انســــان به دســــت می آید، بنابراین وقتــــی طلبه جهادی 
درحال خدمت به شخصی است که توان خود را از دست 
داده و بعضا حتی قادر به انجام  کارهای شــــخصی ســــاده 
مربوط به خود هم نیست، قطعا تحول بنیادین در روح او 
ایجاد می شود و انتهای دنیای فانی و انسان را خواهد دید.

جهاد خدمت به بیماران کرونایی �
مدیر مدرســــه علمیه ســــفیران هدایت علویون همدان 
با تشــــبیه این حضور به دوران دفــــاع مقدس، مطرح کرد: 
این حالــــت انقطاع از دنیــــا و وصل بــــه اهلل، در جبهه های 
دفاع مقدس نیز بسیار مشاهده شده و تأثیراتش نیز در 
روحیه رزمندگان بارها بیان شده و لذا در جهاد خدمت به 

بیماران کرونایی هم قابل لمس و مشاهده بود.
وی با بیان اینکه در موارد متعددی حضور طاب جهادی 
در کنــــار بیمــــاران کرونایــــی، روند درمــــان آنــــان را بهبود 
بخشید، خاطرنشــــان کرد: در دوران حضور طاب جهادی 
در بیمارســــتان ها و خدمت رســــانی خالصانه به بیماران، 
دعــــای بیماران شکســــته دل در حق خادمــــان خود، این 

حال خوش را مضاعف می کرد.
حجت االسام یوســــفی تصریح کرد: حضور جهادی طاب 

در بیمارستان دومین اثرش بر روحیه خود بیماران بود، چرا 
که هر بیماری عاوه بر توجه به درمان جســــمی، بیش از آن 

به درمان آالم روحی، توجه، گوش شنوا و روحیه نیاز دارد.
آشــــنایان بیمــــاران جرأت نزدیک شــــدن بــــه آنها را  �

نداشتند
وی با اشاره به اینکه پس از ابتا فرد به این ویروس گاهی 
نزدیک ترین آشنایان شــــخص بیمار جرأت نزدیک شدن 
بــــه او را نداشــــتند، عنوان کــــرد: زمانی که در کنــــار بیماری 
کــــه عزیزترین افراد خانــــواده اش در کنار او نیســــتند، قرار 
می گیرید، همین هم کام شــــدن، روحیــــه دادن و ضمن 
برخورد با محبت و لبخند پای درد دل بیمار نشســــتن بی 

منت هرکاری نیــــاز دارد انجام دادن، نه تنها امید به زندگی 
را در فرد بیمار مضاعف خواهد کرد که دوره درمان او را نیز 

سرعت می بخشید.
مدیر مدرســــه علمیه ســــفیران هدایت علویون همدان 
به خاطره ای از حضور خود در بیمارســــتان شهید بهشتی 
همدان اشــــاره کــــرد و گفــــت: بیمــــار عزیزی با ســــوز دل 
می گفت "شما جهادی ها فرشته اید، وقتی شما را می بینم 
حالم بهتر می شــــود و دوســــت ندارم به خانه بروم، چرا که 
درخانه هــــم اینگونه بی منت و با محبــــت به من خدمت 
نمی شــــود و من از خانواده خجالت می کشــــم که کاری از 

آنان بخواهم".

روحیه گرفتن کادر درمان �
وی، سومین بعد بررســــی حضور طاب در بیمارستان ها 
را، میزان تأثیر آن بر کادر درمان دانســــت و اظهار کرد: کادر 
درمان ماه هاســــت که بدون اســــتراحت و بــــا تمام توان 
مشــــغول خدمت رســــانی به مردم و بیماران هســــتند که 
البته با حضور جهادگران قدری بار از دوش آن ها برداشته 
شــــد؛ اما نکته مهم این حضور روحیه گرفتن کادر درمان 
برای خدمت بیشــــتر با دیدن فعالیت بــــی منت فضا و 
طــــاب جهادی بود و لذا طاب جهــــادی باید خداوند را به 
خاطــــر توفیق این حضور که به نحــــوی تبدیل به یک منبر 

و تبلیغ شد، شکرگزار باشند.

745 مددجوی کمیته امداد امام)ره(
بازنشسته تأمین اجتماعی شدند

بیمه زنان سرپرست خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام)ره(

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: 
امام)ره(  امداد  کمیته  مدیرکل 
اســــتان همدان گفت: تاکنون 
تحت  مددجویان  از  نفــــر   745
حمایت این نهاد توانســــته اند 
به عنوان  اخیــــر  ســــال های  در 
اجتماعی،  تأمیــــن  بازنشســــته 
ماهیانه  مســــتمری  دریافت  از 
تحــــت  از  و  شــــده  برخــــوردار 

حمایت کمیته امداد امام)ره( خارج شوند.
به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه گفت: 7 میلیارد 
و 600 میلیــــون تومان حــــق بیمه تأمیــــن اجتماعی 
برای 2هزار و 621 زن سرپرســــت خانواده و 2079 نفر 
از مجریان طرح های اشــــتغال و خودکفایی در 9 ماه 

امسال واریزشده است.
وی بیان کرد: ایــــن نهاد به طور میانگین برای هر زن 
سرپرســــت خانوار ماهانه 152 هزار تومان و برای هر 
خانوار مجــــری طرح های اشــــتغال 343 هزار تومان 
به عنوان حق بیمه در این ســــال به حساب سازمان 

تأمین اجتماعی واریز کرده است.
برای  مختلف،  راهکارهــــای  از  بهره گیــــری  ترکمانه، 
تحت  خانواده هــــای  بــــرای  پایــــدار  درآمــــد  ایجــــاد 
حمایــــت را از برنامه هــــای اساســــی کمیتــــه امداد 
کیــــد کــــرد: پرداخــــت حق  امــــام)ره( برشــــمرد و تأ
بیمــــه تأمیــــن اجتماعــــی، نه تنهــــا باعــــث ایجــــاد 
زمینــــه بهره منــــدی خانواده هــــای تحــــت حمایت 

و  بازنشســــتگی  مزایــــای  از 
ماهیانه  مســــتمری  دریافــــت 
مادام العمر خواهد شــــد بلکه 
خانواده ها  توانمندی  موجب 
وضعیــــت  بهبــــود  ســــبب  و 
ایجاد  و  نیازمندان  معیشــــتی 
ثبــــات در زندگی آنــــان خواهد 

شد.
 28 اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
هــــزار و 843 زن سرپرســــت خانوار تحــــت حمایت، 
از مجموعــــه خدمات حمایتــــی این نهــــاد بهره مند 
از مددجویان  هســــتند، گفت: تاکنــــون 745 نفــــر 
تحت حمایت این نهاد توانســــته اند در ســــال های 
اخیــــر به عنــــوان بازنشســــته تأمیــــن اجتماعــــی، از 
دریافت مستمری ماهیانه برخوردار شده و از تحت 

حمایت کمیته امداد امام)ره( خارج شوند.
مدیــــرکل کمیته امــــداد امام)ره( اســــتان همدان 
گفــــت: زنان سرپرســــت خانوار در 55 ســــالگی با 
داشــــتن حداقــــل 10 ســــال ســــابقه پرداخت حق 
بیمه، مشــــمول دریافت مســــتمری بازنشستگی 
تأمین اجتماعی خواهند شد که در این راستا این 
نهــــاد زنان مددجوی سرپرســــت خانوار باالی 45 
ســــال را تحت حمایت بیمه تأمیــــن اجتماعی قرار 
10 ســــال بیمه پردازی، از مزایای  می دهد تا پس از 
این  حمایت  چرخه  از  اجتماعی،  تأمین  مســــتمری 

شوند. خارج  نهاد 

پیگیری ایجاد یددرمانی در کلینیک امید
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرعامــــل کلینیک امید 
همدان از پیگیری »ید درمانی« در مرکز پزشکی هسته ای 

این مجموعه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــامان طالبی با اشــــاره بــــه اینکه از 
اسفندماه سال گذشــــته با شیوع بیماری کرونا حجم زیاد 
مراجعات به کلینیک امید را داشــــتیم و با چالش هایی از 
لحاظ ازدحام جمعیت مواجه بودیم اظهار کرد: نخســــتین 
کاری کــــه در کنترل این وضعیــــت انجام شــــد، راه اندازی 
ســــامانه نوبت  دهــــی کامــــا الکترونیــــک بــــود و از طریق 

پیامک، اینترنت و تلفن این کار پیش می رفت.
وی بــــا بیــــان اینکه بخــــش کمــــی از نوبت دهی هــــا برای 
مراجعات حضوری بــــود تا افرادی کــــه دانش نوبت گیری 
اینترنتــــی را ندارنــــد از این امــــکان برخوردار شــــوند گفت: 
مرتــــب از طریق بلندگــــو کلینیک امید پیام هایــــی را برای 
افراد پخش می کردیم تا سر ساعت به مرکز مراجعه کنند 
ضمن اینکه ســــعی می کردیم با نحوه چیدمان صندلی ها 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.
مدیرعامــــل کلینیــــک امیــــد همدان با اشــــاره بــــه اینکه 
سازوکار نگهبانی تقویت شد تا راهنمایی بیماران انجام و 
آنها در مسیرهای نادرســــت قرار نگیرند افزود: در ورودی 
کلینیک تب سنجی و ضدعفونی کفش ها انجام می شود 
و هر روز سه بار مطب ها، صندلی ها و جاهایی که بیماران 

مراجعه می کنند، ضدعفونی می شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی در خصوص تقویت دســــتگاه 
تهویه کلینیک داشــــتیم عنوان کرد: دستگاه ترموویژن) 
دوربین های حرارتی( در تب ســــنجی بیماران خریداری شد 
تا از ورود بیماران به مرکز جلوگیری شود و یا به متخصص 
عفونی یــــا داخلی ارجاع می شــــدند و تاش می شــــد وارد 

بخش های دیگر نشوند و آلودگی منتشر نشود.

طالبی بــــا بیان اینکــــه مکاتباتی با حراســــت داشــــتیم تا 
تعداد نگهبانــــان کلینیک را افزایش دهنــــد و راهنمایی 
بیماران سریع و بهتر انجام شــــود و بیمار جاهای مختلف 
نــــرود گفت: بــــرای میز منشــــی ها حفــــاظ تعبیه شــــده تا 
فاصله گــــذاری اجتماعی رعایت شــــود و هر روز وســــایل 
حفاظت فردی مانند دستکش، ماسک، شیلد در اختیار 

کارکنان قرار می گیرد.
وی از ورود تجهیزات جدید از زمان را ه اندازی این مجموعه 
خبــــر داد و افزود: رادیولــــوژی دیجیتال راه اندازی شــــده و 
در حال حاضر دو مرکز ســــونوگرافی، داروخانه مســــتقل و 

آزمایشگاه فعال است.
مدیرعامل کلینیک امید همدان با اشاره به فعالیت مرکز 
پزشــــکی هســــته ای که در غرب کشــــور از لحاظ تجهیزات 
بی نظیر اســــت گفت: هر روز نیز امکانــــات این مرکز ارتقا 

می یابد که پیگیر انجام ید درمانی هستیم.
وی بــــا بیــــان اینکه تجهیــــزات خوبــــی وارد مرکــــز درمانی 
کلینیک امید شــــده اســــت عنوان کرد: آندوســــکوپی و 
کلونوســــکوپی هــــم از قبل بوده و نســــبت به گذشــــته 
وضعیت بسیار بهتری حاکم است و هر روز نیز تجهیزات 

جدیدی در راستای ارتقای آن وارد مرکز می شود.
طالبــــی از پیگیــــری ارتقــــای ایمنــــی کلینیــــک امیــــد نظیر 
راه اندازی راه پله های اضطراری و نصب نرده ســــخن گفت 
و افــــزود: در حــــال حاضر طبق آخرین آمــــار 47 متخصص 
و فوق تخصــــص در این کلینیک مشــــغول ارائه خدمت 

هستند.
وی در پایان ســــخنانش خاطرنشان کرد:  به دلیل بیماری 
کرونــــا مراجعه بیماران کاهش یافته امــــا قبا 18 تا 22 هزار 

نفر ماهانه مراجعه و خدمات دریافت می کردند.
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5 ایران و جهان

مصوبه کمیسیون تلفیق برای 2 تا 5 برابر شدن یارانه نقدی
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: عضو کمیســــیون تلفیــــق بودجــــه ســــال 1400 از مصوبه این 

کمیســــیون برای دو برابر شدن یارانه نقدی در سال آینده خبر داد.
حســــینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شــــاهین شهر در مجلس شورای اســــامی با اشاره به 
نشست دیروز کمیســــیون تلفیق بودجه ســــال 1400 گفت: اعضای کمیســــیون تلفیق بودجه 
ســــال 1400 تبصره 14 الیحــــه بودجه مصوبه خود دربــــاره یارانه نقدی را اصاح کردنــــد و با مصوبه 

امروز اعضای کمیســــیون تلفیق، یارانه نقدی در سال 1400 دو برابر خواهد شد.
وی افزود: بر اســــاس مصوبه اعضای کمیســــیون تلفیق 20 میلیون ایرانــــی یارانه خود را به میزان 

91 هزار تومان دریافــــت می کنند و 23 میلیون نفر یارانه 136 هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اظهار کرد: همچنین طبق این مصوبه 25 میلیون 
ایرانــــی 183 هزار تومان در ماه یارانه نقدی خواهند گرفــــت و یارانه نقدی 10 میلیون ایرانی که جزو 
اقشــــار ضعیف هســــتند 267 هزار تومان به ازای هر نفر خواهد بود. حاجی دلیگانی خاطرنشــــان 
کرد: همچنین اعضای کمیســــیون در مصوبه دیگری دو و نیم میلیارد دالر یعنی 33 هزار میلیارد 

تومان یارانه را نیز به بخش دارو اختصاص دادند.
وی همچنیــــن گفت: اعضای کمیســــیون در مصوبه دیگری از محل تبصــــره 14 الیحه بودجه 32 

هزار میلیارد تومان را به بخش تولید و اشــــتغال اختصاص دادند.

