
تبریک و تهنیت     

انتصاب بجا و شایسته شما که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت 
صادقانـه بـه شـهر و دیارمـان اسـت را تبریـک عـرض نمـوده، موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد 

منان مسـئلت داریم.

جناب آقای مهندس

مجید د رویشی
مدیرکل دفتر امور شهری

و شوراهای استانداری

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی همدان در ســال 1399 برای تأمین نیروی انســانی مورد نیاز 
خود جهت خدمت در خانه های بهداشــت تحت پوشــش در نظر دارد تعداد 32 نفر به صورت اســتخدام پیمانی 
کتبــی، مصاحبه و  کار معیــن از بین افــراد واجدالشــرایط را از طریق آزمون  و 90 نفــر بــه صــورت اســتخدام قــر ارداد 
که  کارگیری در رشــته شــغلی بهــورزی جذب نماید  گزینش برای به  احــراز صالحیت های عمومی بر اســاس قانون 
گهی، اطالع دقیق از مفاد آن و در صورت واجدالشرایط بودن ثبت نام،به آدرس  داوطلبان می توانند برای رؤیت آ

http:/azmoon.umsha.ac.ir مراجعه نمایند.

گهی استخدام آ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

عباس صوفی - شهردار همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس
حسین افشاری

مدیر کل محترم دفتر روستایی استانداری 

جناب آقای دکتر
عزیز ا... یوسفی

مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

جناب آقای مهندس 
مجید درویشی

مدیرکل محترم دفتر امور شهری و
شوراهای استانداری

جناب آقای
مهدی اخوان

سرپرست محترم دفتر امور امنیتی، 
انتظامی و اتباع استانداری

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

تبریک و تهنیت

انتصاب شایسته شما عزیزان را تبریک عرض می نماییم. امید است در پرتو الطاف حضرت حق، 
بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

روزنامه هگمتانه

سرکار خانم
فاطمه حبیبی
معاونت محترم سیاسی اجتماعی فرمانداری همدان

جناب آقای
یزدان آذرمی

معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری همدان

شورای اسالمی شهر و شهرداری مریانج

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

متعـال مسـألت داریـم.

جناب آقای دکتر محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

شورای اسالمی شهر و شهرداری مریانج

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

سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت داریـم.

جناب آقای

مجید درویشی
مدیرکل دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری

تبریک و تهنیت

جناب آقای

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل دفتر فنی اسـتانداری

عباس صوفی - شهردار همدان

تبریک و تهنیت

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

 از زحمـات ارزنده جنـاب آقای 
ً
انتصاب شـما را تبریک و تهنیت عرض می نمایـم.  ضمنا

مهنـدس افشـاری طـی تصـدی دوران مدیریـت فرمانـداری تقدیـر و تشـکر می نمایـم.

جناب آقای دکتر

محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان
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فح
ص مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری همدان خبر داد:

فعالیت شبانه روزی گرمخانه 
شهرداری همدان
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فح
ص شهردار همدان:

شهروندان سرمایه  تقویت 
اهداف مدیریت شهری هستند

۲   
حه 

صف رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان:

تأکید بر بازنگری جدی در حوزه 
خدمات شهری برای مقابله با کرونا

تغییر فرماندار همدان
معاونان جدید فرماندار معرفی شدند
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با همکاری شهرداری منطقه ۲ همدان انجام شد

سالمت مدافعان  از  تجلیل 

صبح روز گذشــــته سرپرســــت و معاونان فرمانداری همدان معرفی 
شدند. به گزارش هگمتانه، در نشستی با حضور مصطفی آزادبخت 
معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان و ابوالقاســــم الماســــی 

مدیرکل سیاســــی و انتخابات اســــتانداری ضمن قدردانی از حسین 
افشــــاری، محمدعلــــی محمدی بــــه عنــــوان سرپرســــت فرمانداری 

شهرستان همدان معرفی شد.
صفحه  ۲

صفحه  ۲

عباس صوفی - شهردار همدان و معاونان

تبریک و تهنیت

انتصاب بجا و شایسـته شـما موجب مسـرت و خشـنودی اسـت. 

از صمیـم قلـب انتصـاب شـما را تبریـک و تهنیت عـرض می نمایم.  

 از زحمـات ارزنـده جنـاب آقای مهندس افشـاری طی 
ً
ضمنـا

تصـدی دوران مدیریـت فرمانـداری تقدیـر و تشـکر می نمایم.

جناب آقای دکتر

محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

عباس صوفی - شهردار همدان و معاونان

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس
حسین افشاری

مدیر کل محترم دفتر روستایی
 استانداری 

جناب آقای دکتر
عزیز ا... یوسفی
مدیرکل محترم دفتر فنی 

استانداری

جناب آقای مهندس 
مجید درویشی

مدیرکل محترم دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری

جناب آقای
مهدی اخوان

سرپرست محترم دفتر امور امنیتی، 
انتظامی و اتباع استانداری

انتصاب شـــما عزیزان را تبریک عرض نموده، اطمینان دارم در ســـایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به شـــهرمان موفق و 
سربلند خواهید بود.
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استان۲

تغییر فرماندار همدان
معاونان جدید فرماندار معرفی شدند

هگمتانه، گروه خبر همدان: صبح روز گذشته سرپرست 
و معاونان فرمانداری همدان معرفی شدند.

به گــــزارش هگمتانــــه، در نشســــتی با حضــــور مصطفی 
آزادبخــــت معاون سیاســــی امنیتــــی اســــتاندار همدان 
و ابوالقاســــم الماســــی مدیــــرکل سیاســــی و انتخابــــات 
افشــــاری،  حســــین  از  قدردانــــی  ضمــــن  اســــتانداری 
فرمانداری  سرپرســــت  عنــــوان  به  محمــــدی  محمدعلی 

شهرستان همدان معرفی شد.
محمــــدی پیش از این مدیریت دفتــــر امنیتی و انتظامی 
اســــتانداری همدان را بر عهده داشت و سابقه معاونت 
فرمانداری همدان، بخشــــدار مرکــــزی همدان و مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل اســــتانداری همدان را در 

کارنامه خود دارد.
همچنین در این نشست از محمدرضا پیرودین و فائزه 
ســــاداتی در ســــمت معاون سیاســــی امنیتــــی و معاون 
برنامه ریــــزی و توســــعه فرمانــــداری تکریم بــــه عمل آمد 

و فاطمــــه حبیبــــی به عنوان معــــاون سیاســــی امنیتی و 
اجتماعــــی و یزدان آزرمی به عنوان معــــاون برنامه ریزی و 

توسعه فرمانداری شهرستان همدان معرفی شدند.
فاطمــــه حبیبــــی پیــــش از ایــــن معــــاون برنامه ریــــزی و 
را  کبودراهنــــگ  فرمانــــداری  عمرانــــی  امــــور  هماهنگــــی 
برعهده داشــــت و ســــابقه مدیــــر روابط عمومــــی و امور 
رســــانه ای  مشــــاور  همــــدان،  اســــتانداری  بین المللــــی 
، مســــؤول روابط عمومــــی اداره کل اقتصادی  اســــتاندار
و دارایــــی اســــتان همــــدان و عضــــو هیأت مدیــــره خانه 

مطبوعات را در کارنامه دارد.
آزرمــــی نیز ســــابقه رئیــــس حراســــت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همدان، بخشداری پیرسلمان و معاونت 
سیاســــی، امنیتی و اجتماعــــی فرمانداری اســــدآباد را در 

کارنامه خود دارد.
در همین رابطه حســــین افشــــاری به عنوان سرپرســــت 

دفتر روستایی و شوراهای استانداری منصوب شد.

استاندار همدان خواستار شد:

تشدید محدودیت تردد شبانه
هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان خواستار 
تشدید محدودیت تردد شبانه شد و گفت: این طرح با 

جدیت و کیفیت بیشتر اجرا شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی روز شنبه 
در ســــتاد اســــتانی مدیریت کرونــــا بیان کرد: انســــداد 
ورودی های شــــهر و محدودیت تردد بایــــد نمود عینی 
داشــــته باشــــد و جریمه رانندگان متخلــــف بالفاصله از 

طریق پیامک به او اطالع رسانی شود.
اســــتاندار همــــدان افــــزود: در حال حاضــــر محدودیت 
تردد شــــبانه در مرکز اســــتان اجرایی شده اما در صورت 
ضرورت این محدودیت در ســــایر شهرســــتان ها نیز به 

مرحله اجرا گذاشته می شود.
وی اضافه کرد: یکی از رســــم های دیرین مراســــم شب 
چله اســــت که در این شــــب خانواده هــــا دور هم جمع 
می شــــوند اما امســــال این آیین با توجه به شیوع کرونا 
می تواند خطر جدی برای بزرگ ترها و افراد مسن فامیل 

باشد.
شــــاهرخی با بیان اینکه دورهمی همچنان بیشــــترین 
سهم را در شــــیوع ویروس کرونا دارد افزود: شهروندان 
همانند 13 فروردین روز طبیعت کــــه با توجه به توصیه 
ســــتاد کرونــــا در منــــزل ماندند در شــــب چلــــه نیز این 

همکاری و همراهی را داشته باشند.
اســــتاندار همدان ادامــــه داد: بیــــش از 30 درصد عامل 
شــــیوع کرونا حضور در دورهمی های خانوادگی اســــت 
بنابرایــــن با توجــــه به نزدیک شــــدن به شــــب چله باید 
از تشــــکیل این دورهمی هــــا جلوگیری کــــرده و آن را به 

صورت مجازی برگزار کرد.
شــــاهرخی تأکید کرد: نباید به خاطر یک سنت دیرینه و 
چند ســــاعت کنار هم بودن به بهانه شــــب چله، سبب 
تهدید سالمت عمومی اعضای خانواده و زمینه ساز باال 

رفتن آمار مبتالیان و متوفیان کرونا در استان شویم.
استاندار همدان گفت: تالش کادر بهداشت و درمان، 
نیروهای سپاه و بســــیج در اجرای طرح شهید سلیمانی 
و نیروی انتظامی در اجرای محدودیت ترافیکی در ســــه 

هفته گذشته شایسته قدردانی است.
شــــاهرخی افزود: با وجود روند کاهشی ویروس کرونا در 
همدان اما این وضعیت شکننده بوده و شرایط عادی 
نیســــت بنابرایــــن می طلبد مــــردم دســــتورالعمل های 
بهداشــــتی را رعایــــت کــــرده و دســــتگاه های اجرایی نیز 

پیگیری اجرای مصوبات باشند.

حیــــدری مقــــدم: 95 درصــــد متوفیــــان کرونــــا در  �
استان همدان بیش از 45 سال سن داشتند

رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا نیز گفت: 
95 درصد متوفیــــان کرونا در این اســــتان در گروه های 
ســــنی 45 سال به باال قرار دارند و در شب چله و برگزاری 
عنوان  به  فامیل  بزرگ ترهــــای  خانوادگی،  دورهمی های 
گروه هــــای پرخطــــر در معــــرض ابتــــال به ایــــن ویروس 

هستند.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کرد: میــــزان مرگ و میر افراد 
زیر 17 ســــال در این استان کمتر از نیم درصد است و به 
ترتیب گروه سنی 18 تا 44 ســــال چهار درصد، 45 تا 64 
ســــال 22.4 درصد، 65 تا 74 ســــال نزدیک به 25 درصد 
و بیــــش از 75 ســــال نزدیک 48 درصد مــــرگ و میرها را 

تشکیل می دهند.
وی اضافــــه کرد: یکــــی از نگرانی های جــــدی کادر درمان 
و متخصصان علوم پزشــــکی در برگــــزاری دورهمی های 
خانوادگی شــــب چله، آلوده کردن گروه هــــای پرخطر از 
جمله پدران و مادران، پدر بزرگ و مادر بزرگ ها اســــت و 
دورهمی های شــــب چله زنگ خطری جدی برای ابتالی 

این افراد به بیماری کرونا محسوب می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: در این 
اســــتان تاکنون 9 هزار و 558 مورد قطعی مثبت کرونا 
در بیمــــاران بســــتری و 16 هــــزار و 204 مــــورد در بیماران 
ســــرپایی ثبت شده و در 24 ساعت گذشــــته 30 نفر در 
بیمارســــتان های اســــتان بســــتری و 65 بیمار سرپایی 

مثبت نیز شناسایی شدند.
حیدری مقدم با بیان اینکه شــــمار بیماران بســــتری در 
بیمارســــتان های اســــتان همدان بــــه 480 نفر کاهش 
یافته است، اظهار کرد: متوفیان ناشی از ویروس کرونا 
از ابتدای همــــه گیری ویروس کرونا تاکنون در اســــتان 

همدان به یک هزار و 344 نفر رسیده است.

وی بیان کرد: روند ابتال به کرونا در جمعیت شــــهری 70 
درصد و روســــتایی 30 درصد بوده و این میزان از ابتدای 
همه گیری کرونا ثابت است، همچنین از نظر جنسیتی 
نیــــز آمار ابتالی مــــردان و زنان برابر و معــــادل حدود 50 

درصد است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا افــــزود: در 
راســــتای اجرای مطلوب و بهینه طرح شــــهید سلیمانی 
60 جلسه در اســــتان برگزار شده و این طرح هم اینک در 
124 مرکز در حال اجراســــت و از این تعــــداد 98 مرکز کار 

مطالعه مراقبتی، حمایتی و نظارتی را انجام می دهد.
وی بیان کرد: هفتم تا 13 آذرمــــاه جاری 42 مورد طغیان 
شــــهری کرونا را در استان همدان شــــاهد بودیم که 29 
مورد آن در مرکز استان بوده و 13 مورد طغیان دیگر نیز 

در مناطق روستایی استان روی داده است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا تأکید کرد: 
با اعمال محدودیــــت تردد شــــبانه خودروها و کاهش 
دورهمی های خانوادگی، ســــهم تماس هــــای خانگی در 
بروز این بیماری از 54 به 34 درصد کاهش یافته که این 
امر در کاهش میزان ورودی بیمارســــتان ها تأثیر مثبتی 

داشته است.
حیــــدری مقــــدم اضافه کرد: شــــرکت در مجالــــس عزا و 
عروســــی، تجمع و مهمانــــی 54 درصد و تمــــاس درون 
خانوادگی نیــــز 34 درصد در ابتال به بیمــــاری کرونا مؤثر 
است، با این وجود نگرانی جدی علوم پزشکی ابن سینا 
افزایش دوباره ســــهم تماس های خانوادگی در شــــیوع 

بیماری است.
وی بیان کرد: میزان رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
در استان همدان نســــبت به ماه گذشته افزایش قابل 
توجهی داشــــته به گونه ای که میزان استفاده از ماسک 
تنهــــا در ادارات به 98 درصــــد و در مجمــــوع واحدها به 

میانگین 88 درصد رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا ادامه داد: 380 
واحد متخلف از دهم تا 17 آذرماه جاری به مرجع قضایی 
معرفی و 48 واحد نیز به علت بی اعتنایی به مؤلفه های 

بهداشتی پلمب شدند.
گفتنــــی اســــت محدودیت هایــــی ترافیکــــی شــــبانه از 
ساعت 21 تا 4 بامداد یکم آذر ماه اعمال شده و با تغییر 
وضعیت استان از قرمز به نارنجی این محدودیت ها در 
شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت یعنی مرکز استان 

همدان تداوم یافت.