 در اختیار استانها قرار خواهد 
ً
این نماینده مجلس افزود: طبق این مصوبه این 32 هزار میلیارد تومان مستقیما

گرفت و طبق مصوبه اعضای کمیسیون سازمان برنامه و بودجه در این موضوع ورود ای نخواهد داشت. عضو 
کمیسیون تلفیق و بودجه سال 1400 اظهار کرد: اعضای کمیسیون همچنین در مصوبه دیگر خود 18 هزار 

میلیارد تومان از محل تبصره 14 الیحه بودجه به محرومیت زدایی در نقاط مختلف کشور اختصاص دادند.
حاجی دلیگانــــی ادامــــه داد: همچنیــــن اعضای کمیســــیون تلفیــــق در مصوبه دیگری ســــازمان 
هدفمندی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را موظف کردند تا نســــبت به برقراری یارانه نقدی و 
یارانه معیشــــتی افرادی که مستحق دریافت این یارانه ها بودند و به هر دلیلی یارانه نقدی و یارانه 

آنها قطع شده اقدام کنند. معیشتی 

انعکاس
»تظاهرات میلیونی« مردم پاکستان در حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس

رئیس دیوان محاسبات:

رقم اعالمی قاچاق دقیق نیست
راهی جز ردیابی کاالها نداریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس دیوان محاسبات 
گفت: رقــــم اعامی قاچاق دقیق نیســــت و ما راهی جز 

ردیابی و شناسنامه دار کردن کاالها نداریم.
مهرداد بذرپــــاش در دیدار با رئیس و معاونین ســــتاد 
، گفت: پس از قانون مبارزه با  مبارزه با قاچــــاق کاال و ارز
 خوبــــی انجام گرفته اما 

ً
قاچاق کاال و ارز اتفاقات نســــبتا

هنوز مشکات زیاد است.
وی با تأکید بر اجرای بند به بند قانون، افزود: با تعیین 
هیأت ویژه جهت رسیدگی به اجرای دقیق قانون، ترک 
فعل مســــؤولین در زمینه مبارزه با قاچــــاق کاال و ارز را 
رسیدگی می کنیم و در این زمینه کمک ستاد خواهیم 
بــــود. رئیس کل دیوان محاســــبات کشــــور بیان کرد: 
یادم می آید وقتی ایــــن قانون در مجلس نهم تصویب 
شد، 2 نفر از وزرای وقت گفتند آن را قبول نداریم و اجرا 

نمی کنیم.
بذرپاش تأکید کرد: راهی جز ردیابی کاال و شناسنامه دار 
کــــردن کاالها نداریم و ایــــن تجربه را دنیــــا انجام داده و 
نتیجــــه گرفته اســــت. نان عــــده ای در عدم شــــفافیت 

فرایند ورود و خروج کاالهاست.
، یکپارچه ســــازی  رئیس کل دیوان محاســــبات کشــــور
ســــامانه های تجــــارت و تولیــــد و مصــــرف را راه دیگری 
برای مدیریــــت این پدیده شــــوم برشــــمرد و اظهار کرد: 
االن ســــامانه های جدای از هم زیاد راه اندازی شــــده ولی 
متأســــفانه از یکپارچگی و انســــجام برخوردار نیســــتند. 
مثًا ســــامانه گمرک با ادارات صنعــــت، معدن و تجارت 
هماهنگ نیســــتند کــــه باید این عــــدم یکپارچگی حل 
شود. در موضوع تلفن همراه، با رجیستری بخش زیادی 
از قاچــــاق از بین رفت. البته کاالهای دیگر تفاوت زیادی 

دارند و روش تلفن همراه را نمی توان برای آنها به کار برد.
بذرپــــاش با اشــــاره به نحوه  محاســــبه  میــــزان قاچاق از 
طریق مصــــرف داخل منهای تولید داخــــل و واردات از 
مبانی رســــمی، تأکید کرد: عدد دقیقی از میزان مصرف 
و تولید داخل در اختیار نیســــت، بنابراین رقم اعامی 
قاچاق هم نمی تواند عدد دقیقی باشــــد کــــه باید برای 
محاســــبه دقیق آنها، با این حجــــم عظیم ظرفیت های 

مختلف فناوری، فکری کرد.

معاون وزیر علوم:

دانشگاه ها برای برگزاری حضوری کالس ها در ترم آینده 
آمادگی دارند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون آموزشی وزارت علوم 
اعام کرد: دانشگاه ها برای برگزاری کاس ها در ترم آینده 
به صورت حضوری آمادگی دارند ولی فعا تا به امروز چنین 

مجوزی صادر نشده است.
علی خاکی صدیق درباره برنامه دانشــــگاه ها در ترم آینده 
گفت: اگر ســــتاد ملــــی کرونا بــــرای حضور دانشــــجویان 
در دانشــــگاه ها مجوز صادر کند، کاس هــــا را می توانیم 
حضوری برگزار کنیم، ولی فعًا تــــا به امروز چنین مجوزی 

صادر نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین براســــاس آنچه که تا امروز بوده، 
کاس ها مجازی برگزار می شود مگر اینکه مجوز صادر 

شود.
معاون آموزشی وزارت علوم درباره برگزاری کاس های 
عملــــی، کارگاهــــی و آزمایشــــگاهی در تــــرم آینــــده نیــــز 
گفت: بــــرای دروس عملــــی کارگاهی و آزمایشــــگاهی، 
در خواســــت مجوز داریــــم برای آن دانشــــگاه هایی که 
 بومی هستند، مثًا دانشگاه 

ً
دانشــــجویان آنها عمدتا

جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای که آنها 
بتوانند در محــــل زندگی دانشــــجو، کاس های عملی 
خود را حضــــوری برگزار کنند البته هنوز مجوزی برای آن 

صادر نشده است.
تدابیر وزارت علوم برای جلوگیری از تقلب �

وی درباره امتحانــــات پایان این ترم و تدبیر وزارت علوم 
در جلوگیــــری از تقلب نیز گفــــت: امتحانات به صورت 
مجازی خواهد بود برای آزمون دوره های الکترونیکی از 

قبل یک دستورالعملی اباغ کرده بودیم که بر اساس 
آن ارزیابــــی نبایــــد فقط منوط بــــه امتحان باشــــد، باید 
دانشــــجویان در طول ترم به صورت مستمر ارزشیابی 

شوند که مقداری صحت ارزشیابی افزایش می یابد.
خاکی صدیق افــــزود: برای خود امتحــــان پایان ترم هم 
که حــــاال بخش کوچکی نســــبت به قبــــل خواهد بود، 
اعام کرده ایم که دانشــــگاه ها از امکانــــات نرم افزاری 
برای باال بــــردن امنیت آزمون اســــتفاده کنند. در واقع 
دست خود دانشگاه ها اســــت که با توجه به امکاناتی 
که دارند تدابیر خود را داشته باشند ما نمی توانیم یک 
دســــتورالعمل واحد داشته باشــــیم تا همه یک مدل 

عمل کنند چون دانشگاه ها باهم متفاوت هستند.
معاون آموزشــــی وزارت علوم همچنین درباره تقاضای 
آئین نامه دورکاری از سوی برخی دانشگاه ها  تصویب 
گفت: در جریان جزئیات این آئین نامه نیســــتم اما به 
نظر می رسد این موضوع در خصوص فعالیت کارکنان 
دانشگاه ها باشــــد که تصمیم گیری در خصوص آن با 

معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.
خاکــــی صدیق در خصوص اعتراض بــــه رأی دیوان عالی 
عدالت اداری به حقوق اعضــــای هیأت علمی نیز تأکید 
کرد: این دیوان تأکید کرده باید یک سقفی را در خصوص 
حقوق اعضای هیأت علمی اعمال کنیم که این ســــقف 
قبًا در حقوق اعمال نمی شــــد. این سقف حدود 7 برابر 
حقوق پایه اعضای هیأت علمی است و اگر اجرایی شود 

حقوق اساتید تمام و دانشیارها کاهش می یابد.

عراقچی:

هیچ تماسی با دولت بایدن نداشته ایم 
و هیچ قصدی هم برای این کار نداریم

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: معاون سیاســــی وزیر 
امور خارجــــه درباره تمــــاس محرمانه با دولــــت بایدن با 
بیان اینکه هیچ تماسی نداشــــته ایم و هیچ قصدی هم 
بــــرای آن نداریم، گفــــت: فعا هیچ عاقــــه ای به تماس 
مستقیم نداریم و معتقدیم برجام قالب صحیحی است 

و گفت وگوها باید در قالب آن انجام شود.
»سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در گفت وگویــــی با روزنامــــه ایتالیایــــی الرپوبلیکا درباره 
انتقال قدرت از دولت ترامپ بــــه دولت بایدن و حمله 
طرفداران ترامپ به کنگره خاطرنشــــان کــــرد: ما موضع 
خاصی در برابر ایــــن انتقال قدرت بین دو دولت نداریم. 
فقط منتظریم ببینیم رئیس جمهور جدید آمریکا چگونه 
می خواهد مواضع اشتباه ترامپ را تصحیح کند. آنچه در 
جریــــان حمله به کنگــــره دیدیم باعث طرح این ســــؤال 
می شود که آیا واقعا همین آمریکاست که می خواهد به 
دنیا یاد بدهد »حاکمیت قانون« و دموکراسی چیست؟

وی افزود: آنچه در واشــــنگتن اتفــــاق افتاد چهره واقعی 
دموکراســــی آمریکایی را به ما نشــــان می دهــــد. اکنون 
روشن شده که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچکس در 
دنیا بگویند که مشــــکات سیاسی در خانه خودشان را 

چگونه حل کنند.
 آمریکا تحریم هــــا را بردارد و به توافق هســــته ای  �

بازگردد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره بازگشت دولت 
بایدن بــــه برجام و تقاضاهــــای ایران که ســــؤال خبرنگار 
بود اظهــــار کرد: درخواســــت ایران واقع گرایانه اســــت و 
عبارت است از اینکه آمریکا تحریم ها را بردارد و به توافق 
آلترناتیو )جایگزیــــن( دیگری  هســــته ای بازگردد. مــــن 
نمی بینم. ما با حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن نیت 

به برجام عمل کردیم.
وی اضافه کرد: دیگر نوبت دولت جدید آمریکاست که 
اشــــتباهات دولت پیشین را جبران کند. برای بازگشت 
بــــه توافق هســــته ای، باید تمــــام تحریم هــــا را لغو کنند. 
ما آمــــاده انجام تمام تعهــــدات ذیل برجام هســــتیم به 
شــــرطی که آمریکایی ها هم به تعهدات خود عمل کنند 

و تحریم ها را بردارند.
هیچ تماسی نداشته ایم و هیچ قصدی هم برای  �

آن نداریم
عراقچــــی در پاســــخ به این پرســــش که آیــــا تماس های 
محرمانــــه ای با دولــــت جدید آمریکا داشــــته اید؟ گفت: 
. هیچ تماســــی نداشــــته ایم و هیچ قصدی هم برای  خیر
آن نداریم. طبیعتا منتظریم که کامأل در پست های خود 
قرار بگیرند و متعاقبا دســــت به کار بشــــوند. فعا هیچ 
عاقه ای به هیچ تماس مستقیم نداریم و فکر می کنیم 
که برجام قالب صحیحی اســــت و گفت وگوهــــا باید در 

قالب آن انجام شود.

روحانی:

 » 3 واکسن داخلی »برکت، رازی و پاستور
سال آینده در دسترس مردم قرار خواهد گرفت

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس جمهــــور گفت: در 
زمینه واکســــن داخلی و خارجی حرکت های خوبی صورت 
 می توان 

ً
گرفته اســــت و در زمینه واکســــن داخلی تقریبــــا

گفت سال آینده سه واکسن را پیِش رو داریم.
حجت االســــام حســــن روحانی رئیس جمهــــور صبح روز 
شــــنبه 4 بهمن در جلسه ســــتاد ملی مقابله با کرونا طی 
ســــخنانی اظهار کرد: امروز بیش از 11 مــــاه از دوران ابتا به 
این ویروس در کشــــور مــــا می گذرد و پایان بهمن ســــال 
گذشــــته بود کــــه متوجه شــــدیم این بیماری وارد کشــــور 

شده است.
وی با اشــــاره به رونــــد این بیماری در کشــــور افزود: دوران 
سختی بود و یک ســــال بر مردم ما با مشکات گذشت و 
باید باز هم مراقبت کنیم و ممکن است ماه های سخت 
دیگری را هم پیِش رو داشته باشــــیم، این که این بیماری 
م گیر توانســــته است جان بیش از 2 میلیون نفر 

َ
واگیر عال

را در دنیا بگیرد، رقم بزرگی اســــت و البتــــه هنوز هم ادامه 
دارد.

رئیس جمهور گفت: امروز شــــاهد یک دستاورد هستیم 
و در یکــــی ـ دو هفته اخیر آمار فوتی ها در کشــــور دورقمی 
شــــده اســــت و از مــــردم و کادر درمان تشــــکر می کنیم و 
همه در این زمینه فعال بودند و بسیج، نیروی انتظامی و 
سازمان های مردم نهاد کنار هم آمدند و این کار را به وجود 
آوردند، این کارنامه غرورآفرینی بــــرای ملت و دولت ایران 
است؛ علی رغم اینکه کشــــورهایی که در دنیا از ما از لحاظ 
صنعتی و امکانات پزشــــکی جلوتر هســــتند، مشکات 
آن ها بسیار زیاد اســــت و نتوانســــتند این بیماری را مهار 

کنند.
روحانی با بیان اینکه روند کاهشــــی ایــــن بیماری دو نکته 
دارد، خاطرنشــــان کــــرد: این روند به این معنا نیســــت که 

شــــرایط ما مطلوب اســــت و البته تعداد فوتی های 80 نفر 
فوتی در روز هم زیاد اســــت و این نقطه مطلوب نیســــت. 
شــــرایط ما نسبت به گذشــــته بهتر شده اســــت اما روند 
کاهشــــی باید ادامه یابد؛ در گزارش امروز آمده اســــت که 
روند بیماری در بســــیاری از استان ها کاهشی بوده است، 
روند در برخی اســــتان ها متوقف شده و برخی از استان ها 
هم افزایشــــی شــــده که این نگران کننده اســــت، نباید با 
کاهشــــی شــــدن روند، مســــیر عادی انــــگاری را در پیش 

بگیریم که این می تواند خطرناک باشد.
 در 

ً
وی ابراز کرد: ویروس جهش یافته انگلیســــی که اخیرا

آفریقای جنوبی هم مشــــاهده شــــده، نگران کننده است 
و اگر مراقبت نشــــود، این ویــــروس جهش یافته ممکن 
اســــت به ما هم برســــد. نکتــــه نگران کننده بعــــدی این 
اســــت که در برخی استان ها شــــاهد موارد ابتای جوانان 
و نوجوانان به کرونا هســــتیم؛ قبا ابتا برای افراد ُمســــن 
بود و االن افراد دارای سن پایین هم مبتا می شوند و این 

می تواند مشکل آفرین باشد.
رئیس جمهور خاطر نشــــان کرد: حداقــــل باید تا 5-6 ماه 
آینده با همین دقت پیش برویم و شیوه نامه ها را رعایت 
کنیم تا واکسن برسد و تزریق شود؛ تزریق واکسن هم دو 
مرحله دارد و تا زمانی که واکسن ایرانی برسد، زمان می برد 

و باید کاما مراقبت کنیم.
روحانی اظهــــار کرد: اگر خــــدای ناکرده با مــــوج جدید این 
بیمــــاری مواجه شــــویم، موج جدیــــد به معنــــای تعطیلی 
بخشی از کسب و کارها، ایجاد مشکات روحی در جامعه 
و اخال در ارائه خدمات به مردم است و باید تاش کنیم 
که وارد موج جدید نشــــویم که اگر وارد آن شــــدیم شرایط 
بــــرای کنترل اوضاع ســــخت می شــــود. ایــــن جلوگیری از 
مواجهه با موج جدید نیز تشــــدید نظارت هاست و باید به 
مردم باید گو ش زد شــــود و تبلیغات نیز ادامه یابد و فقط 
بیان از این قبیل مطالب در رســــانه ها کافی نیست و باید 
بخش نظارتی هم تشــــدید شــــود. یکی از راه های تشدید 
نظارت اســــتفاده از برنامه های هوشــــمند اســــت؛ نظارت 
چهره به چهره و موردی مقداری ســــخت اســــت و از طریق 
برنامه های هوشمند راحت تر خواهد بود و از همین طریق 