با همکاری شهرداری منطقه ۲ همدان انجام شد

تجلیل از مدافعان سالمت
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: در راســــتای برگــــزاری 
چهارمیــــن مرحلــــه از رزمایــــش کمک هــــای مؤمنانه در 
همــــدان، با همــــکاری شــــهرداری منطقــــه دو، تیپ 32 
انصارالحسین)ع( استان همدان و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( از مدافعان سالمت در بیمارستان های 

بعثت، سینا و فاطمیه همدان تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح شــــنبه طی مراســــمی 
که با حضور مدیر منطقه دو شــــهرداری همدان، فرمانده 
تیپ 32 انصارالحسین)ع( استان همدان و معاون ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برگزار شــــد، از کادر درمان 
و مدافعان ســــالمت در سه بیمارستان فوق تخصصی و 
تخصصی شهید بهشتی، ســــینا و فاطمیه با اهدای گل، 

، کارت هدیه و بسته هایی تجلیل شد. لوح تقدیر
مدیر منطقه دو شــــهرداری همدان در حاشیه تجلیل از 
مدافعان ســــالمت طی گفتگویی اظهــــار کرد: در جهت 
تأکیــــدات رهبر انقــــالب در خصوص انجــــام کمک های 
مؤمنانــــه، مرحله چهــــارم رزمایش کمک هــــای مؤمنانه 
در شــــهر همدان با همکاری ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
استان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و شهرداری 
منطقه 2 با تأکید شــــهردار همدان عباس صوفی برگزار 
می شــــود کــــه شــــامل چندین مرحلــــه و بخــــش توزیع 

بسته های معیشتی، تجلیل از کادر درمان و... است.
حامــــد جلیلوند با اشــــاره بــــه اینکه شــــهرداری منطقه 2 
همدان گوشــــه ای از کارها را بر عهده گرفته است، افزود: 
تجلیل از کادر درمان با هــــدف ترویج فرهنگ و خصلت 
پهلوانی بوده که همه مردم در شرایط سخت، با اتحاد جلو 
آمده اند. وی تصریح کرد: شهرداری نیز در توزیع بسته های 
معیشتی، تجلیل از کادر ســــالمت و مدافعان سالمت، 
تذکر زبانی به مردم در مورد رعایت نکات بهداشــــتی، نذر 

خون و... در این رزمایش شرکت کرده است.

معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در همدان 
نیــــز در گفتگویی اظهار کرد: در مرحلــــه چهارم رزمایش 
کمک هــــای مؤمنانــــه 19 هزار بســــته غذایــــی و 25 هزار 
بســــته بهداشــــتی با بیش از یک صد هزار ماسک و ژل 

ضدعفونی  کننده توزیع می شود.
علی چهاردلی با اعــــالم اینکه در مجمــــوع هفت مرحله 
رزمایش برگزار خواهد شد، گفت: تاکنون 4 مرحله انجام 
شده اســــت که 18.5 میلیارد تومان به صورت اهدایی 
رهبر انقالب از طریق ســــتاد اجرایی توزیع شــــده و ســــه 

مرحله دیگر نیز رزمایش برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این رزمایش با همکاری گروه های 
جهادی و زیر نظر نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان 
کرد: بین تاکسی رانان، کارگران،  انجام می شــــود، اظهار 
خدمــــات بیمارســــتان، کارگــــران غــــار علیصــــدر و باغ 
بهشــــت و... توزیع بســــته داشــــتیم که طی هفته های 
آینده توزیع برنج به میزان 100 تــــن را هم داریم و مرحله 
دیگــــر توزیع مــــواد پروتئینــــی و یک مرحله هــــم توزیع 

شب عید داریم.
فرمانده تیــــپ 32 انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان 
نیز در این مراسم با اشــــاره به اینکه مردم ایران نظاره گر 
ایثارگری ها و ازخودگذشــــتگی  کادر درمــــان و مدافعان 

سالمت در شرایط سخت بیماری کرونا هستند، عنوان 
کرد: کادر درمان همانند 8 ســــال دفاع مقدس که پا به 
پای رزمندگان در جبهه ها حضور داشتند، اکنون نیز در 

جبهه ها حضور دارند.
سردار ولی بهاریان به اجرای چهارمین مرحله از رزمایش 
کمک های مؤمنانه اشــــاره و بیان کــــرد: این رزمایش که 
با همکاری ســــپاه استان، ســــتاد اجرایی فرمان امام)ره( 
و شــــهرداری منطقه دو همدان برگزار می شــــود شامل 

چندین مرحله است.
وی به شناســــایی مناطق محروم و نقاط آســــیب دیده از 
کرونا اشــــاره کرد و گفت: اجرای طرح غربالگری در قالب 
طرح شهید ســــلیمانی، ضدعفونی کردن مناطق شلوغ، 
احیای امر به معروف و نهی از منکر در راســــتای تذکر به 
مردم برای رعایت نکات بهداشــــتی، توزیع بســــته های 
معیشــــتی، تجلیل از کادر درمان، اهــــدای خون، اهدای 
وسایل کمک آموزشی به دانش آموزان نیازمند از جمله 
بخش های رزمایشی بوده که از 15 آذرماه آغاز و تا 25 آذر 

ادامه دارد.
در این مراسم با اهدای هدایایی از مدافعان سالمت در 
همدان تجلیل شد و در انتها گروه سرود برای پرستاران 

در وصف مدافعان سالمت سرودی اجرا کردند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اسالمی شهر همدان:

یان ایجاد حس تعلق در همشهر
یده مالک موفقیت جشنواره شهروندان برگز

هگمتانه، گروه خبر همدان:     رئیس کمیســــیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشــــگری شــــورای اســــالمی شــــهر همدان در ویژه برنامه جشنواره 

شهروندان برگزیده شهر همدان گفت: اگر حس تعلق را در همشهریان 
اضافه کنیم در برگزاری جشنواره می توانیم موفقیت را کسب کنیم.

بــــه گــــزارش هگمتانه، حســــین قراباغــــی بیــــش از 1800 بنــــای تاریخی، 
جاذبه هــــای طبیعــــی و صنایع دســــتی نشــــان دهنده قدمــــت تاریخی 

همدان است.
وی با بیان اینکه همدان در تمام ادوار تاریخی ابنیه و آثار دارد و مشــــاهیر 
و بزرگانی را پرورش داده که تأثیرات بســــیاری در زمان حیات و پس از آن 

در جهان گذاشــــتند، گفت: هر شــــهروند همدانی می تواند قابلیت ها و 
ظرفیت های این کهن شهر تاریخی را در کشور و جهان معرفی کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 
شــــهر همدان بیان کرد: شــــهر همدن یک شــــهر گردشــــگری اســــت و 
ظرفیت های باالیی دارد که این شــــهر را می توان با شــــیوه های مختلف 
معرفی کرد و هرکســــی که به شهر خود تعلق خاطر داشته باشد می تواند 

نمونه باشد و باید به عنوان شهروند نمونه معرفی شود.

قراباغی با تأکید بر اینکه ظرفیت های گردشــــگری کمــــی نداریم افزود: با 
این همه هویت و قابلیت در معرفی آن ضعیف هستیم.

، اخالق  وی بیان کرد: شهروند نمونه باید مشارکت جو، مسؤولیت پذیر
مدار و مردم مدار باشد، باید الگویی را به مردم نشان دهیم که به دیگران 

شناسانده شود.
قراباغــــی تأکید کرد: اگــــر حس تعلق را در همشــــهریان اضافــــه کنیم در 

برگزاری جشنواره می توانیم موفقیت را کسب کنیم.

اتکا به دنبال توسعه 
درآمدزایی و اشتغال 

در همدان

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرعامل هلدینگ 
ســــازمان اتکا گفت: اســــتان همدان ظرفیت خوبی 
بــــرای ســــرمایه گذاری و درآمدزایی اتکا اســــت و این 
مشارکت می تواند رونق اقتصادی و اشتغال را برای 

این منطقه به ارمغان بیاورد.
به گزارش هگمتانه، ســــیدجواد شــــامخی روز شنبه 
در جلســــه بررســــی طرح های ســــرمایه گذاری وزارت 
دفاع در اســــتان همدان اظهار کرد: همدان پیشرو 
در عرصه اقتصادی اســــت و مــــا خواهان همکاری و 

مشارکت بیشتری در این منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه اتکا بزرگ ترین ســــازمان اقتصادی 
نیروهای مسلح اســــت افزود: این سازمان کارخانه، 
مزارع کشــــت و صنعت و بیش از 700 فروشــــگاه در 

سراسر کشور دارد.
شامخی افزود: این سازمان مراودات تجاری خوبی با 
کشــــور ونزوئال دارد و محصوالت ما را به عنوان یک 

مشتری خوش حساب خریداری می کند.
کرد: همدان استانی  مدیرعامل هلدینگ اتکا بیان 
غنی در تولیدات باغی، زراعی و صنایع دستی است، 
به دنبال مشارکت در بخش هایی هستیم که برای 
اتــــکا منبــــع درآمدزایی و بــــرای همدان اشــــتغال به 

همراه داشته باشد.
به گفته شــــامخی اتکا چهار و نیم میلیون مشــــتری 
مســــتقیم دارد کــــه بــــا حــــذف واســــطه ها می تواند 
کشمش، شیره، نقل، گردو  سوغات همدان مانند 

و دیگر محصوالت را عرضه کند.
از  بســــیاری  حاضــــر  حــــال  در  کــــرد:  یــــادآوری  وی 
محصــــوالت همدان در فروشــــگاه های اتــــکا توزیع 
می شود و آمادگی داریم حتی به صورت قراردادهای 
اســــتانی تولیدات را در 15 فروشــــگاهی کــــه در این 

منطقه دایر است عرضه کنیم.
پورمجاهد: توافق اولیه با اتــــکا برای پرورش  �

غ الین استاندارد در همدان مر
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان 
نیز با بیان اینکه زمینه توســــعه اقتصادی در استان 
همــــدان فراهــــم اســــت گفــــت: از تــــوان و ظرفیت 
ســــازمان اتکا برای رســــیدن به این مهم اســــتفاده 

می کنیم.
ظاهر پورمجاهد افزود: در عرصه دامداری و مرغداری 
ظرفیت هــــای خوبی داریم کــــه پیش از ایــــن درباره 
ایجاد واحد پرورش مرغ »الین« اســــتاندارد با اتکا به 

توافق های اولیه رسیده ایم.
پورمجاهد با اشاره به فعالیت صنعت مبل و منبت 
، تویســــرکان و نهاونــــد گفت:  در شــــهرهای مالیــــر
تولیدات این شهرها می تواند در فروشگاه های اتکا 

عرضه شود.
بــــا بیــــان اینکــــه همــــدان در زمینــــه  پورمجاهــــد 
صنعت و معدن نیــــز ظرفیت خوبی دارد یادآوری 
کــــرد: مواد معدنی غنی در این اســــتان اســــتخراج 
می شــــود و در زمینه تولید الســــتیک هم ظرفیت 

ویژه ای دارد.
اســــتاندار  اقتصــــادی  امــــور  هماهنگــــی  معــــاون 
همــــدان گفت: عالوه بــــر ظرفیت هــــای موجود و 
فعــــال، واحدهــــای غیرفعال و در تملــــک بانک ها 
وجــــود دارد کــــه می توانیــــم در اختیــــار اتــــکا برای 
ســــرمایه گذاری و اجــــرای طرح هــــای اقتصادی قرار 

بدهیم.
محمودی: شناسایی 94 فرصت سرمایه گذاری  �

در استان همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان هم 
از شناســــایی 94 فرصت ســــرمایه گذاری در مناطق 
مختلف اســــتان در سال جاری خبر داد و گفت: این 
فرصت ها در زمینه های گوناگون با هدف تســــهیل 
و هدایت ســــرمایه گذاران مورد مطالعه و بررسی قرار 

می گیرد.
کــــرد: مرکــــز خدمات  ســــیدناصر محمــــودی اظهار 
سرمایه گذاری اســــتان همدان در سال گذشته 25 
طرح را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و آماده ارائه به 
سرمایه گذارانی اســــت که قصد مشارکت اقتصادی 

در این منطقه را دارند.
وی گفــــت: ایــــن طرح هــــا شــــامل 11 طــــرح در حوزه 
صنعت، ســــه طرح در حــــوزه کشــــاورزی و دامداری، 
10 طرح در حوزه گردشــــگری و 2 طــــرح هم در بخش 
نیروگاه هــــای نویــــن و تولید برق از انرژی خورشــــید 

است.
مدیــــرکل امور اقتصــــادی و دارایی اســــتان همدان 
تأکید کــــرد: آمادگی داریــــم هر طرحــــی را که ظرفیت 
ســــرمایه گذاری در اســــتان داشته باشــــد با تکیه بر 
توان کارشناســــی و پژوهشــــی موجود مورد مطالعه 
قرار داده و به صورت یک بسته آماده در اسرع وقت 

در اختیار سازمان اتکا قرار دهیم.