می توان جلوی برخی مسافرت ها و ترددها را گرفت.
وی ادامــــه داد: اگــــر قــــرارگاه عملیاتی ســــتاد بتواند کاری 
کند که بتوانیم سفرهای بین شــــهری را با این برنامه های 
هوشــــمند مورد رصد قرار بدهیم که اگر کســــی مبتا بود، 
نتواند با خودرو شــــخصی اش به سفر برود، خوب است و 

البته گفتند که ایــــن کار پیچیدگی هایی دارد و می خواهم 
کــــه این را دنبال کنند تا این کار انجام بگیرد و فرد مبتا به 

شهر دیگری نرود.
رئیس جمهــــور اظهار کــــرد: طبق گزارش امروز احســــاس 
کردیم که ویروس کرونا در سطح جهان تضعیف نشده و 
بلکه سرایت آن نیز بیشتر شده و آقای دکتر نمکی گفت 
که این بیماری متاســــیون یافته مرگ و میر بیشــــتری هم 
دارد و ممکن است شــــرایط خطرناک تری در آینده داشته 

باشیم و نیازمند هشدار جدی است.
روحانــــی گفت: اگــــر کوچک تریــــن غفلت و اهمــــال برای 
چند روز صورت بگیرد، ســــرایت و بســــتری و مرگ ومیرها 
افزایش می یابد و دچار مشــــکل می شــــویم. از وزارت راه و 
ســــایر مســــؤولین می خواهم کــــه در فرودگاه ها و مبادی 
ورودی به کشور از بندرها تا ریل و همه جا مراقبت شود تا 
افراد جدیدی که از خارج کشور و خصوصا از اروپا و جدیدا از 
آفریقا وارد می شوند، از آن ها تست گرفته شود تا ویروس 

جدیِد جهش یافته وارد کشور نشود.
وی با بیــــان اینکــــه باید بــــا قاطعیت جلــــوی تجمعات و 
ترددهــــای غیرضــــرور را بگیریم و هیچ چیــــزی نباید ما را در 
این حرکت باز بدارد، تصریح کرد: همه باید شــــیوه نامه ها 
را مراعــــات کنند و ایــــن یک وظیفه قانونی، ملی و شــــرعی 

است.
رئیس جمهور درباره واکســــن کرونا نیز بیان داشــــت: در 
زمینه واکســــن داخلی و خارجی حرکت های خوبی صورت 
گرفته و در زمینه واکســــن داخلی که تقریبا می توان گفت 
سال آینده ســــه واکســــن را پیش رو داریم و یک واکسن 
بنام »برکت«، واکســــن دیگری بنام »رازی «و واکسن دیگر 
« است؛ این ســــه واکسن داخلی، برخی  هم بنام »پاســــتور
با مشــــارکت و برخی نیز کاما داخلی است که سال آینده 
خواهیم داشــــت. امیدواریــــم برخی از این واکســــن ها در 
فصل بهار و تابســــتان به دست ما برســــد. از االن تا پایان 
سال غیر از واکســــن »کواکس« که ســــهم خود را داریم و 
حدود 16 میلیون دوز را دریافــــت خواهیم کرد، بقیه راه ها 
را هم دنبال می کنیم و امروز گزارش داده شد که تاش ها 
بر این اســــت که واکسیناسیون در کشــــور در بهمن ماه 
آغاز شود. واکســــن داخلی افتخار است و واکسن خارجی 

هم وارد خواهد شد.
روحانی در پایان ابزار امیدواری کــــرد با همکاری و مراعات 
دســــتورالعمل ها به خوبی از این شــــرایط بگذریم و با موج 

چهارم این بیماری مواجه نشویم.

واکنش قالیباف به سخنان روحانی:

مجلس مانع تصمیمات تورم زای دولت می شود
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلــــس با انتقاد 
از الیحــــه بودجــــه 1400، گفــــت: مجلس نرخ ارز و ســــقف 
فــــروش نفت را تعییــــن نمی کند بلکه می خواهــــد مانع از 

تصمیم گیری های تورم زا دولت شود.
از  تقدیــــر  مراســــم  در  حضــــور  بــــا  قالیبــــاف  محمدباقــــر 
پژوهشــــگران برتر مرکــــز پژوهش های مجلــــس با بیان 
اینکه کشــــور امروز درگیر چالشــــی جدی اســــت که آن را 
در حکمرانــــی کشــــور می بینیم، بیان کرد: گفته می شــــود 
اشکال کار در این است که جای علم بر پیشانی سیاست 
خالی اســــت به اعتقاد بنده اشــــکال فراتر اســــت چرا که 
کشور براســــاس نظام بروکراسی یکصدســــاله که به همه 
ما ارث رســــیده است، اداره می شود. این نظام نه در اختیار 
سیاستمداران است و نه در اختیار حوزه علم. هر مدیری 
در بخــــش و قوایی بخواهــــد تصمیمی را اجــــرا کند یا هیچ 

وقت اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود.
رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــامی تأکیــــد کــــرد: یکی از 
موضوعاتی که می تواند دور بسته ضعف و سوءمدیریت 
در کشور را بشــــکند آن هم به دست افراد جوان، انقابی، 
گاه به  ، حاضــــر در میــــدان، آ متعهــــد، خــــاق، وقت گــــذار
، کارکشــــته، با تجربه، با نشاط و با گفت وگوی  مسائل روز
الزم در همه ســــطوح مدیریتی نظام اداری و اجرایی، همین 

الیحه بودجه است.
قالیباف با تأکیــــد بر اینکه امروز در بودجه انضباط نداریم، 
بیان کرد: مجلس نرخ ارز را تعیین نکرده اســــت ما نادان 
و ناشــــی به اقتصاد نیســــتیم، نه مجلس و نه دولت قادر 
نیست نرخ ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت 

و عملکرد ما در کف بازار است.
رئیس مجلس شورای اســــامی تأکید کرد: ما در مجلس 
ایســــتاده ایم تــــا سیاســــت ارزی را در نظر بگیریــــم که هر 
دولتی روی کار آمد نتواند از این سیاست خارج شود، این 
تهمت ناروا اســــت کــــه می گویند مجلس نــــرخ ارز تعیین 
کرده اســــت بلکه ما می گوییــــم تفاوت نرخ تســــعیر ارز با 
نرخ آزاد که حجم بســــیار زیادی اســــت به حدی که بیشتر 
از بودجه جاری اســــت، کجا خرج می شود؟ اکنون ناراحت 

همین موضوع هستند.
وی ادامــــه داد: مســــئله اصلی ما در مجلس اســــت حتی 
گفته می شود مجلس ســــقف درآمد نفتی را بسته است 
در حالی که این چنین نیســــت هرچقــــدر می خواهند این 
ســــقف را بــــاال ببرند ولی بایــــد واقع بینانه به شــــرایط نگاه 
کنیم، در شــــرایط ســــخت کنونی تحقق فروش روزانه 1.5 
میلیون بشــــکه نفت ممکن اســــت و اگر بیشــــتر تحقق 
پیدا کند مهم اســــت که بدانیم این درآمد نفتی کجا خرج 
می شود آیا منجر می شود به این که دولت چاق و هزینه ها 

باالتر رود.
قالیباف با اشــــاره به برخــــی جزئیات الیحــــه بودجه 1400، 
گفت: در بودجه ای که دولت ارائه کرده اســــت هزینه ها به 

نسبت سال گذشــــته 46 درصد افزایش یافته، در مقابل 
میزان افزایش درآمد 10 درصد بوده است که این یعنی 36 
درصد گپ ایجاد شــــده است در واقع قرار است در جیب 
مردم برداشته شــــود از این رو اعتقاد داریم سیاست های 
مالی غلط دولت در سیاســــت پولی اثرگذار بوده و تورم را 

باالتر می برد.
رئیس مجلس شــــورای اســــامی بیان کرد: وقتی گرانی و 
تورم در جامعه رخ دهد کارگــــر و کارمند هرچقدر کار کنند، 
وام بگیرنــــد دیگر بایــــد آرزوی مســــکن را فراموش کنند، 
در واقع مجلس می خواهد جلــــوی تصمیم های تورم زا در 

دولت را بگیرد.

برای حل مشکالت مردم به دولت کمک خواهیم  �
کرد

قالیباف اظهار کرد: می گویند ما به فکر معیشــــت مردم 
هســــتیم، لذا باید گفته شــــود که ما نیز به فکر معیشت 
مــــردم بوده ایم و البته خواهیم بود اما این ســــوال وجود 
دارد که چــــرا بــــا ارز 4200 تومانی کــــه قرار بــــود قیمت ها 
ارزان شــــود، تا اینکه کاالهای اساســــی را در اختیار مردم 
قرار دهنــــد، اما مشــــاهده کرده ایم که نــــرخ ارز همچنان 
بــــاال مــــی رود و قیمت ها هــــم افزایش می یابــــد و این به 
گونه ای اســــت کــــه با بــــاال رفتن نــــرخ ارز اقام اساســــی 
همچــــون تخم مرغ و کاالهــــای دیگر قیمــــت دوچندانی 

می کنند. پیدا 
رئیس مجلس شــــورای اســــامی ادامه داد: اگــــر به اعداد 
و ارقــــام نگاهی بیاندازیم چند ده میلیارد دالر رفته اســــت 
و می خواهــــم بگویم تا مهرماه ســــال 1400 به طور دقیق با 
همین شــــرایط سخت ارزی 4.2 میلیارد دالر به نهاده های 
دامــــی اختصاص یافته اســــت پس مرغ باید با احتســــاب 
ســــالن اجــــاره ای مرغــــداری، دارو، واکســــن، و همــــه این 

مسائل، کیلویی حدود 10 هزار تومان یعنی باید یک و نیم 
دالر باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی 25 هزار تومان 
به مردم می دهید، این ســــوال وجود دارد که مابه التفاوت 

این ارز کجا رفته است؟
 باید در بودجه سال آینده تفکیک 

ً
وی تأکید کرد: ما حتما

کنیم و سیاســــتی را برای این کار مشــــخص خواهیم کرد. 
بنابراین مجلس شــــورای اســــامی تعییــــن می کند یارانه 
را ابتــــدای زنجیره به مــــردم بدهد یا اینکــــه آن را در انتهای 
زنجیــــره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع را مشــــورت 

گرفته ایم و البته مشخص هم هست.
این  حرفمان  گفــــت:  کشــــور  قانونگذاری  نهــــاد  رئیس 
اســــت که وقتی سیاســــت دولت بر این بوده که مردم 
45 هزار  رونق اقتصــــادی را به گونه ای ببینند کــــه دیگر 
تومــــان را طلب نکننــــد و این آرزوی ما اســــت ولی این 
وعــــده دولت تحقــــق پیدا نکــــرده، مــــا در مجلس پای 
این ایســــتاده ایم. حاال کــــه این موضوع محقق نشــــده 
و قیمت مرغ گرانتر شــــده اســــت. مابه التفاوت ارز مال 
آن  مردم اســــت. بنابراین اجــــازه نمی دهیم کــــه دولت 
60 میلیارد در این  را خرج شــــرکت های دولتی کند و تــــا 
زمینه به این شــــرکت ها کمک شــــود و البته خدماتی را 
گرانتر برای دولت تمام شــــود لذا  که تولید می کنند نیز 
مــــا جلوی ایــــن را می گیریم پس اگر این گران شــــد باید 

کند. پیدا  افزایش  هم  یارانه 
رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــامی تأکید کــــرد: مجلس 
شورای اســــامی قانون را تصویب می کند و اجرا کردن آن 
نیز با دولت اســــت، بــــه همین دلیل بــــوده که مصوبات 
دولت به هیأت تطبیــــق مجلس اباغ و پس از آن اجرایی 
می شــــود ضمن اینکــــه نظــــارت و ارزیابی هــــم با مجلس 
شــــورای اســــامی اســــت لذا برای خدمت به مردم با همه 

وجود گام برخواهیم داشت.

ح شفافیت آرای نمایندگان  طر
بعد از الیحه بودجه بررسی 

می شود
مجلس  رئیســــه  هیأت  عضــــو  پیرهادی،  محســــن 
آرا به مرکز  شــــورای اســــامی گفت: طرح شــــفافیت 
پژوهش های مجلس ارجاع شــــده است، طرح هنوز 

در مرحله تدوین و بررسی جزئیات است.
عزم مجلس رســــیدن به طرحی پخته و مفید اســــت 
که در اجرا با کمتر مشــــکات مواجه شود، شاید به 
آن از کمیسیون  دلیل این حساســــیت روند ارجاع 
به صحــــن علنی کمی طوالنی شــــده باشــــد، اما عزم 
مجلس بــــرای تحقق ایــــن مهم که به یــــک مطالبه 

عمومی بدل شده، جدی است.

از دست  دادن بازار گازی 
چند میلیارد نفری شرق آسیا

»قاســــمی« وزیر ســــابق نفت گفت: اگر طبق برنامه 
پیش می رفتیم امروز 1.3 میلیارد مترمکعب در روز 

تولید گاز داشتیم.
می توانســــتیم با اجرای بــــه موقع و کامــــل خط لوله 
صادراتــــی گاز به پاکســــتان، پروژه خط لولــــه صلح را 
اجرایی کنیم و به بازار چند میلیارد نفری شــــرق آسیا 

دست یابیم.
فرصت بسیار خوبی را برای صادرات گاز به پاکستان 
و بعــــد از آن بــــه هند از دســــت دادیم؛ هنــــد منتظر 

رسیدن گاز ایران به پاکستان بود.

عقب نشینی سعودی ها 
از جنگ با یمن بعد ترامپ

گفــــت: ریاض به  وزیر خارجه عربســــتان ســــعودی 
دنبــــال توقف جنگی اســــت کــــه علیه یمــــن به راه 

انداخته است.
بن فرحــــان، که لحــــن مایمی در مقایســــه بــــا زمان 
دولت ترامپ داشت، در مورد رویکرد دولت جدید 
آمریکا در قبال جنگ یمن گفت: ما معتقدیم که اگر 
دولت بایــــدن پرونده جنگ در یمــــن را ارزیابی کند، 
خواهد دید که اهداف پادشــــاهی سعودی و ائتاف 
عربی ضــــد یمن بــــا اهداف دولــــت بایــــدن در این 

پرونده به کلی مطابق است.

ظریف: تحریم ها تا فوریه لغو 
نشود، غنی سازی بیشتر و 

بازرسی ها محدود خواهد شد
وزیر امور خارجه گفت: صبر ایران رو به پایان اســــت. 
قانون مجلــــس، ما را ملزم می کند تــــا اگر تحریم ها تا 
ماه فوریه برداشــــته نشــــوند، غنی ســــازی اورانیوم را 
افزایــــش داده و بازرســــی های بین المللی را محدود 

کنیم.
گام نخســــت بایدن باید تاش بــــرای جبران میراث 
خطرناک ترامپ باشــــد. پنجره فرصــــت برای دولت 
جدید آمریــــکا تا ابد بازنخواهد بــــود. بایدن می تواند 
با پایان فشــــار حداکثری و بازگشــــت بــــه توافقی که 

سلفش آن را ترک کرد، در مسیری بهتر گام گذارد.
نــــدارد. آمریکا  امــــکان هیــــچ بازمذاکــــره ای وجــــود 
نمی تواند اصرار کند که »آنچه برای من اســــت، برای 
من اســــت و آنچه برای توست، قابل مذاکره است« 

و خواست خود را بر ایران تحمیل کند.