خبــر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان:

تأکید بر بازنگری جدی در حوزه خدمات شهری 
برای مقابله با کرونا

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس کمیســــیون 
خدمات شهری شورای اسالمی شــــهر همدان تأکید 
کرد: با توجه به شــــرایط بحرانی شــــیوع بیمــــاری کرونا، 
ضروری اســــت حوزه خدمات شــــهری، حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری همدان برای رعایت شیوه نامه های 
، بازنگری جدی در برنامه ریزی های  بهداشتی در شــــهر

شهری داشته باشد.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در جلسه مشترک 
کمیسیون های خدمات شــــهری؛ حقوقی و رسیدگی 
به شــــکایات مردمــــی و همچنین نظارت، بازرســــی و 
امور اداری شــــورا، یادآور شد: با توجه به اینکه مباحث 
خدمات شــــهری در دید و منظر مــــردم قرار دارد و جزو 
عمده مطالبات شهروندان است؛ چنانچه مشکالتی 
در این حوزه وجود داشــــته باشــــد یا کم کاری  صورت 
پذیــــرد، کامل مشــــهود خواهد بود کــــه می طلبد این 
مباحث جزو اولویت های نخســــت رســــیدگی به امور 

شهری قرار گیرد.
وی با اشــــاره به طرح شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی 
برای مقابله و پیشــــگیری از بحران کرونا، یادآور شــــد: 
علی رغم همکاری و تالش شهرداری به منظور کاهش 
و پیشــــگیری از شــــیوع بیماری کرونا در طرح شــــهید 
ســــلیمانی، محل های خطرآفرین در شــــهر که نیاز به 
تشدید نظارت ها دارد، شناسایی و اعالم شده است؛ 
از این رو در حوزه مدیریت شهری؛ خطوط تاکسیرانی، 
روزبازارهــــا، شــــب بازارها، بازارچــــه موقــــت پرندگان و 
ســــرگذر جزو مناطــــق پرخطر در حــــوزه ابتال بــــه کرونا 

محسوب می شود.
به گفته گردان؛ باید تمامی اقدامات مدیریت شــــهری 
 ، بــــرای مقابله و پیشــــگیری از بحــــران کرونا در شــــهر

ملموس باشد.
وی در ادامه گفت: ناوگان حمل ونقل عمومی شهری 
به دلیل تردد بیش از حد مسافران و ازدحام جمعیت 
به عنوان یکی از کانون های شیوع بیماری کرونا تلقی 
می شــــود که رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 
می تواند موجب افزایش ابتالی مســــافران، رانندگان 
تاکســــی و اتوبوس و در نهایت دیگر شــــهروندان به 

این بیماری  شود.
رئیس کمیســــیون خدمات شهری شــــورای اسالمی 
شهر همدان با تأکید بر ممنوعیت دریافت پول نقد 
از مســــافران توســــط رانندگان اتوبوس ها در راستای 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، بیان کرد: با توجه به 
اینکه مبنای دریافت نرخ کرایه اتوبوس های شــــهری 
بــــا کارت بلیت اســــت، راننــــدگان اتوبــــوس مجاز به 
دریافت پول نقد نیســــتند؛ اما متأسفانه این مهم در 
پایانه های اتوبوســــرانی برون شهری به درستی رعایت 
نمی شــــود، از ایــــن رو ضروری اســــت در دریافت کرایه 

تنها از دستگاه های کارت خوان استفاده شود.
گردان همچنین به گالیه شهروندان مبنی بر تعطیلی 
پارکینگ های شــــهر از ساعت 17 اشــــاره کرد و گفت: 
احتماال زمان بنــــدی فعالیت پارکینگ های شــــهر به 
دلیل شــــیوع بحــــران کرونــــا کاهش یافته اســــت که 
انتظار می رود این مهم، مورد بررســــی قــــرار گیرد تا به 

صورت شفاف پاسخ گوی مردم باشیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه افزایش تعداد دکه های 
 ، مطبوعاتی بر اســــاس دســــتورالعمل وزارت کشــــور
غیرقانونی اســــت و نبایــــد از این قانــــون، تخطی کرد؛ 
 شاهد جابه جایی تعدادی 

ً
اظهار کرد: متأســــفانه اخیرا

از دکه های مطبوعاتی در شــــهر بوده ایــــم که باید این 
مهم مورد پیگیری قرار گیرد.

شــــیوه نامه  � رعایــــت  ضــــرورت  عســــگریان:   
بهداشتی برای حمایت از کادر سالمت

رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان هــــم در این 
جلســــه با اشــــاره به شــــرایط کرونا، گفت: در راســــتای 
کمک به کادر درمان و ســــالمت شهروندان، ضروری 
آحاد جامعه ضمن رعایت شیوه نامه های  است همه 
بهداشــــتی، در راستای پیشــــگیری از شیوع ویروس 

منحوس کرونا کمک کنند.
سید مســــعود عسگریان اضافه کرد: با توجه به اینکه 
همــــدان در حال حاضر در شــــرایط نارنجی قــــرار دارد؛ 
بر این اســــاس بهتر اســــت که تا پایان این وضعیت 
و سفید شــــدن شــــرایط کرونا در همدان، شب بازارها 
نیز تعطیل شــــود؛ البته در این راســــتا باید نسبت به 
پرداخت کمک معیشتی و وام بالعوض یک میلیون 
تومانــــی که مصوبه دولت بوده، برای کســــبه ای که در 

ایام کرونا بیکار شده اند اقدام شود.
وی اظهــــار کــــرد: از ایــــن رو ضــــروری اســــت فرماندار 
همدان نسبت به پرداخت هر چه سریع تر این کمک 
معیشــــتی به این کســــبه به مراجع ذی صالح دستور 

دهد.
 فتحی: ضــــرورت برون ســــپاری بخشــــی از امور  �

واحد حقوقی شهرداری
رئیــــس کمیســــیون نظــــارت، بازرســــی و امــــور اداری 
شــــورای شــــهر همدان هم در این جلســــه گفت: در 
راســــتای رســــیدگی به پرونده های حقوقی شهرداری، 
ضروری است بخشــــی از امور واحد حقوقی شهرداری 

برون سپاری شود.
علــــی فتحی با تأکید بــــر اینکه توجه به حــــوزه حقوقی 
مجموعــــه  بــــرای  ســــرمایه گذاری  نوعــــی  شــــهرداری 
افــــزود:  می شــــود،  محســــوب  مدیریت شــــهری 
برون ســــپاری بخشــــی از امور واحد حقوقی شهرداری 
عــــالوه بــــر صرفه جویــــی در زمان بــــرای رســــیدگی به 
پرونده هــــا، احقاق حقوق شــــهرداری را نیــــز به دنبال 

خواهد داشت.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه حــــدود 47 نیروی انســــانی 
شــــهرداری همدان دارای تحصیالت تخصصی حقوق 
هســــتند، بیان کرد: شــــهرداری می تواند برای تقویت 
واحــــد حقوقی خــــود از نیروهای متخصــــص حاضر در 

مجموعه بهره مند شود.
رئیــــس کمیســــیون نظــــارت، بازرســــی و امــــور اداری 
شورای شــــهر همدان همچنین با اشــــاره به فعالیت 
مؤثر سامانه مرکز 137 شهرداری، گفت: این سامانه، 
پــــل ارتباطی بین مردم و مدیریت شــــهری اســــت که 
شهرداری همدان می تواند با بهره گیری از آمار سامانه 
گاه شــــود و در  آ 137 از مطالبــــات و نیازهــــای مــــردم 

برنامه ریزی بودجه سال آینده استفاده کند.
نیروهــــای  � به کارگیــــری  ضــــرورت  روانبخــــش: 

متخصص در شهرداری
و  حقوقــــی  کمیســــیون  رئیــــس  روانبخــــش،  مریــــم 
رسیدگی به شــــکایات مردمی شــــورای اسالمی شهر 
همــــدان نیز بر بهره گیــــری از نیروهــــای متخصص در 
حوزه ها و بخش هــــای مختلف شــــهرداری تأکید کرد 
و گفــــت: بــــا توجه بــــه کمبود نیــــرو در واحــــد حقوقی 
شهرداری، ضروری است نیروهای متخصص حقوقی 
که در واحدهای مختلف مشــــغول به کار هستند، به 

این واحد منتقل شوند.
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان، 
، معــــاون خدمات  در این جلســــه وحیــــد علی ضمیر
شهری شــــهردار همدان به ارائه گزارشــــی از اقدامات 
شــــهرداری در خصوص اجرای دســــتورالعمل ســــتاد 
مبارزه با کرونا پرداخت و در ادامه ســــعید خوشبخت، 
رئیس مرکز 137 شهرداری هم، گزارش عملکرد حوزه 

خود را ارائه داد.
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3 شهرستان

افتتاح بخش »ام آر آی« بیمارستان آیت اهلل قدوسی نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: بخش ام آر آی بیمارســــتان شــــهید آیت ا... 

قدوسی در شهرستان نهاوند افتتاح شد.
بــــه گزارش هگمتانه، ظهر روز گذشــــته دســــتگاه ام آر آی بیمارســــتان 
شــــهید آیت اهلل قدوســــی نهاوند طی مراســــمی با حضور مدیر شبکه 
بهداشت و درمان نهاوند، معاون درمان، مدیر بیمارستان و شرکت 

کرد. کار  به  آغاز  بهره بردار 

مدیر شبکه بهداشــــت و درمان نهاوند در این مراسم اظهار کرد: یکی از 
برنامه های مهم حوزه درمان تقویت زیرساخت های نظام درمان بوده که 

در این خصوص اتفاقات بسیار خوبی صورت گرفته است.
ســــیامک دانشــــور با قدردانی از مسووالن شهرســــتان نهاوند، ریاست 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی و معاونیــــن وی در راه اندازی دســــتگاه ام آر آی 
نهاوند بیــــان کرد: راه اندازی این دســــتگاه عالوه برای ارتقا ســــطح کیفی 

خدمات درمانی به ویژه ام آر آی از اعزام بیماران به ســــایر نقاط اســــتان نیز 
جلوگیری خواهد کرد.

وی با تأکید به اینکه با تقویت زیرساخت های درمانی شهرستان، بخش 
زیادی از نیازهای تشــــخیصی درمانی در شهرســــتان تأمین خواهد شــــد 
گفت: یکــــی از اتفاقات خوب در بخش درمان شهرســــتان، اســــتفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی است که این دســــتگاه به بخش خصوصی به 

تعرفه دولتی واگذار شده است.
مدیر شــــبکه بهداشت نهاوند تصریح کرد: دستگاه ام آر آی بیمارستان 
 ، نهاوند که فعالیت آن آغاز شد قابلیت های فراوانی برای ام آر آی از مغز
، پشت، شکم، آرنج،  ، ســــتون فقرات، ران، گردن، کمر شکم، عروق مغز
مــــچ پا، ســــاعد، شــــانه و … را دارد و از اعزام بیماران به خارج شهرســــتان 

می کند. جلوگیری 

»دهفول«  منبت کاران  شهرک 
می شود راه اندازی  نهاوند  در 

صنایــــع  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دســــتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی 
شــــهرک  گفــــت:  همــــدان  اســــتان  گردشــــگری  و 
شهرســــتان  در  »دهفول«  روســــتای  منبت کاران 
کارگاه هــــای  ســــاماندهی  منظــــور  بــــه  نهاونــــد 
فعــــال  و  راه انــــدازی  منطقــــه  ایــــن  منبــــت کاران 

می شود.
افزود:  مظاهــــری«  »هاشــــم  هگمتانه،  گــــزارش  به 
25 قطعــــه زمیــــن  ایــــن شــــهرک،  در مرحلــــه اول 
بــــه هنرمنــــدان منبــــت کار این روســــتا کــــه جواز 

است. شده  واگذار  دارند،  کارگاه  تأسیس 
وی اظهار کرد: بیش از 17 هزار نفر در هنر صنعت 
کار  به  اشــــتغال  همدان  اســــتان  مبلمــــان  منبت 
دارند کــــه از این نظــــر همدان یکی از پنج اســــتان 
برتــــر در تولید صنایع دســــتی کشــــور محســــوب 

می شود.
مظاهری خاطرنشــــان کرد: باالترین حجم صادرات 
بــــه شــــهر اللجیــــن تعلــــق دارد و  ایــــران  ســــفال 
همچنین باالترین حجــــم تولید مصنوعات چوبی 

است. همدان   استان  به  مربوط  نیز 
25 قطب بزرگ تولید  به گفته وی با توجه به اینکه 
، تویسرکان و سه  صنایع دســــتی در اللجین، مالیر
آباد، اشــــترمل و اللجین  شــــهرک تخصصی حاجی 
در اســــتان فعال هســــتند، توانمندی های استان 

همدان در زمینه صنایع دســــتی بسیار باالست.
معاون صنایع دســــتی اداره کل میــــراث فرهنگی، 
گردشــــگری استان همدان ادامه  صنایع دستی و 
صنایــــع  شــــده  ثبــــت  کارگاه   800 و  هــــزار   28 داد: 
43 هزار  دســــتی در این اســــتان وجــــود دارد کــــه 
540 نفــــر در ایــــن کارگاه هــــا و در عرصــــه تولید  و 
محصــــوالت متنــــوع صنایــــع دســــتی و هنرهــــای 

هستند. کار  مشغول  سنتی 
کارگاه بزرگ منبت  ارتباط  کرد: درهمین  وی اظهار 
همدان-کرمانشاه  جاده  محدوده  در  نیز  تکمیلی 
مترمربع  هــــزار  چهــــار  مســــاحت  بــــه  زمینــــی  در  و 

شد. خواهد  راه اندازی 
روســــتای دهفــــول نهاوند بــــا 350 منبــــت کار به 
آزمونــــه صنعــــت منبت اســــتان همدان  عنــــوان 

است. شده  مطرح 
این روســــتا حدود 70 سال ســــابقه در تولید مبل 
و منبــــت دارد و در حــــال حاضــــر 120 کارگاه فعال 
نجــــاری در تولیــــد مبلمــــان در این روســــتا فعال 
20 تا  اســــت که میانگین ســــنی فعاالن این حوزه 

25 سال است.
این روســــتا حدود 2 هزار و 500 نفر جمعیت دارد.

خبــر

دل گویه یک شهروند 
همدانی در جواب نامه 

یک کودک معلول

با عرض سالم و ادب
شهردار محترم همدان

من خواندم داستان دل گویه یک کودک معلول در 
روز پنج شنبه 99/9/13.

شــــعری گفتم از برای آن کودک کــــه در آخر نامه اش 
گفته بود ما همین را می خواهیم.