ایران موش آزمایشگاهی 
واکسن های خارجی نشد

دبیر ســــتاد ملی مقابله با کرونا گفت: خرید واکسن 
از دو کشور چین و هند از ســــایر گرینه ها محتمل تر 

خواهد بود.
کشــــورهایی مثل ترکیه، امارات، بحرین و عربستان 
بــــه این دلیل در حال واکسیناســــیون هســــتندکه 
اجازه تست انســــانی را دادند اما ایران به خاطر حفظ 
ســــامتی مردم اجازه انجام هیچ گونه تست انسانی 

را به هیچ کشوری نداد.

شبکه صهیونیستی فعال 
در حوزه انحرافات دینی 

متالشی شد
بر اســــاس رصــــد اطاعاتــــی دســــتگاه های امنیتی، 
فعالیــــت یــــک شــــبکه صهیونیســــتی در چندین 
استان به صورت همزمان شناسایی و در یک اقدام 

مشترک عوامل این شبکه دستگیر شدند.
هدف اصلی این شــــبکه متصل به ســــرویس های 
رژیــــم صهیونیســــتی، ایجــــاد انحرافــــات اخاقــــی و 
همچنیــــن ترویج تغییــــر دین در میــــان هموطنان 

بوده است.

عراق پرواز های خود با ایران 
را از سرگرفت

پس از توقف یک ماهــــه پرواز ها میان ایران و عراق، 
شرکت خطوط هوایی این کشور در برنامه خود چند 
پرواز رفت و برگشــــت از نجف به تهران و مشهد قرار 

داده است.

اخبار کوتاه
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قایقران همدانی به آب زد
هگمتانه، گــــروه ورزش: دور جدیــــد اردوی تیم ملی 

روئینگ از 4 بهمن ماه در دریاچه آزادی آغاز شد.
تمرینات تیم ملی روئینگ با هدف حضور موفق در 
مســــابقات انتخابی المپیک که اواخر فروردین ماه 

1400 برگزار می شود، دنبال می شود.
با همیــــن هــــدف اردوی جدید این تیــــم در بخش 
بانــــوان و آقایان از 4 بهمن مــــاه در دریاچه آزادی آغاز 

شده و تا ٢4 بهمن ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
افشــــین فرزام، سولماز عباسی، هما خاتمی و فرزین 
رضایــــی کادر فنــــی تیــــم ملــــی روئینگ کشــــورمان 

هستند.
بهمــــن نصیــــری و زینب نــــوروزی از زنجــــان، نازنین 
و  "همــــدان"  از  زارعــــی"  "کیمیــــا  گیــــان،  از  مایــــی 
، شکیباوقوفی  حمیدرضا رضوانی، آریا ســــلیمان پور
و نــــگار نگهدار از تهران پاروزنــــان حاضر در این اردو 

هستند.

هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر 
والیبال نشسته بانوان؛

شکست همدانی ها مقابل 
ذوب آهن اصفهان

از هجدهمین  هگمتانه، گروه ورزش: مرحلــــه دوم 
دوره مســــابقات لیگ برتر والیبال  نشسته بانوان، 
گرامیداشت سپهبد شــــهید حاج قاسم سلیمانی، 

آغاز شد.
در نخستین روز از مرحله دوم رقابت های لیگ برتر 
در  هرمزگان  هیــــأت  تیم  بانوان،  نشســــته  والیبال 
دیدار خانگی به مصاف تجهیزات پزشــــکی عمرانی 

آمل رفت و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.
در دومین بازی، تیم ذوب آهن برابر هیأت همدان 
قرار گرفت که این دیدار با نتیجه 3 بر صفر به سود 

ذوب آهن پایان یافت.
مرحله دوم مســــابقات لیگ برتر والیبال نشســــته 
قاســــم  ســــپهبد  شــــهید  گرامیداشــــت  بانــــوان، 
ســــلیمانی، با صدور مجوز از سوی ستاد ملی کرونا، 
با رعایــــت کامل شــــیوه نامه های بهداشــــتی از روز 
جمعه سوم بهمن ماه به میزبانی شهر بندرعباس 

آغاز شد.
این دوره از رقابت های لیگ برتر والیبال نشســــته، 

با حمایت قهوه بن مانو برگزار می شود.

شکست بسکتبال همدان 
در لیگ یک مردان کشور

هگمتانه، گروه ورزش: دور برگشت لیگ دسته یک 
مردان در گروه الف شــــمال به میزبانی سالن آزادی 

شهر سنندج برگزار شد.
تیم خانه بســــکتبال اســــدآباد که در دور رفت این 
بازی ها صدر نشــــین گروه خود بــــود در اولین بازی 
دور برگشــــت خــــود بــــه مصــــاف خانه بســــکتبال 
کرمانشاه رفت که در انتها با نتیجه 69 بر 66 مغلوب 

این تیم شد.
این نتیجه در حالی رقم خورد که در بازی مرحله رفت 
تیم اســــدآباد با اختــــاف 20 امتیاز تیم کرمانشــــاه را 

شکست داده بود.
در دیگــــر بازی ایــــن گــــروه دو تیم خانه بســــکتبال 
کردستان و پاس کامیاران مقابل هم قرار گرفتند که 
تیم کردستان با پیروزی 88-68 عاوه بر شکست 
حریف خــــود صدر جدول را نیز از تیم اســــدآباد پس 
گرفت و پیشــــاهنگ گروه خود شــــد. تیم استان در 
بازی بعدی مقابل کردستان قرار خواهد گرفت و در 
حال حاضر در بین گروه الف شــــمال در جایگاه دوم 

قرار دارد.

نابودی ورزش زنان، اولین 
پیامد دستورالعمل جدید 

بایدن؟
هگمتانه، گروه ورزش: اولین دســــتورالعمل رئیس 
جمهــــور جدیــــد آمریــــکا دربــــاره تبعیض نــــژادی با 

واکنش های تندی از سوی مخالفان روبه رو شد.
دستورالعمل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد 
"مبارزه با تبعیض" که به تازگی امضا شده است، بحث 
و جدال بسیاری از منتقدان را برانگیخته که می گویند 
این امر با اجازه دادن به ورزشکاران تراجنسیتی برای 

رقابت، ورزش زنان را نابود می کند.
بایدن در اولین روز کاری خود ده ها دســــتور جدید را 
امضا کرد، از جمله یکی از موارد تبعیض جنســــیتی 
کــــه به عقیده بســــیاری کالج هــــا را موظف بــــه تأیید 

ورزشکاران تراجنسیتی برای ورزش زنان می کند.
این دستور با عنوان "پیشگیری و مبارزه با تبعیض 
بر اساس هویت جنســــیتی یا جهت گیری جنسی" 
بــــه ورزشــــکاران اجــــازه می دهــــد تــــا در ورزش های 
دبیرســــتان و کالج مطابق با هویت جنسیتی خود و 

نه جنسیت بیولوژیکی شرکت کنند.
در این مقاله آمده اســــت: کودکان و نوجوانان باید 
بتواننــــد بدون نگرانــــی در مورد عدم دسترســــی به 
دستشویی، رختکن یا ورزش در مدرسه به تاش و 

فعالیت خود ادامه دهند.
این اتفــــاق بازتاب گســــترده ای در بیــــن فعال های 
ورزش زنان در آمریکا داشته و بعضی ها آن را روز غم 
انگیز برای ورزش زنان دانســــتند. عده ای در شبکه 
اجتماعــــی خود بــــا ناراحتــــی از این تصمیــــم بایدن 
اعام کردند بــــه لطف دســــتورالعمل جدید بایدن، 
زنان باید در برابر مــــردان بیولوژیکی در معرض خطر 
مصدومیت و از دســــت دادن عنوان قهرمانی خود 

قرار بگیرند. این اتفاق مخرب و نابود کننده است.

خبــر

یک برد و یک شکست حاصل هیأت همدان در لیگ برتر تپانچه بادی
هگمتانه، گروه ورزش: با برگزاری فینال هفته اول و دوم لیگ برتر تپانچه بادی آقایان، جواد فروغی 

تیرانداز المپیکی کشورمان با کسب باالترین امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
چهاردهمین دوره مســــابقات لیگ برتر تپانچه بادی آقایان 3 بهمن ماه با حضور 8 تیم در حالی به 
میزبانی تیم های هیأت همدان و شــــهرداری اردبیل پیگیری شــــد که در هفته اول تیم های شهید 
لطفــــی هوافضا، هیأت همــــدان، بانک کارآفرین و ســــپاهان با غلبــــه بر تیم های غدیــــر ناجا، نزاجا، 

مقاومت و شهرداری اردبیل به پیروزی رسیدند.

، شهید لطفی هوافضا، مقاومت، سپاهان و هیأت همدان با برتری بر  در بخش تیمی هفته دوم نیز
تیم های غدیر ناجا، بانک کارآفرین، شهرداری اردبیل و نزاجا به پیروزی دست یافتند.

، مهدی  در هفته اول مســــابقات لیگ برتر تپانچه آقایان، تیم هیأت همدان بــــا ترکیب علی آذرپیر
، در مقابل تیم شــــهید لطفی هوافضا )ســــپاه پاســــداران( یکی از  پورصالحــــی و محمد جعفرغفــــار

مدعیان اصلی قهرمانی مسابقات، رقابت را واگذار کرد.
، سید مهدی موسوی و محمد جعفر  اما در هفته دوم مسابقات تیم هیأت همدان با ترکیب آذرپیر

غفار در مقابل تیم نیروی زمینی ارتش )نزاجا( به پیروزی دست یافت.
مسابقات لیگ برتر تپانچه آقایان از 3 بهمن ماه آغاز و تا 21 اسفند ماه ادامه دارد.

در پایان نیز مراســــم اهدای جوایز نقدی ورزشــــکاران با حضور علی دادگر رئیس فدراســــیون، رضا 
، ســــید جعفر حســــینی رئیس ســــازمان لیگ، حســــین زکی زاده رئیس هیأت  ملک محمدی دبیر
تیراندازی اســــتان قزوین، محســــن نصــــر اصفهانی مربــــی تیم ملــــی تپانچه و دیگر مســــؤوالن و 

سرپرستان باشگاه ها برگزار شد.

دونده همدانی:

رسیدن به رکورد المپیک 
سخت است

هگمتانه، گروه ورزش: حمیدرضا زورآوند، دونده پرافتخار 
همدانی درباره وضعیت تمریناتش گفت: من 10 جلســــه 
در طول یــــک هفته در همدان تمریــــن می کنم. وضعیت 
بدنــــی ام بــــد نیســــت و بــــه اردوی کیــــش نرفتــــم؛ چون 

شرایطش را نداشتم.
او ادامــــه داد: مــــن هفتــــه ای 2 جلســــه تمریــــن هــــوازی 
انجــــام می دهــــم و مابقی زمان خــــود را صــــرف تمرینات 
تخصصــــی می کنــــم. امســــال بــــه خاطر شــــیوع ویروس 
کرونا، مســــابقات دو و میدانی برگزار نشــــدند و قرار بود 
مســــابقات پیاده روی در ژاپــــن، اواخر اســــفندماه برگزار 
شــــوند که آن رقابت ها هم لغو شدند. اکنون باید ببینم 
که فدراســــیون دو و میدانــــی برنامه ای برای اعــــزام ما به 

مسابقات دارد یا نه!
زورآوند درباره این که شــــانس کســــب ســــهمیه المپیک 

را دارد، گفــــت: کســــب رکــــورد در مــــاده پیــــاده روی برای 
حضور در المپیک ســــخت اســــت؛ اما ســــعی می کنم که 
به حــــد نصاب مدنظر برســــم. البته اگر بتوانــــم در بین 60 
ورزشــــکار برتر پیاده روی در رنکینگ جهانــــی قرار بگیرم، 
در آن صورت المپیکی می شوم.کســــب سهمیه المپیک 
نیازمند این است که من از سوی فدراسیون دو و میدانی 
به مســــابقات سطح باال اعزام شوم تا بتوانم رنکینگ خود 

را ارتقا بدهم.
دونده کشــــورمان بیان کرد: صیامی، رئیس فدراســــیون 
دو و میدانــــی برنامه های جدیــــدی را ارائه کرده اســــت که 
امیدوارم این برنامه ها برای این رشــــته ورزشــــی مثمر ثمر 
باشــــند. به هر حال هر چه برنامه ها طوالنی مدت باشند، 
نتایج خوبــــی در بردارند، اما برنامه هــــای مقطعی به نتیجه 

منتهی نمی شوند.

مدیرکل ورزش همدان:

حمایت از ورزش شهروندی جزو وظایف ماست
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان همدان 
گفــــت: زیرســــاخت های ورزش ایــــن اســــتان در خدمت 

توسعه و ترویج ورزش شهروندی است.
حمیــــد ســــیفی در جمع شــــورای سیاســــتگذاری ورزش 
شــــهروندی همدان اظهــــار کرد: امروزه تغییر در ســــبک 
زندگــــی بــــا گرایــــش بــــه آپارتمان نشــــینی، نبــــود فضای 
کودکان، پشــــت میزنشــــینی،  مناســــب برای فعالیــــت 
افزایش چاقی و استفاده از الگوی نادرست تغذیه منجر 
به مشــــکات ساختار قامتی و حرکتی در بین مردم شده 

است.
وی با قدردانــــی از تاش شــــورای سیاســــتگذاری ورزش 
شــــهروندی همــــدان بیان کــــرد: در ورزش شــــهروندی و 

محات همدان عملکرد بســــیار خوبی را شــــاهد هستیم 
و این روند با حمایت همه جانبه دستگاه ورزش با قدرت 

بیشتری اجرایی شود.
ســــیفی افزود: توســــعه ورزش شــــهروندی به طور قطع 
جامعه را در مســــیر شادابی و تندرســــتی سوق می دهد 
به ویــــژه اینکه بــــا محوریت ســــامت خانواده هــــا انجام 

می شود.
مدیــــرکل ورزش و جوانان همــــدان خاطرنشــــان کرد: در 
توســــعه ورزش شــــهروندی باید نــــگاه ویژه بــــه بانوان به 
خصوص مادران خانه دار داشــــت تا بتوانیم فضای شاد و 

پرنشاط را در خانواده ها ایجاد کرد.
مســــوول ورزش شــــهروندی همدان نیز در ایــــن بازدید 

گفت: احداث نزدیک به 20 زمین ورزشــــی در دســــتور کار 
شــــهرداری همدان قــــرار گرفته و عملیات ســــاخت آن در 
قالب طرح کمیســــیون فرهنگی ورزشــــی شورای اسامی 

شهر در حال اجرا است.
آبادی اظهار کــــرد: این زمین های ورزشــــی با  ســــعید پناه 
حمایت کمیســــیون فرهنگی شورای شــــهر همدان و در 

مناطق چهارگانه شهرداری احداث می شود.
وی بیان کرد: احداث این تعداد زمین ورزشــــی در راستای 
برخورداری جمعیت مناطق کمتر توسعه یافته از امکانات 
ورزشی و امکان حضور آحاد مردم به خصوص نوجوانان و 

جوانان در برنامه های ورزشی است.
پناه آبادی اضافه کرد: ساخت این زمین ها که دارای چمن 

مصنوعی اســــت، براساس اســــتانداردهای ورزشی ایجاد 
می شــــود و امکان فعالیت های ورزشی از جمله فوتبال را 

فراهم می سازد.
مســــوول ورزش شــــهروندی همــــدان بیــــان کــــرد: این 
زمین های ورزشی روباز است و امکان استفاده در بیشتر 
فصــــول ســــال را دارد ضمــــن اینکــــه درصدد هســــتیم تا 
نسبت به برگزاری مســــابقات و دوره های آموزشی در این 

مناطق اقدام کنیم.
دبیر اجرایی ورزش شهروندی همدان نیز گفت: به زودی 
آیین رونمایی از پرچم ورزش شهروندی همدان با حضور 

مسووالن استانی و شهری برگزار می شود.
مرتضی کوکبی افزود: ورزش شــــهروندی همدان با بیش 

از 50 هــــزار نفر عضو فعال ورزشــــی و دارا بودن بیش از 30 
رشــــته ورزشــــی در بخش آقایان و بانوان بزرگترین رویداد 

ورزشی مردم نهاد در کشور است.
وی خاطرنشــــان کرد: ورزش شــــهروندی همدان در سال 
84 و با فوتبــــال محات در زمین های خاکی فعالیت خود 
را شروع کرد و با 460تیم ورزشی در رشته های مختلف و در 

رده های سنی رکورد دار کشور است.
کوکبی با اشــــاره به اینکــــه ورزش شــــهروندی همدان در 
سال گذشــــته رتبه سوم کان شــــهر های کشور را کسب 
کرد، گفت: ســــاخت 28 مجموعه ورزشی و 19 زمین چمن 
مصنوعی توســــط شــــهرداری همدان انقــــاب عظیمی در 

توسعه ورزش شهروندی ایجاد خواهد کرد.