آرامــــگاه  از ســــمت  دیــــدم اول خیابــــان بوعلــــی 
لوله هــــای  از  رگ تــــر  بز شــــده  نصــــب  لوله هایــــی 
گاز منــــازل و ســــد معبر شــــده بــــرای معلولین و 
ســــالخوردگانی که بــــا ویلچر می خواهنــــد به دکتر 

وند. بر خرید  یا 
آن  رفــــاه  برای  باشــــد  پیشــــنهادی  شــــاید  گفتــــم 
جمعیتــــی که بــــا چــــرخ نمی توانند از آن گیشــــه ای 
که در وسط پیاده ور درست شــــده بروند ممنون 
می شــــوم اگــــر کاری جهت رفــــاه حال آنــــان انجام 
دهید که همیشــــه پیشــــرو در امور رفاه و خدمت 
به همشــــهریان هستید و کمال تشــــکر را از همه 

همکارانتان دارم و همیشــــه دعاگویتان هستم«.
از طرف یک شهروند

صدای شهروند

فرمانده سپاه نهاوند خبر داد:

غربالگری یک هزار و 676 نفر 
در طرح »سردار شهید سلیمانی«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده سپاه نهاوند گفت: 
از ابتدای شــــروع طرح ســــردار شهید ســــلیمانی تاکنون، 
وضعیــــت یک هزار و 676 نفر در نهاونــــد مورد غربالگری 
قــــرار گرفته  انــــد کــــه از این تعــــداد 180 نفر دارای تســــت 
مثبــــت بوده انــــد که از آنان خواســــته شــــده بــــه صورت 

قرنطینه در خانه بمانند.
خبرنگاران  جمع  در  مختاری  علــــی  هگمتانه،  گزارش  به 
با اشــــاره به اجرای طرح ســــردار شهید ســــلیمانی برای 
ونــــا اظهــــار کــــرد: یکــــی از عوامل  وس کر کنتــــرل ویــــر
است  زمســــتان  ســــرمای  بیماری،  این  تشــــدیدکننده 
که بر این اســــاس نباید اجازه دهیــــم جامعه وارد موج 

شود. بیماری  این  چهارم 
وی بــــا بیان اینکــــه خوشــــبختانه وضعیت کشــــور ما با 
وجود انواع تحریم ها از ســــایر کشــــورها در زمینه مقابله 
با کرونا بهتر اســــت گفــــت: از ابتدای شــــروع کرونا مردم 

و گروه های جهادی بــــرای مقابله با ایــــن بیماری پای کار 
آمدند که اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی با محوریت خانه 

و محله نیز در راستای کنترل آن است.
آغازین طرح 820  فرمانده سپاه نهاوند افزود: در روزهای 
نفر از بسیجیان برای همکاری اقدام به نام نویسی کردند 
که البته این تعداد به جز گروه های جهادی هســــتند که 

فعالیت اند. مشغول  بیمارستان ها  در 
وی با بیان اینکه شهرســــتان به 20 منطقه متناســــب با 
تعداد مراکز جامع ســــالمت تقسیم شــــده است گفت: 
بســــیجیان ما در کنار کادر درمانی و بهداشــــتی اقدام به 

شناسایی خانه به خانه بیماران مشکوک کردند.
مختاری با اعــــالم اینکه از مجموع 20 منطقه شهرســــتان 
14 مــــورد آن در بخش مرکزی قرار دارد افزود: بر اســــاس 
آخرین برآوردها از ابتدای شــــروع طرح تاکنون یک هزار و 
676 نفر مــــورد غربالگری قرار گرفته اند کــــه از این تعداد 

آنان خواسته  180 نفر دارای تســــت مثبت بوده اند که از 
شده به صورت قرنطینه در خانه بمانند.

وی در پایــــان گفت: با توجه به اینکه مســــؤولیت کمیته 
حمایت با بسیج است برای تأمین نیازهای افراد نیازمند 

400 بســــته معیشــــتی را در نظــــر گرفته ایم کــــه بین آنان 
توزیع می شود.

: فرماندار مالیر

ایجاد آمادگی ها برای 
اجرای هر چه بهتر فرآیند انتخابات

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون اســــتاندار 
همدان و فرماندار ویژه مالیر از ایجاد آمادگی ها برای 
اجرای هر چه بهتر فرآیند انتخابات خبر داد و گفت: 
مشــــارکت حداکثری مــــردم در انتخابــــات پیش رو 
در ســــایه نشاط سیاســــی و ایجاد امید بین اقشار و 

گروه های مختلف رقم می خورد.
به گــــزارش هگمتانه، قدرت اهلل ولدی در نشســــت 
شــــورای معاونان فرمانداری ویژه مالیــــر با موضوع 
انتخابات اظهار کرد: از هــــم اکنون باید زمینه حضور 

پرشور مردم در انتخابات 1400 را فراهم کنیم.
وی برگــــزاری انتخابــــات را مهمتریــــن وظیفه اجرایی 
وزارت کشور دانست و با توجه به اهمیت انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
بر آمادگــــی معاونان فرمانداری و بخشــــداران تابعه 
این شهرســــتان بــــرای اجرای هــــر چه بهتــــر فرآیند 

انتخابات تأکید کرد.
فرمانــــدار ویــــژه مالیر تأکید کــــرد: بی تردیــــد حضور 
فعال و مشارکت گســــترده مردم در انتخابات 1400 
ســــرمایه ای مهم و مؤثر برای پیشبرد توسعه ملی و 

تحقق اهداف کشور است.
گسترده  تالش  و  بیشــــتر  خدمت رســــانی  ولدی 
بین  سیاســــی  نشــــاط  و  امید  ایجاد  راســــتای  در 
و  مــــردم را یکــــی از وظایــــف مهم در ایــــام پیش ر
بــــا  مالیــــر  مــــردم  تاکنــــون  گفــــت:  و  برشــــمرد 
و  سالم  انتخابات  خود  شــــعور  و  پرشــــور  حضور 
حداکثــــری را رقــــم زده اند و در این عرصــــه نیز با 
و  عزم  رأی،  صندوق هــــای  پــــای  در  خــــود  حضور 

اراده خود را بــــه نمایش می گذارند.
وی با بیان اینکه انتخابات نشــــان دهنده عظمت 
و اقتدار ملی اســــت اظهار کرد: حضور پرشور مردم 
امنیت  تضمین کننــــده  رأی  صندوق هــــای  پای  در 
کشور اســــت، چراکه دشمنان از پشــــتوانه مردمی 

نظام جمهوری اسالمی هراس دارند.
معاون اســــتاندار همدان بر لــــزوم پرهیز از هرگونه 
کید کرد و گفت: همه ما باید برای  حاشیه ســــازی تأ
برگزاری انتخاباتی ســــالم، رعایت مر قانون و تالش 

برای حضور حداکثری مردم تالش کنیم.
آسیب شناســــی دوره های  بــــر  ولــــدی همچنیــــن 
گذشــــته انتخابــــات در ایــــن شهرســــتان و تأمین 
زیرســــاخت های الزم بــــرای برگــــزاری هر چــــه بهتر 
آینده توسط معاونان فرمانداری،  انتخابات ســــال 
برگــــزاری  دســــت اندرکاران  و  تابعــــه  بخشــــداران 

کرد. کید  تأ  1400 انتخابات 
وی با اشــــاره به برگــــزاری ششــــمین دوره انتخابات 
شــــوراهای اســــالمی ادامه داد: داوطلبان عضویت 
در شــــوراهای اســــالمی شــــهرها از تاریــــخ 20 آذر و و 
داوطلبان شوراهای اســــالمی روستاها از 16 دی ماه 
می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، دفاتر 
پلیس 10+ و یا ســــامانه جامع خدمــــات الکترونیک 
قضایــــی نســــبت بــــه دریافــــت گواهی عدم ســــوء 

پیشینه اقدام کنند.
ســــیزدهمین دوره انتخابــــات ریاســــت جمهوری و 
ششــــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 

روستا 28 خرداد سال آینده برگزار می شود.