سهم 54 درصدی "فدراسیون فوتبال" در انتخابات!
انتصاب یا انتخاب؟

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اصاحات اخیر اساســــنامه 
فدراســــیون فوتبال، موجب تشــــدید نفــــوذ مدیران 
فدراسیون فوتبال در انتخابات شده است؛ به طوری 
که 54 درصد از صاحبان آرا جزو منصوبان یا منتخبان 
این فدراسیون در مجمع انتخاباتی 10 اسفند خواهند 

بود.
انتخابــــات فدراســــیون فوتبال بعــــد از ماه ها معطلی 

باالخــــره در دهــــم اســــفند ماه 
مجمع  اعضای  و  می شود  برگزار 
رئیس آینده این فدراســــیون را 
انتخــــاب خواهند کــــرد. تاکنون 
پنــــج چهــــره سرشــــناس بــــرای 
نام نویســــی  ریاســــت  کرســــی 
در  نهایــــی  اســــامی  و  کرده انــــد 
نامزدها  صاحیــــت   تأییــــد  گرو 
از ســــوی کمیتــــه انتخابات این 

فدراسیون است.
مدیــــران  نامزدهــــا،  بیــــن  در 
فعلی فدراســــیون که در هیأت 
رئیســــه هم حضور دارند، دیده  
ترکیب  بــــه  نگاهی  می شــــوند. 
می دهد  نشــــان  مجمع  اعضای 
که مدیران فدراســــیون فوتبال 

بیشــــترین نفــــوذ را در میــــان اعضــــای مجمــــع دارند. 
طبــــق یک بررســــی 54 درصد کرســــی های مجمع جزو 
منصوبان یا منتخبان "فدراســــیون فوتبــــال" در پنج 
سال گذشته هستند که این موضوع به علت نواقص 
ســــاختاری اساســــنامه و نادیــــده گرفتــــن نهادهــــای 

وابسته به گروه های مختلف در حوزه فوتبال است.
ترکیب رأی در اختیار یا با میزان وابستگی باال یا تحت 
مدیریت فدراســــیون فوتبال در مجمع انتخاباتی این 

فدراسیون به این شرح است:
1- هیأت های فوتبال حدود ٪35

2- کاپیتان هــــای تیم هــــای ملی فوتبال و فوتســــال و 

فوتبال ساحلی حدود ٪9
3- سرمربیان تیم های ملی حدود ٪9

4- داوران حدود ٪1
در مجموع این 4 مؤلفه مشــــتمل بر حدود 54٪ آرای 

مجمع می شود.
در گذشــــته هم مدیــــران وقت فدراســــیون به علت 
داشــــتن آرای هیأت هــــای فوتبال در مجمــــع، از نفوذ 

بســــیاری برخوردار بود اما این موضوع بعد از تغییرات 
اخیر در اساســــنامه تشدید شده اســــت؛ به طوری که 
در حال حاضر سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی 
فوتبال، فوتســــال و فوتبال ســــاحلی هم به این اعضا 
اضافه شــــده اند که همگی جزو منصوبان زیر نظر این 

فدراسیون هستند.
، هیــــچ اقدامی در جهت  در عوض در اساســــنامه اخیر
اضافــــه شــــدن نهادهایــــی ماننــــد نماینــــده اتحادیه 
مربیــــان، بازیکنان، داوران و... صورت نگرفته اســــت. 
اگر چه برخی از این نهادها دارای ایرادهایی هستند اما 
فدراســــیون فوتبال هرگز برای رفع نواقص ساختاری 

آن ها کمکی نکرده اســــت تا مبادا با اضافه شــــدن به 
مجمع، برتری نسبی این فدراسیون هم تحت الشعاع 

قرار گیرد.
کما اینکه برخی از تیم ها مانند تیم ملی امید از ســــال 
گذشــــته تاکنون هیچ اردویی نداشــــته و طبق اسناد 
موجود، برخی از تیم ها مربی هم ندارند اما احتماال این 
فدراســــیون چهره هایی را به عنوان سرمربی به مجمع 
معرفــــی خواهــــد کرد کــــه دارای 

قرارداد هم نیستند.
بــــرای  صرفــــا  اتفاقــــات  ایــــن 
تصاحــــب حداکثــــر آرا در مجمع 
حالی  در  است.  فدراسیون  این 
که همانطور که گفته شد، برخی 
از تیم هــــای ملــــی از ســــال های 
گذشــــته اردویی نداشــــته اند و 
حتــــی ســــرمربی و کاپیتان های 

آن ها هم مشخص نیست.
ســــازمان  هر  در  شــــک  بــــدون 
میزان  ایــــن  کــــه  تشــــکیاتی  و 
یــــک  اختیــــار  در  رأی  قــــدرت  از 
قرار  خــــاص  طیــــف  یا  شــــخص 
پرونده  مانند  پیامدهایی  گیرد، 
ویلموتــــس و یا طوالنی شــــدن 

اصاح اساسنامه گریزناپذیر است.
به طــــور قطع اکنون و تــــا مدتها امــــکان تغییر در این 
ترکیــــب نادرســــت وجــــود ندارد امــــا برای دســــتیابی 
به توســــعه و در فوتبــــال، مجمع فدراســــیون فوتبال 
بــــه عنــــوان تصمیم گیرنــــدگان نهایی و صاحبــــان آرا 
می توانند به چهره هایی رأی دهند که خواهان رشــــد و 
تعالی فوتبال ایران هســــتند و از فرصتی که به عنوان 
نماینده شــــهر یــــا گروهی خــــاص در اختیارشــــان قرار 
گرفته )مانند روســــای هیأت ها یا کاپیتــــان تیم ملی( 
در جهــــت بهبود اوضاع فوتبال یــــا همان گروه خاص 

استفاده کنند.

شکست سنگین دختران آمادای همدان
در نیمه نهایی والیبال کشور

حذف تلخ در عین شایستگی

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مرحله نیمــــه نهایی لیگ 
دســــته یک بانوان با ســــه دیدار روز پایانــــی در یزد و 
اصفهــــان پیگیری شــــد و تیم های آریــــا مقام پارس 
و  رفســــنجان  مــــس  زرتشــــتی،  جوانــــان  مشــــهد، 
اشتادســــازه مشــــهد به مرحله نهایی این رقابت ها 

صعود کردند.
قهرمانی  والیبــــال  مســــابقات  نهایی  نیمه  مرحله 
99 جام  بانــــوان ســــال  باشــــگاه های دســــته یک 
ســــردار شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی کــــه از روز 
چهارشــــنبه یکم بهمن ماه به صــــورت متمرکز در 
2 شــــهر یــــزد و اصفهان آغاز شــــده بود، بــــه پایان 

رسید.
در آخریــــن روز مرحلــــه نیمــــه نهایی ایــــن رقابت ها 

3دیدار برگزار شد که نتایج زیر به دست آمد:
 گروه دی به میزبانی یزد �

آریا مقام پارس مشــــهد 2 - جوانان زرتشتی 3 )18 بر 
25، 22 بر 25، 25 بر 11، 25 بر 22 و 10 بر 15(

 گروه ای به میزبانی اصفهان �
اشتادسازه مشهد 3 - دختران آمادای همدان صفر 

)25 بر 15، 25 بر 22 و 25 بر 14(
ریف اصفهان صفر - مس رفســــنجان 3 )24 بر 26، 

13 بر 25 و 16 بر 25(
با توجــــه به نتایج ســــومین روز مرحلــــه نیمه نهایی 
لیگ دســــته یک بانوان، در گروه دی این مسابقات 
( و  تیم هــــای جوانــــان زرتشــــتی )دو بــــرد و 5 امتیاز
( در  آریا مقــــام پارس مشــــهد )یک بــــرد و 4 امتیــــاز
رتبه هــــای اول و دوم قرار گرفتنــــد و به مرحله نهایی 
صعــــود کردند. در این گروه تیم پــــاس گرگان از دور 

مسابقات حذف شد.
همچنین در گروه ای مس رفســــنجان بــــا 3 برد و 8 
امتیاز و اشتادســــازه مشــــهد با دو برد و 7 امتیاز در 
رتبه های اول و دوم گــــروه قرار گرفتند و راهی مرحله 
نهایــــی شــــدند و دو تیم ریــــف اصفهــــان و دختران 

آمادای همدان از دور مسابقات کنار رفتند.

مدیرعامل سابق پاس:

حذف پاس از صحنه فوتبال غلط است!
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل سابق پاس و استقال 
درخصوص انتخابات فدراســــیون فوتبــــال صحبت های 

جالبی را برزبان آورد.
کاظــــم اولیایــــی مدیرعامل ســــابق پاس و اســــتقال در 
خصوص انتخابات فدراســــیون فوتبال اظهار کرد: نفراتی 
که بــــرای انتخابــــات فدراســــیون فوتبال نامزد شــــده اند 
قابل تحسین هســــتند. همین که خودشــــان را برای رأی 

گذاشته اند قابل تقدیر است.
وی درباره اینکه علی کریمی برای انتخابات نامزد شده است، 
تصریح کرد: به هر حال علی کریمی جزو فوتبالیســــت های 
بنام و مشــــهور ایران اســــت و این خطر را پذیرفتــــه تا برای 

حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال نامزد شود.
مدیرعامل سابق اســــتقال در مورد اینکه برای اولین بار 
فوتبالی ها بــــرای انتخابات به صحنه آمده انــــد، ادامه داد: 
باید ببینیم فوتبالی به چه کســــی می گوینــــد. من در این 
نفراتی که نامزد شــــده اند نفر سیاسی نمی بینم. کیومرث 
هاشــــمی را از زمــــان دانشــــجویی می شناســــم، او رئیس 
کمیتــــه المپیک و معاون وزیر هم بوده اســــت. آجرلو هم 
که سیاسی نیســــت، مدیرعامل چند باشگاه لیگ برتری 
بــــوده و حتی زمانی هم که در ســــپاه خدمــــت می کرده در 

حوزه مدیریت ورزشــــی بوده است. به نظر من همگی این 
نفرات از بدنه ورزش هستند.

مدیرعامل ســــابق پاس همدان دربــــاره اینکه این تیم در 
زمان حضور کیومرث هاشــــمی انتقالش به همدان امضا 
شد و همین باعث شد تا این تیم از صحنه فوتبال حذف 
شــــود، افزود: این تصور غلط اســــت. ما می خواهیم همه 
چیــــز را در فوتبال با پول دولت اداره کنیم که این شــــیوه 
درست نیســــت. این صحبتی هم که شما کردید صحیح 
نیســــت. نیــــروی انتظامــــی اجازه نداشــــت بــــرای فوتبال 
حرفــــه ای هزینه کند و هیچ کس هم باعث نشــــد این تیم 
به همــــدان انتقال پیدا کنــــد؛ مثل ملوان، فجرسپاســــی 
و عقــــاب که االن به صــــورت خصوصی اداره می شــــوند. از 
زمانی که فوتبال حرفه ای شد همه به دنبال این بودند که 
دولتی ها در آن هزینه کنند و هیچ حامی مالی هم به دنبال 
پرداخت پول و درآمدزایی نباشــــد امــــا در فوتبال روز دنیا 
االن حامیان مالی هستند که هم برای باشگاه درآمدزایی 

می کنند و هم هزینه های آن را پرداخت می کنند.
اولیایــــی درباره اینکــــه کدامیــــک از این نفراتی کــــه نامزد 
شــــدند صاحیت بیشــــتری برای حضور در فدراســــیون 
فوتبــــال را دارنــــد، خاطرنشــــان کــــرد: از نظر مــــن همگی 

صاحیت دارند. االن فوتبال جورچینی از جامعه اســــت و 
ما باید در آن هزینه کنیم اما به این شــــرط که پول فوتبال 
را خودمان درآمدزایی کنیم. اگر االن ما در فوتبال شــــاکی 
هستیم به خاطر این اســــت که در دنیا مجموعه اقتصاد 
کشــــور از این حرفه به عنوان یک حامی مالی و اقتصادی 
اســــتفاده می کنند. اروپا توان درآمدزایــــی دارد اما ما اینجا 
فقط می خواهیم با تزریق پول دولتی، فوتبال را اداره کنیم.
مدیرعامل سابق استقال درباره اینکه خیلی ها می گویند 
فوتبالی ها در رأس کار نیستند، گفت: باید ببینیم تعریف 
فوتبالی هــــا چیســــت. فوتبالی فقــــط این نیســــت که در 
زمین فوتبال بازی کرده باشــــد. درست اســــت که امثال 
مصطفــــوی، دادکان و خبیــــری در گذشــــته فوتبــــال بازی 
کرده انــــد اما االن برای اداره فدراســــیون کســــی باید بیاید 
کــــه مراحل مدیریــــت را طی کرده باشــــد. به صــــرف اینکه 
خوب دریبل زدن فوتبال را بلد باشــــی نمی توانی فوتبال 
را اداره کنی و همچنین صرف چهره بودن کافی نیســــت. 
همه می گوینــــد صفایی فراهانــــی بهترین مدیــــر فوتبال 
فدراسیون بعد از انقاب بوده است، مگر او فوتبالیست 
بوده اســــت؟ پس می توان گفت بایــــد مراحل مدیریت را 

طی کرده باشی و مدیر موفقی باشی.

استقبال سرمربی تیم ملی کشتی از امکانات اردویی 
ورزش همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــرمربی تیم ملی کشــــتی آزاد 
معتقد اســــت برگزاری اردوی تیم های ملی در شــــهرهای 
مختلف بســــیار مؤثر است که ســــال ها پیش نیز سابقه 

موفق برگزاری آن وجود دارد.
غامرضا محمــــدی در ســــومین اردوی تیم ملی کشــــتی 
آزاد که در خانه کشــــتی تهران آغاز می شود گفت: برگزاری 
اردوی تیم هــــای ملــــی در شــــهرها بســــیار مؤثر اســــت و 
این یکی از کارهــــای خوبی بود که ســــال ها قبل، پیش از 

رقابت های جهانی ترکیه هم انجام شد.
ســــرمربی تیــــم ملــــی کشــــتی آزاد که بــــه تازگی در ســــفر 
کشــــتی به لرســــتان، وی را همراهی  رئیس فدراســــیون 
کرد ادامه داد: البته برگزاری این اردوها در اســــتان هایی 
که امکانات الزم را دارند و خاســــتگاه کشــــتی هســــتند، 
امــــکان پذیر اســــت. اســــتان هایی همچــــون مازندران، 
برای  رضوی  خراســــان  لرســــتان،  کرمانشــــاه،  »همدان«، 
برگــــزاری اردوهــــای تیــــم ملی، امکانــــات خوبــــی دارند و 
 حضور قهرمانان در این اســــتان ها باعث انگیزه 

ً
مطمئنا

در نونهــــاالن و نوجوانان و جذب آنها به کشــــتی خواهد 
شد. ضمن اینکه ما می توانیم با برگزاری رقابت های ملی 
و بین المللی در استان ها و همچنین برگزاری مسابقات 
لیگ و تیمداری، باعث ایجاد شور و هیجان در شهرهای 

باشیم. کشورمان  مختلف 
وی در پایان به ظرفیت باالی استان زادگاهش اشاره کرد 
و گفت: کشتی در اســــتان لرستان یک پیشینه و قدمت 
تاریخــــی دارد. هرچه به گذشــــته بــــر می گردیــــم می بینیم 
لرستان همیشه در هر دو رشــــته آزاد و فرنگی حرفی برای 
گفتن دارد. کشــــتی گیران این خطه همــــواره در رقابتهای 
انتخابــــی تیم ملی، قهرمانی کشــــور و لیگ حضور موفقی 
داشــــته و کشــــتی گیــــران آن در عرصــــه بیــــن المللی نیز 

درخشیده اند.
مرحله ســــوم اردوی تیم ملی کشــــتی آزاد بــــرای حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک روزهای 4 تا 
14 بهمن ماه در خانه کشتی شــــهید ابراهیم هادی برگزار 

می شود.
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استاد ناصر پلنگی که اصالت همدانی و شهرت جهانی در 
عرصه هنر نقاشــــی و آثار تجسمی دارد برای تجهیز سایت 
موزه میدان امام خمینی )ره(، با شهرداری همدان وارد فاز 

همکاری می شود.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، ایــــن هنرمند برجســــته 
کشورمان در دیدار با شهردار همدان ضمن اعام آمادگی 
بــــرای همــــکاری در تجهیز ســــایت موزه میــــدان امام)ره( 
شــــهر همدان که در مرکز پیاده راه امــــام خمینی )ره( واقع 
شــــده اســــت گفت: آمادگی بنده و همــــکاران هنرمند و 
آثار هنری  پیشکســــوتان هنر شــــهر همدان برای تجهیز 
فاخر در این ســــایت موزه وجــــود دارد و در ایــــن زمینه با 
عشــــق و عاقه ای کــــه به زادگاه خــــود داریــــم وارد میدان 

می شویم.
روز گذشــــته اســــتاد ناصر پلنگی نقاش و مجســــمه ساز 

همدانی بــــا حضور در دفتر شــــهردار همدان نســــبت به 
مجســــمه ســــازی در موزه میدان امــــام خمینــــی)ره( ابراز 
تمایل کرد. وی که سابقه ساخت موزه خرمشهر و مشاور 
باغ موزه همدان و دیگــــر آثار هنری فاخر را در کارنامه خود 
دارد روز گذشــــته با حضور در دفتر عباس صوفی شهردار 
همدان در مورد همــــکاری در تجهیز موزه میدان امام)ره( 

شهر همدان گفتگو کرد.
ناصر پلنگی در این دیدار به ساخت موزه خرمشهر اشاره 
کــــرد و گفت: یــــک ســــاختمان بازمانده از شــــرکت نفت 
خرمشــــهر را تبدیل به موزه کردیم که ساخت این موزه با 

هزینه 30 میلیون تومان، 4 سال به طول انجامید.
وی با تأکیــــد بر اینکه از همه هنرمنــــدان ایران اثر اهدایی 
برای موزه خرمشهر دریافت کردیم، افزود: مشاور باغ موزه 
دفاع مقدس همدان نیز بودم و به این موزه آثار نقاشــــی 

خود از شهیدان را اهدا کرده ام.
این استاد نقاشــــی بیان کرد: در عمان به کار موزه سازی و 
تدریس مشغول هستم و با این کشور مرزهای فرهنگی 

و نقاط مشترک بسیاری داریم.
وی بیــــان کــــرد: اگــــر بنا باشــــد موزه ای ســــاخته شــــود از 
هنرمندان و اســــتادان همدانی و دیگر اســــتادان کشــــور 
دعوت می کنــــم که آثاری را به موزه اهدا کنند و با فراخوانی 
از حجاریان و فتوت که معلمان ما بودند تا نســــل دیگری 
که شاگردان ما بودند می خواهم آثار خود را به موزه میدان 

امام)ره( همدان اهدا کنند.
پلنگی تأکید کرد: ســــاخت این موزه شــــجره ای است که 
برای این شــــهر می ماند و میوه ها خواهد داد و هنرمندان 
و خود من بدون هیچ چشم داشــــتی بــــه کار در این موزه 

خواهیم پرداخت.
وی بــــا بیان اینکه این بزرگانی چون بوعلی ســــینا، شــــعرا 
و هنرمنــــدان هســــتند کــــه در تاریخ می ماننــــد، گفت: هر 
مســــؤولی که به مقوله فرهنگ توجه کند و درختی بکارد 

ماندگار خواهد بود.
پلنگی ادامه داد: امیدواریم مســــؤوالن امروز کشور نیز با 
الگوگیری از بزرگی مثل شــــیخ بهایی که همچنان اقتصاد 
اصفهــــان روی اقدامــــات او پایه ریزی می شــــود، اقدامات 

اثرگذار در شهرهای کشور داشته باشند.
شهردار همدان نیز با بیان اینکه ما مسؤوالن همواره باید 

از فرصتی که خداوند در اختیار ما گذاشته برای خدمت به 
مردم اســــتفاده کنیم، گفــــت: من همواره نگــــران این امر 
هستم و باید از ظرفیت ها و زمان نهایت استفاده را ببریم.
عبــــاس صوفی بیــــان کرد: در مورد ســــایت مــــوزه میدان 
امام)ره( اکنون بهترین فرصت برای تصمیم گیری اســــت 
چراکه ســــاخت و ســــاز در مرحله ای اســــت که می توان در 

مورد موزه و مجسمه سازی در آن تصمیم گرفت.
شهردار همدان گفت: برای مجسمه سازی در سایت موزه 
میدان امام)ره( با اســــتاد پلنگی رایزنی خواهیم داشــــت تا 

بتوانیم کار ماندگاری برای شهر همدان انجام دهیم.

با پیگیری مجدانه دکتر حاجی بابایی و حمایت استاندار همدان و عزم شهردار صورت گرفت

آغاز مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا در 4 پروژه بزرگ شهرداری
اجرای تفاهم نامه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با شهرداری همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان از آغاز مشارکت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در اجرای برخی از طرح های 

بزرگ عمرانی مدیریت شهری در همدان خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ اواخر مردادماه امسال برخی از مسووالن استان 
همــــدان با حضور در تهــــران با فرمانده و مدیــــران قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( دیدار داشــــته و خواستار مشارکت این 
قرارگاه در اجــــرای طرح های بزرگ عمرانی و زیرســــاختی در 

همدان شدند.
حضــــور قــــرارگاه خاتــــم االنبیــــا )ص( در همــــدان فرصت 
که خوشــــبختانه با پیگیری های صورت  ارزنده ای اســــت 
گرفته در شــــهرداری همدان به زودی شــــاهد مشــــارکت 
این مجموعــــه در اجرای برخی از پروژه هــــای مهم و اثرگذار 
مدیریت شهری همدان خواهیم بود. در همین رابطه روز 
پنجشــــنبه مدیرعامل مجموعه راه ســــازی این قرارگاه به 
اتفاق برخی دیگر از مدیران این مجموعه با حضور در دفتر 
شــــهردار همدان در خصــــوص اجرای برخــــی از پروژه های 

شاخص عمرانی در شهر همدان به توافق رسیدند.
شــــهردار همدان در این جلســــه کــــه معاونــــان، مدیران 
مناطــــق و برخــــی از مدیران شــــهری و اســــتانی نیز حضور 
داشــــتند بر لزوم اســــتفاده از ظرفیت های بــــی نظیر این 

قرارگاه در اجــــرای پروژه های شــــهری همــــدان تأکید کرد 
و گفت:  بــــا پیگیری های مدیریت ارشــــد اســــتان، رئیس 
کمیســــیون برنامه و بودجــــه و نماینده مــــردم همدان در 
خانه ملت و اعضای شــــورای اســــامی شــــهر همدان، به 
زودی شاهد مشــــارکت قرارگاه خاتم االنبیا )ص( سپاه در 

اجرای برخی از پروژه های شهرداری همدان خواهیم بود.
عباس صوفی در این باره گفت: تعداد پروژه های مدیریت 
شهری زیاد است اما بر اســــاس اولویت ها و فراهم بودن 
زیرســــاخت های الزم به مرور شــــاهد اجرای آنها در شــــهر 
همدان خواهیم بود. وی تصریح کرد: اجرای رینگ ســــوم 
شــــهر همدان از جملــــه پروژه های مهم، شــــاخص و مورد 
تأکید مســــؤوالن اســــتان اســــت که با نهایی شدن طرح 

جامع شهر در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.
وی اضافــــه کــــرد: پــــروژه قطــــار شــــهری همــــدان از دیگر 
پروژه های مهمی اســــت که با پیگیری های صورت گرفته 
نهایی شده است که در صورت تصویب در الیحه بودجه 

سال آینده کشور عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
شهردار کانشهر همدان در ادامه صحبت های خود بیان 
کرد: چهار پروژه در زمره پروژه های بزرگ مقیاس شهرداری 
همــــدان قرار دارند کــــه در فاز نخســــت همکاری ها با این 

قرارگاه پیگیری و اجرا خواهند شد.

صوفی در ایــــن باره اظهار کــــرد: با مطالعات انجام شــــده و 
پیگیری های صــــورت گرفتــــه مجموعه فرهنگــــی، تجاری، 
گردشگری و اقامتی کبابیان با هدف هویت بخشی به این 
محلــــه تاریخی، احداث و اجرای پارکینــــگ مرمر با هدف رفع 
، تکمیل زیرگذر بهشت  مشکات پارکینگ در مرکز شهر
با هدف تســــهیل عبور و مرور شــــهروندان و اجــــرای مرکز 
فرهنگی در تپه حاج عنایت به منظور استفاده شهروندان؛ 
چهار پروژه مهم شهری هســــتند که اجرای آنها به زودی با 

مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا )ص( آغاز می شود.
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرســــازی و مؤسسه راهسازه 
نماینده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( سپاه نیز در این جلسه 
گفــــت: این قرارگاه بــــه دنبال اجــــرای پروژه هــــای ماندگار 
و شــــاخص در کشــــور اســــت کــــه در همین راســــتا و نظر 
به توافقــــات صورت گرفته با شــــهردار همــــدان در اجرای 
تعدادی از پروژه های مدیریت شــــهری مشارکت خواهیم 

داشت.
هــــادوی در ادامه اظهــــار کرد: اجــــرای پروژه هــــای عمرانی 
نیازمنــــد هماهنگــــی کامل طرفیــــن در قبــــل و حین اجرا 
اســــت که در همین راســــتا حل و فصل مسایل مختلف 
و تســــهیل امور قبل از اجرا از اولویت ها و الزامات قرارگاه 

خاتم می باشد.

وی در این باره تصریح کرد: حل و فصل مســــایل حقوقی 
و رفع مشــــکات احتمالی معارضین و شــــهروندان قبل 
از اجرای پروژه های شــــهری از جمله حساســــیت های این 
مجموعه اســــت که درخواست داریم شــــهرداری همدان 
قبــــل از اجرا این مــــوارد احتمالی را به طور کامل بررســــی و 

رفع نماید.
مشــــاور و مدیر حوزه شــــهردار همدان نیز در ابتدای این 
جلســــه گفت: پیرو توافقات قبلی و حسب تأکید شهردار 
همدان در مهرماه امسال عقد تفاهم نامه اجرای 11 پروژه 
بزرگ مقیاس با قــــرارگاه خاتم االنبیــــا )ص( نهایی و برای 

تصویب به شــــورای اسامی شــــهر همدان ارسال شد که 
در همین راســــتا 3 پروژه دیگر نیز از سوی اعضای شورا به 
این تفاهم نامه اضافه شد که در نهایت اجرای 14 پروژه به 
شهرداری اباغ و پس از تأیید هیأت تطبیق در دستور کار 

قرار گرفت.
محمد مهدی درگاهی افزود: در همین راســــتا جلســــات 
هماهنگی و تخصصی متعددی با حضور نماینده فرمانده 
قرارگاه برگزار شد که در فاز نخست این چهار پروژه جهت 
بررســــی و برآورد و اقدامــــات الزم جهت انعقــــاد قرارداد به 

قرارگاه مذکور اباغ شد.

ثبت 1۲ وقف جدید 
در همدان

اوقاف  مدیرکل  همــــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
و امور خیریه اســــتان همــــدان از ثبت 12 وقف 

داد. خبر  امسال  طی  همدان  استان  در  جدید 
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام رضا حاجی 
زین العابدینی از ثبت 12 وقف  جدید در اســــتان 
همدان طی امســــال خبر داد و اظهار کرد: اخیرا 
در شهرستان اسدآباد دو باب مغازه وقف شد.

وی با اشــــاره بــــه اینکه ورثه مرحوم شــــیرمحمد 
روســــتای  در  را  مغــــازه  بــــاب  یــــک  دهقانیــــان 
کردند  َکَمک ســــفلی به نیت روضه خوانی وقف 
گفت: فــــرد خّیــــری نیز به نــــام کیومــــرث کرمی 
مغــــازه ای را بــــرای کمــــک بــــه نیازمندان شــــهر 

اسدآباد وقف کرد.
مدیــــرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همدان 
از وقــــف یک قطعــــه زمین از طرف مــــردم برای 
 100 ارزش  بــــه  اســــدآباد  در  فاطمیــــه  ســــاخت 
میلیــــون تومــــان خبــــر داد و بــــا بیــــان اینکــــه 
بهار  شهرســــتان  در  نیــــز  ســــاختمان  باب  یک 
برای ســــاخت حســــینیه توســــط علی حســــنی 
وقف شــــد افــــزود: علــــی اکبر حســــنی نیز یک 
ســــاختمان بــــرای ســــاخت خانه عالــــم در این 

کرد. وقف  شهرستان 
وی با بیــــان اینکه یکی از اهالی روســــتای گنج 
25 هــــزار مترمربع زمین بــــرای دفن اموات  تپه 
و غســــالخانه وقف کردند خاطرنشــــان کرد: در 
، 10 هکتار زمین کشاورزی،  روســــتای ســــاربانلر
برای خیرات و مبرات و جلســــات قرآن از سوی 

شد. وقف  ندری  عیسی 
زین العابدینی بــــا بیان اینکه عبــــاس رزانی یک 
قطعــــه زمین بــــه مســــاحت 200 مترمربــــع برای 
خیرات و مبــــرات و روضه خوانی در شهرســــتان 
تویسرکان وقف کرد، گفت: در شهرستان مایر 
نیز اختربانو کریمــــی روزبهانی، یک باب خانه را به 

نیت خیرات و مبرات و روضه خوانی وقف کرد.
بــــا اشــــاره به اینکــــه خانــــواده امیــــدی در  وی 
را  زمیــــن  قطعــــه  یــــک  نهاونــــد  شهرســــتان 
درمانی  هزینه هــــای  تأمیــــن  فقــــرا،  ایتــــام  برای 
است  کرده  وقف  طاب  معیشت  و  نیازمندان 
تصریح کرد: ذبیح اهلل ســــوری، یک قطعه زمین 
میلیون   120 ارزش  به  حســــینیه  ســــاخت  برای 

کرد. وقف  تومان 
مدیــــرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همدان 
با اشــــاره به اینکه در شهرســــتان همدان یک 
قطعــــه زمین برای ســــاخت حســــینیه توســــط 
فرزنــــدان عباس زمانی وقف شــــد گفت: وقف 
این  در  انسان  و  اســــت  جاری  همیشه  چشمه 
دنیــــا و آخــــرت از اثــــرات ایــــن کار خیــــر و نیک 

شد. خواهد  بهره مند 

خبــر

ناصر پلنگی در ســــال 1336 در همدان به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی است و دوره کارشناسی 
ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رســــاند. از فعالیت های وی می توان به نمایشگاه زنان در جنگ 
ایران و عراق شــــامل عکس و طراحی در نگارخانه فویر دانشکده هنر اســــترالیا در سال 1386، مکاشفات، 
عکس رســــانه و نقاشی در موزه تاریخ ســــنگاپور در سال 1386، بازبینی 20 ســــال کار هنری شامل عکس، 
کاژ و نقاشی در موزه هنرهای معاصر اصفهان در ســــال 1387و بینش فوتوریستی گذشته شامل عکس 

و کاژ در نگارخانه استرالیا در سال 1387 اشاره کرد.
پلنگی همچنیــــن در زمینه گواهینامه جایزه هنر برای نقاشــــی ها و طراحی های جنگ ایران و عراق از ســــوی 
مرکز هنر اســــامی، گواهینامه برای آثار عکاسی کوالژ از سوی کمیته ســــازماندهی چین، بهترین اثر نقاشی 
در مســــابقۀ بین المللی هنر )حرم امن( توسط وزارت فرهنگ و ارشــــاد اسامی، گواهینامه جایزه هنری برای 
نقاشــــی دیواری از ســــوی وزارت فرهنگ و ارشاد اســــامی و جایزه ویژه نقاشی برگزیده ســــومین دوساالنه 

نقاشی معاصر ایران جایزه دریافت کرده است.
،  پس از فتح آن نقاشی های متعددی  ناصر پلنگی با شــــروع جنگ درس را رها کرد و با حضور در خرمشــــهر
را در زمینــــه دفاع مقدس به تصویر کشــــید. ماندگارترین آنها که یادآور رشــــادت های مردان و زنان مقاوم 
در خرمشهر است؛ دیوارنگاره مســــجد جامع خرمشهر است. پلنگی از معدود نقاشانی   است که در حوزه 
دفاع مقدس فعال بوده و نمایشــــگاه های متعددی در زمینه جنگ ایران و عراق در کشــــورهای مختلف 
ازجمله نگارخانه فوبر دانشــــکده هنر اســــترالیا داشــــته اســــت. خود در این باره می گوید: داستان من با 
خرمشــــهر آغاز شــــد، به علت تعطیلی دانشــــگاه به همراه یکی از دوســــتانم راهی جنوب شــــدیم و حادثه 
با هضم صحنه های مختلف شــــروع شــــد تا اینکه شهر آزاد شــــد، به بچه ها قول داده بودم خاطراتشان را 
به تصویر بکشــــم و این شــــد که 5 ماه زیر بــــاران خمپاره خاطرات آن روزها را به تصویر کشــــیدم. آن موقع 
احســــاس می کردم بیشــــتر در اینجا می آموزم. این هنرمند همدانی در حال حاضر در دانشگاه های عمان 

است. مشغول  تدریس  به 

تی
رأف

ن 
حم

الر
بد

: ع
س 
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حضور دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در مدرسه

هنرمندان معاصر همدانی شهرداری را یاری می کنند

پلنگی  ناصر 
موزه  سایت  تجهیز  برای 

می شود میدان  وارد 
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حدیث

عالمه کرباسچیان در نظم حیرت انگیز بود

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: او کسی است که شب 

و روز و خورشید و ماه را آفرید که در مداری معین با نظم عالی در حرکتند.

حضرت امام علی علیه السام فرموده اند: همانا وقت های تو اجزای عمر تو 

هســــتند بنابراین بکوش که وقتی از تو جز در آنچه موجب نجات می شود 

تلف نگردد.

حکایت: نظــــم عامه کرباســــچیان حیرت انگیز بود هیچ چیــــز از تیغ نظم 

و ترتیب ایشــــان در امان نبود با تمام کســــانی که با او کار می کردند بســــیار 

منظــــم برنامه ریزی کرده و به وقت پی گیری می کرد در زندگی شــــخصی هم 

اینگونه بود اگر کاری را به کســــی می ســــپرد تاریخ تحویلش را می پرســــید و 

 فان تاریخ یا وقت 
ً
به موقع جویای انجامش می شــــد و اگر می گفتی حدودا

قبول نمی کرد و می گفت بررســــی کن و دقیق بگو کــــی این کار را انجام و به 

پایان می رسانی، چند روز دیرترش را بگو ولی دقیق باشد.

خوش به حال آنکه باشد در حیات

هم دقیق و هم منظم پا رکاب

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

فیض بزم حق
 »فخر ایران«، شــــامل مجموعه ســــروده های شــــاعران در رثای شــــهید 
محســــن فخری زاده، از شــــهدای هسته ای کشور اســــت که به کوشش 
محمدمهــــدی عبدالهــــی بــــا مقدمــــه علیرضا قزوه منتشــــر شــــده و در 

دسترس عاقه مندان قرار گرفته است.
شــــعری که در ادامه می خوانید از عباس احمدی از جمله اشــــعار این اثر 
اســــت که پیش از این توســــط برخی از مداحان کشور نیز در بزرگداشت 

مقام شهید فخری زاده اجرا شده است:
فیض بزم حق، همیشه حاضر و آماده نیست

ره به این محفل ندارد، هر که مست باده نیست
»پله پله تا ماقات خدا« سهل است... لیک

خواب می ماند هر آن کس شب، سرِ سجاده نیست
حاج قاسم، شهریاری، احمدی روشن... بلی

جز شهادت مقصدی در آخر این جاده نیست
زادگاه رستم است اینجا به اهریمن بگو:

کشور من خالی از امثال »فخری زاده« نیست
از نگاه سر به زیرش در یگانه عکس او

می توان فهمید او آقاست، آقازاده نیست!..
میهنم از اسب افتاده ولی از اصل، نه!

میهنم زخمی ست، اما از نفس افتاده نیست

شاعرانه

درت غالمــــان  بــــه  بگفتــــم  بــــار  صــــد 
بــــرت نگذارنــــد  دیگــــر  آینــــه  تــــا 
قمــــرت همچــــون  خ  ر ببینــــی  کــــه  ترســــم 
نظــــرت انــــدر  دگــــر  نیایــــد  بــــاز  کــــس 
سعدی

پیامبر گرامی صلی اهلل علیه و آله:

کسی که مؤمنی را خوشحال کند، مرا خوشحال نموده

و کسی که مرا خوشحال نماید، خدا را خوشحال کرده است.

، ج 74، ص ۲۸7 بحاراألنوار

میز مطالعه

ایستگاه آسمان

یادداشت

عکس روز
حضور فرمانده سپاه ناحیه همدان و فرمانده حوزه شهیدقاسمی در حلقه صالحین پایگاه شهیداشرفی اصفهانی گزارشی از اعماق سازمان های جاسوسی چین 

ققنوس  انتشــــارات  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
کتاب دیگری از مای جیا، سلطان رمان نویسی 
جاسوســــی در چین را منتشر کرد. »در تاریکی« 
با ترجمه مهرداد وثوقی روانه بازار کتاب شــــده 

است.
  رمان »در تاریکی«، نوشــــته مای جیا، ســــلطان 
رمان های جاسوسی در چین با ترجمه مهرداد 
وثوقی از ســــوی نشــــر ققنوس منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
مای  چینــــی،  داســــتانی  کتاب های  دنیــــای  در 
جیا را از یک سو ســــلطان رمان های جاسوسی 
می دانند، و از سوی دیگر استاد ایجاد دلهره و 

تعلیق؛ به عبارتی، از یک ســــو جان لوکاره چین اســــت و از سوی دیگر 
. دن براون این سرزمین پهناور

یانگ بنهو )متولد 1964( که با نام مای جیا شناخته می شود، یک رمان 
نویس چینی است. وی همچنین به عنوان رئیس انجمن نویسندگان 
ژجیانگ و نایب رئیس انجمن ادبیات و هنر ژجیانگ فعالیت می کند. 
جیا در ســــال 1964 در فویانگ، اســــتان ژجیانگ به دنیا آمد. در ســــال 
1983 از دانشکده زبان خارجی ارتش آزادی بخش خلق فارغ التحصیل 
شــــد، جایی که در رادیو بی سیم فارغ التحصیل شد. وی شروع به چاپ 
آثاری در ســــال 1986 کرد. جیانگ در سال 1987 در دانشکده هنرهای 
ارتش آزادی بخش خلق پذیرفته شــــد و در ســــال 1991 فارغ التحصیل 

شد، رشته ادبیات را به خود اختصاص داد.
در ســــال 1997، جیانگ در تلویزیــــون ماهواره ای چنگــــدو به عنوان 
ســــردبیر کار کرد. در ســــال 2008، جیانگ از چنگدو به هانگزو منتقل 
شد.در دســــامبر 2010، جیانگ به عنوان نایب رئیس انجمن ادبیات 
و هنر ژجیانگ انتخاب شــــد. در تاریخ 1 ژوئیــــه 2013، جیانگ به عنوان 

رئیس انجمن نویسندگان ژجیانگ انتخاب شد.
وی به همراه نویســــندگان و ناشــــران چینی در سی و 
دومین نمایشگاه کتاب تهران که این کشور مهمان 
ویژه بود به ایــــران آمد و در مراســــم رونمایی از ترجمه 
« که توســــط  کتــــاب معروفش »کشــــف رمز فارســــی 

انتشارات ققنوس منتشر شده است،  حضور یافت.
کتــــاب »در تاریکــــی«، رمــــان ُپرماجرایی کــــه در اعماق 
سازمان جاسوسی چین سرک می کشد، خواننده را به 
مارپیچ های ممنوعه نهادهای جاسوسی چین می برد؛ 
اصول و اهــــداف جاسوســــی در دوران جنگ ســــرد را 
برایش بازگو می کند؛ با زبانی ُپرکشــــش برایش شــــرح 
می دهد که در ســــازمان های جاسوســــی کشــــورهای 
بزرگــــی نظیر چین چــــه می گذرد؛ این ســــازمان ها چگونــــه عضوگیری 
می کنند؛ سرنوشــــت اعضای این نهادها را- با وجود الیه های امنیتی 
شــــدیدی که برایشــــان در نظر می گیرند- بــــه تصویر می کشــــد؛ و در 
نهایت، با نقل ماجراهایی سراســــر دلهــــره و اضطراب قدری از عطش 

خوانندگان ژانر داستان های جاسوسی می کاهد.
در معرفــــی این اثــــر و ماجرای کتــــاب چنین آمده اســــت: واحد 701 
یا ســــازمان جاسوســــی چین در پــــی تقویت نیروهای انســــانی خود 
اســــت. به این ترتیب یــــک مامو نابینــــا در مقام »شــــنودگر باد« که 
می تواند صداهــــا را از کیلومترها دورتر بشــــنود، نابغه ای ریاضی دان 
که زیباســــت و با مســــائلی که برای خــــود به وجود مــــی آورد، باعث 
سرانجامی تاسف بار می شود، پیرمردی که کد رمزها را در رویای خود 
می شکند و جاسوســــی که مأموریت های خطیر را به عهده می گیرد، 

جذب این سازمان می شوند...
انتشــــارات ققنوس این کتاب را در 448 صفحه قطع رقعی به قیمت 

68 هزار تومان منتشر کرده است.

بازوى حق باشیم
وه فرهنگــــی: کجــــای این خــــاک بودی، زیــــر کدام  هگمتانــــه، گــــر
آســــمان، آن لحظــــه کــــه ایــــن کلمــــات از قلــــب پرشــــورت جاری 
گلوله برایم نوشــــتی  کدام  کدام خمپاره وآماج  آتش  می شــــد؟ زیر 
حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با تمــــام وجودت جانت 
از عبورت؟ تو  گذاشــــته بودی البای واژگان پرپر و می نوشــــتی  را 
که صدای تو شده  که می خوانمش، منم  وز منم  می نوشــــتی و امر
وز مائیم که  ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امــــر
کلمــــات تو را فریادیم، چشــــم هایــــت را بیداریم و دســــتانت را در 

تاریخ! جاودانه  ، ای  اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایران اسامی االن در یک برهه از زمان و موقعیتی در جهان قرار گرفته 
اگر جوانان دلســــوز این آب و خاک از آن دفــــاع نکنند ابرقدرت ها و به 
خصوص شــــیطان بزرگ این میهن عزیز اسامی را از روى نقشه محو 

خواهد کرد پس وظیفه ما ملت مســــلمان اســــت کــــه از انقابمان و 
دینمــــان و کشــــورمان و از مســــتضعفان جهان بــــه خصوص جهان 
ســــوم دفــــاع کنیم و بازوى حق باشــــیم و یــــک جانباز براى ســــرکوب 
استعمارگران باشیم؛ بنابراین وظیفه و عقیده بود که من این لباس 
مقدس سربازى را انتخاب کردم تا در راه هدف بزرگ مسلمانان مثمر 

ثمر باشد.
برادرجانم خواهش می کنم اگر من شــــهید شــــدم مثل جانبازان و 
بــــرادران دیگر که به خاطر انقاب جانشــــان را فدا کردند هرگز براى 
من افســــوس نخورید چون وظیفه خودم را انجام دادم فقط تنها از 

تو می خواهم که سرپرســــتی خانواده ام را بکنید.
مادر عزیز چه کنم بــــه جز زحمت براى تو چیزى نگذاشــــته ام به جز 
رنج و ســــختی، حالم کن. از همه دوســــتان و اقــــوام می خواهم مرا 

کنند. حال 

" مخفیگاه"  تا     " کارو" از
فرهنگی:  گــــروه  هگمتانه، 
بــــه  »مخفیــــگاه«  فیلــــم 
نادعلی  بنیامین  کارگردانی 
و  اســــت  تولیــــد  حــــال  در 
از  کــــه  آن  تصویربــــرداری 
شــــده  آغاز  آذرماه  اواســــط 

بود به پایان رسیده است.
فیلم »مخفیــــگاه« به کارگردانــــی بنیامین نادعلی و 
تهیه کنندگی هاشــــم علی اکبری و یوســــف نادعلی 
از اواســــط آذر ماه آغاز شــــده بود و بعــــد از حدود 28 
جلســــه تصویربــــرداری در تهران به پایان رســــیده و 
چندروزی اســــت کــــه در مرحله تدوین قــــرار گرفته 

است.
فیلم مخفیــــگاه اولین فیلم بلنــــد بنیامین نادعلی 
در مقــــام کارگردان و یک فیلم اجتماعی اســــت و در 
خاصه داستان آن آمده: »از وقتی یادمه دارم واسه 
زندگیــــم رکاب می زنم ولــــی کم زمین  نخــــوردم، تازه 
فهمیدم خوبه یه وقتایی زمین بخوری که بفهمی راه 

رو داری اشتباه میری.«
امیررضا رنجبران، نهال دشتی، میاد معیری، شایان 
فصیح زاده، امیر رئیســــیان، ســــام دادخــــواه، روناک 
، مهــــدی امینی، حمید پری نــــژاد با حضور  پوریادگار
بهار قاســــمی و علیرضا مهران و... از جمله بازیگرانی 

هستند که در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.
 کارو فیلمی با بازی مریال زارعی �

فیلــــم ســــینمایی »کارو« تازه تریــــن ســــاخته احمد 
مرادپور با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

 ، فیلم ســــینمایی »کارو« به کارگردانی احمد مرادپور
تهیه کنندگی حســــین صابری و نویسندگی فهیمه 
سلیمانی قرار است در سی و نهمین جشنواره فیلم 

فجر حضور داشته باشد.
ایــــن فیلــــم ســــینمایی بــــه علت شــــرایط ســــخت 
تصویربرداری در کوهســــتان های اســــتان اردبیل و 
آب و هوای نامناســــب، به جشــــنواره سال گذشته 
نرسید. مریا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده از 

جمله بازیگران فیلم سینمایی »کارو« هستند.
در خاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: 
»کارو نوجوان کرمانشــــاهی بعد از سال ها تمرین به 

تیم ملی کشتی دعوت می شود؛ اما او...«
فیلم ســــینمایی»کارو« بعد از فیلم های ســــینمایی 
 » « و ســــریال »رقــــص پرواز »ســــجاده آتش« و »رنجر
چهارمین اثر بلنــــد احمد مرادپور خواهــــد بود. این 
فیلــــم اثــــرِ ســــازمان هنــــری رســــانه ای اوج و اولین 

« است. محصول »مرکز فیلم و سریال عصر

سی نما

ناشران بزرگ کتاب کودک در ایران
سید علی کاشفی خوانساری  �

صنعت نشــــر کتاب کــــودک 6 ابر ناشــــر و 10 ناشــــر بزرگ 
دارد کــــه از این میان تنها 3 ناشــــر غیرخصوصی، 3 ناشــــر 
غیرتهرانی و 8 ناشــــر عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب 

کودک هستند.
گرچــــه بیــــش از هــــزار ناشــــر مختلــــف در ایران بــــه چاپ 
کتاب کــــودک می پردازند، اما بخش عمــــده ای از کمیت و 
کیفیت نشــــر کودک توســــط ناشــــران خیلی بزرگ و بزرگ 
کتاب کــــودک و نوجوان تولیــــد می شــــود و در تحلیل ها 
و سیاســــتگذاری ها ناگزیــــر از تمرکز و توجــــه جدی به این 

ناشران بزرگ و تعامل با ایشان هستیم.
پیشــــتر در همین جــــا دربــــاره تقســــیم بندی ناشــــران به 
ناشران خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک سخن گفتیم 
و در مطلب قبلی با تعریف ویژگی های ابر ناشــــران، شش 
مؤسسه انتشاراتی قدیانی، کانون، مدرسه، افق، پیدایش 
و محراب قلم را ناشــــران خیلی بزرگ کتاب کودک در ایران 
برشــــمردیم. همچنیــــن همان جا گفتیم ناشــــران دیگری 
قابلیــــت ایــــن را دارند کــــه ظرف یکــــی دو ســــال آینده به 

باشگاه ابر ناشران کتاب کودک در ایران بپیوندند.
حال در این نوشــــته به معرفی ویژگی های ناشران بزرگ و 
شناسایی چنین ناشــــرانی در صنعت نشــــر امروز کتاب 
کــــودک در ایــــران خواهیــــم پرداخت. همانگونــــه که قبا 
گفته شــــد برای رتبه بندی و ارزش دهی به کارنامه ناشران 
نیازمند دسترسی به اطاعات ســــود سالیانه و همچنین 
تحلیل های کیفی هستیم اما مبنای آنچه می خوانید تنها 
کمیت تولید ناشران است. به تعبیر دیگر این ناشران در 
بعد کمی تولید ناشــــران بزرگی هستند اما اگر کیفیت کار 
آنان به شــــکل دقیقی بررسی شود شــــاید تعدادی از این 
ناشــــران حذف و تعدادی دیگر به فهرست ناشران بزرگ 

کتاب کودک در ایران اضافه شوند.
اگــــر بخواهیــــم مطابق قدر و انــــدازه صنعت نشــــر کتاب 
کودک در ایران ناشــــران بزرگ را تعریــــف کنیم، می توانیم 

این سه مشخصه را برای ایشان در نظر بگیریم:
1. حداقــــل 300 عنوان کتاب چاپ اول کــــودک و نوجوان 

داشته باشند.
2. این کتاب ها حداقل هزار بار در طول فعالیت ناشــــر و یا 

آنکه500 مرتبه در پنج سال اخیر تجدید چاپ شده باشند.
3. حداقل صد نوبت چاپ کتاب کودک و نوجوان در یک 

سال گذشته داشته باشند.
در میان ناشران جوان کتاب کودک، پرتقال و هوپا )هر دو 
از ســــال 1394( با توان گسترده ای به فعالیت پرداخته اند 
و بــــه عنوان ناشــــرانی بزرگ ظرفیــــت ورود به باشــــگاه ابر 
ناشــــران را از خود بــــه نمایش گذاشــــته اند. پرتقال حدود 
900 عنوان کتاب چاپ اول، 3500 بــــار تجدید چاپ و 400 
چاپ از ابتدای ســــال داشته است. هوپا 400 کتاب کودک 
چاپ اول، 2300 بار تجدید چاپ و 300 چاپ در سال جاری 

داشته است.
از میان ناشران دهه هشتاد می توان به این فهرست شهر 
قلم را افزود که )از ســــال 1386( 800 چاپ اول، 1500 تجدید 
چاپ و 150چاپ در ســــال جاری داشــــته است. کتاب های 
چاپ اول براق) شــــهر قــــم، از 1384( 1000 عنــــوان و تجدید 
چاپ هایش 1800 و کتاب های امسالش 120 است. ایرانبان 
هم )از ســــال 1380( بیــــش از 350 عنوان کتــــاب کودک و 
بیش از 1300 نوبت تجدید چاپ داشته و از ابتدای امسال 

بیش از 100 بار این کتاب ها را چاپ کرده است.
اما ناشــــران قدیمی؛ ذکر ناشــــری قدیمی اســــت) شــــروع 
1365( که روزگاری ابر ناشــــر محســــوب می شده و پس از 
مدتی افول امروز با 700 عنوان چــــاپ اولی و 3200 تجدید 
چاپ و 400 چاپ از ابتدای سال، در آستانه ورود دوباره به 
جمع ابر ناشران است. انتشــــارات فنی ایران )نردبان( نیز 
ناشری به نسبت قدیمی )از 1375( است که در سال های 
اخیر تاش چشــــمگیری در حوزه کتاب کودک داشته و با 
600 عنــــوان کتاب کودک، 1100 بــــار تجدید چاپ و 100چاپ 
در سال گذشته از ناشــــران بزرگ کتاب کودک محسوب 
می شــــود. همین طور خانه ادبیات) از 1375( که 600 چاپ 
اول، 1500 تجدید چاپ و 200 چاپ از ابتدای ســــال داشته 
است. در میان ناشران قدیمی باید از منادی تربیت و پیام 
آزادی یاد کنیم که روزی از ابرناشــــران بودند و متأســــفانه 

امروز در جمع ناشران بزرگ هم جا نمی گیرند.
ناشــــرانی کــــه تعــــداد عناوین چــــاپ اول الزم بــــرای ورود 
به فهرســــت ناشــــران بــــزرگ) شــــرط اول( را دارنــــد اما به 

دلیل نمــــره ناکافی در تجدید چاپ و یا فعالیت در ســــال 
گذشــــته از ورود به چنین فهرســــتی باز می مانند عبارتند 
از امیرکبیر )شــــکوفه(، برف، پنجره، پیام آزادی، تیمورزاده، 
جامعه القــــرآن، جمال، چشــــمه )کتــــاب چ(، چکه، حدیث 
 ، ، نشر شهر نینوا، دفتر نشــــر فرهنگ اســــامی، شــــباویز
عــــروج اندیشــــه، علمی فرهنگــــی، کتاب هــــای مکعــــب، 
مبتکــــران، منادی تربیــــت، میچــــکا، نیســــتان و ویدا. در 
این فهرســــت مؤسســــاتی وجــــود دارنــــد کــــه می توانند 
ظرف یکسال به جمع ناشــــران بزرگ راه یابند و همچنین 
ناشــــرانی که در میان ناشــــرانی با بزرگی متوسط هم نمره 

خوبی کسب نمی کنند.
با معیارهای اعام شــــده، از میان ناشــــران غیر خصوصی 
تنها می توانیم به نشــــر ) در شــــهر مشــــهد( را ناشر بزرگی 
بدانیم. به نشر با 400 عنوان کتاب کودک و 1000بار تجدید 
چــــاپ و 400 چاپ در یکســــال گذشــــته نمره خوبــــی را به 
دست می آورد اما ســــوره مهر با 700 عنوان کتاب کودک، 
1300 تجدید چاپ و تنها 58 چاپ در ســــال گذشــــته فعا 
از فهرست ناشــــران بزرگ کتاب کودک بیرون می ماند اما 

به شرط افزایش تولید می تواند به این فهرست بازگردد.
سایه گســــتر از شهرســــتان قزوین تنها ناشر شهرستانی 
)به جز ناشــــران تهران، مشهد و قم( راه یابنده به فهرست 
ناشــــران بزرگ اســــت که 750 عنوان کتاب کــــودک دارد 
که1300 بار تجدید چاپ شــــده اند. این ناشــــر در یکسال 

گذشته 184 بار کتاب  کودک چاپ کرده است.
بر اســــاس آنچه گفته شــــد صنعت نشــــر کتــــاب کودک 
در ایران، فعا شــــش ابر ناشــــر و 10 ناشــــر بــــزرگ دارد که 
، پرتقال،  : ایرانبان، براق، به نشــــر ناشــــران بزرگ عبارتند از
، شــــهر قلم، نردبان، هوپا.  ، سایه گســــتر خانه ادبیات، ذکر
تعدادی از این ناشــــران کم و بیش و دیر یــــا زود قابلیت 

تبدیل به ابر ناشر کتاب کودک را دارند.
به این ترتیب در میان 16 ناشر بزرگ کتاب کودک در ایران 
تنها 3 ناشــــر غیر خصوصی، 3 ناشــــر غیر تهرانی و 8 ناشر 
عضــــو انجمن فرهنگی ناشــــران کتاب کودک هســــتند و 
تنها یک ناشــــر با مالکیت و مدیریــــت یک زن به فعالیت 

می پردازد.

» واکاوی معضالت خانوادگی در »کورتاژ
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کارگــــردان فیلم ســــینمایی 
« گفت: من و نویســــنده فیلمنامه، 5 ســــال روی  »کورتــــاژ
موضوع این فیلم کار کردیم و توانستیم نگاهی متفاوت 
بــــه برخی معضات خــــاص خانواده هــــا در جامعه امروزی 

داشته باشیم.
« پس از پایان  متین بابایی گفت: فیلم سینمایی »کورتاژ
مراحل تصویربرداری، در حال تدوین اســــت و خود را برای 
رقابت در جشــــنواره های مختلف داخلــــی و خارجی آماده 

می کند.
وی افزود: من و نویسنده فیلمنامه، 5 سال روی موضوع 
این فیلم کار کردیم و توانســــتیم نگاهی متفاوت به برخی 

معضات خــــاص خانواده هــــا در جامعه امروزی داشــــته 
باشیم.

وی ضمن تشــــکر از علیرضا نظارات کــــه تهیه کنندگی این 
فیلم را بر عهده داشته، ادامه داد: با توجه به حضور عوامل 
حرفه ای در پشــــت صحنــــه و بازیگران آینــــده دار و قوی در 
جلــــوی دوربین، امیدوارم اتفاقات بزرگــــی برای این فیلم در 

جشنواره های مختلف داخلی و خارجی رقم بخورد.
ایــــن فیلم به کارگردانی متین بابایی ســــاخته می شــــود و 
: تهیه کننده: علیرضا نظارات،  ســــایر عوامل آن عبارتند از
کارگــــردان: متیــــن بابایی، مدیــــر تصویربرداری: افشــــین 
گــــودرزی، مدیر صدابــــرداری: محمد رضا موســــی لو، مدیر 

صحنه و لباس: بهنام جعفری طادی، مدیر تولید: مهدی 
: مهرانه عزآباد، طراح گریم:  ، دســــتیار یک و برنامه ریز صفار
ســــید حجت موســــوی، منشی صحنه: عســــل روستائی، 
عــــکاس: مونــــا بام افکــــن، تدوین: قاســــم خدابنــــده لو، 
موسیقی: کاوه حقیقی، نویسنده: یاسمین نظیری، مجری 

طرح: مؤسسه فرهنگی هنری نظار فیلم.
، الهه ناظری، روزبه جعفری،  بازیگران: حســــین ســــحرخیز
میترا تبریــــزی، ســــپیده پهلوان زاده، ســــارا توکلــــی، ویدا 
، آتنا جواهری، مســــعود  محمــــدی، محمد علی ســــحرخیز
داعی، فربــــد جــــوادی، مهرنــــاز احدیان و محمدحســــین 

نظارات.