پرداخت 4۲ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی 
به معلوالن بهزیستی نهاوند

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس بهزیســــتی 
شهرستان نهاوند گفت: در سال جاری بیش از 42 
میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی به معلوالن زیر 

پوشش پرداخت شده است.
به گزارش هگمتانه، مریم سلگی اظهار کرد: در سال 
جاری بیش از 72 میلیارد ریال اعتبار برای اشــــتغال 
جامعه هدف بهزیســــتی جذب شــــد که 42 میلیارد 
ریال آن یعنی بیش از 60 درصــــد مجموع این اعتبار 

توسط افراد معلول جذب شد.
وی افــــزود: از مجمــــوع کل اعتبــــارات شهرســــتان 
تاکنــــون بیــــش از 76 درصد اعتبارات اشــــتغالزایی 
به این شهرســــتان تخصیص یافتــــه و مابقی نیز در 
حال انجام است که انتظار می رود این میزان تا پایان 

سال به طور کامل جذب شود.
رئیس بهزیستی شهرستان نهاوند به تعداد نفرات 
دریافت کننده تســــهیالت اشــــتغالزایی اشاره کرد 
و گفت: میــــران اعتبــــارات پرداخت شــــده تا کنون 
به 187 نفر از جامعه هدف صــــورت گرفته که از این 
تعداد 96 نفــــر آنها معلول بوده که برای آنان پرونده 

تشکیل و به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی در تشــــریح عملکرد بانک هــــا در زمینه پرداخت 
تسهیالت یاد شــــده است گفت: بانک کشاورزی با 
پرداخت 27 میلیارد ریال و پست بانک با 3 میلیارد 
ریــــال بیشــــترین و کمتریــــن ســــهم را در پرداخت 

تسهیالت به عهده داشته اند.
ســــلگی در پایان افزود: در بین معرفی شــــدگان به 
بانک ها خیلی از افــــراد وجود دارند که هنوز به علت 
نداشــــتن ضامن معتبر یا ضمانــــت کافی موفق به 

دریافت وام از بانک های عامل نشده اند.

جریمه متخلفان تخلیه فاضالب در محیط زیست رزن
هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست اداره حفاظت 
محیــــط زیســــت شهرســــتان رزن گفــــت: 2 راننــــده 
متخلف که اقدام به تخلیه فاضالب و پساب خانگی 
( می کردند،  در عرصه محیط زیست)مکان غیرمجاز

شناسایی و محکوم شدند.
به گــــزارش هگمتانــــه، »رضا گوهری رفعــــت« اظهار 
کرد: پس از دریافــــت گزارش هایی مبنــــی بر تخلیه 
فاضــــالب در مکان هایی ممنوعه، مســــتندات الزم 

شامل عکس و فیلم از این تخلف تهیه شد.
وی افزود: متخلفان پــــس از بارگیری فاضالب خام، 
آن را در مکان هــــای غیرمجاز تخلیــــه می کردند که با 
آوری مســــتندات و اطالعات الزم، متهمان به  جمع 
همــــراه پرونده بــــه مرجع قضایی معرفی شــــدند که 
یکی از متهمــــان به پرداخت 15 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.

سرپرســــت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
رزن تأکید کــــرد: تخلیه غیرمجاز انواع پســــماندها و 
پســــاب ها در حریم راه ها، اراضی کشاورزی و معادن 
متروک موجب هرج و مرج و نابسامانی در مدیریت 
شهری می شــــود و آلودگی های زیست محیطی را به 

همراه دارد.
گوهــــری ادامه داد: تخلیه فاضالب عالوه بر انتشــــار 
بوی نامطبوع ســــبب تهدید ســــالمت و بهداشت 
عمومی جامعه و شــــیوع بیماری های خطرناک شده 

و این اقدام مغایر با ضوابط زیست محیطی است.
وی تأکید کرد: بــــه منظور جلوگیری از بروز آســــیب 
به محیط زیســــت و به خطر افتادن ســــالمت مردم، 
بــــا متخلفانی که اقــــدام بــــه رهاســــازی فاضالب در 
محل های غیرمجــــاز می کنند برخورد قانونی صورت 

می گیرد.

معرفی ۲5 واحد صنفی متخلف به دادگاه در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس مرکز بهداشــــت 
نهاونــــد گفــــت: 25 مــــکان بــــه علــــت عــــدم رعایت 
محدودیت های کرونایــــی در نهاوند به دادگاه معرفی 

شدند.
به گــــزارش هگمتانه، علی احســــان خویشــــوند اظهار 
کرد: 25 مکان شــــامل قنادی، نمایشگاه و چند واحد 
صنفــــی دیگــــر در شهرســــتان نهاوند بــــه علت عدم 
رعایــــت محدودیت هــــای کرونایی بــــه دادگاه معرفی 

شدند.
وی افزود: علــــت معرفی عمده واحدهــــای صنفی به 
دادگاه به دلیل رعایت نکردن ســــاعت بســــته شدن 
واحدهــــای صنفی بوده اســــت که پــــس از چندین بار 

تذکر انجام شد.
رئیس مرکــــز بهداشــــت نهاوند افزود: عــــالوه بر این 
چهــــار واحد صنفی شــــامل دو کافی شــــاپ، دو قهوه 

خانــــه گروهی و یک مرکــــز تجمع جوانــــان نیز به علت 
عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی با حکم قضایی 

پلمب شدند.
وی بــــه اجرای طــــرح شــــهید ســــلیمانی بــــا همکاری 
نیــــروی مقاومت بســــیج اشــــاره کــــرد و افــــزود: طرح 
شــــهید ســــلیمانی حــــدودا دو هفتــــه اســــت کــــه در 
ســــطح شهرستان به اجرا گذاشــــته شده که استقبال 

گروه های مردمی از آن خوب بوده است.
خویشــــوند بــــا بیــــان اینکه بــــرای اجــــرای این طرح 
ســــه تیــــم مراقبتــــی، حمایتــــی و نظارتــــی تشــــکیل 
از زمــــان اجــــرای طرح  ود: خوشــــبختانه  شــــده افــــز
توجه  با  و  گرفته  صورت  خوبی  شــــکل  به  بیماریابی 
به آموزش هایی که از ســــوی این مرکز داده شــــده 
بســــیجیان بــــه منــــازل مراجعه کــــرده و افــــرادی را 
که مشــــکوک به بیمــــاری بوده اند شناســــایی و در 

 16 ونا به مراکــــز غربالگری صــــورت مثبت بــــودن کر
می شوند. معرفی  ساعته 

وی افزود: عالوه بر شناسایی و نظارت بر بیماران تیم 
حمایتــــی در صورت نیــــاز حانواده های مبتــــال به کرونا 
برای آنان مایحتــــاج ضروری مانند نان و یا میوه تهیه و 

در اختیار آنان قرار می دهند.
رئیس مرکــــز بهداشــــت نهاوند در خصــــوص میزان 
پایبندی افراد شناسایی شده به قرنطینه دوهفته ای 
و استراحت در منزل گفت: در سطح روستاها معموال 
نظارت بهتر صورت گیرد زیــــرا محیط کوچک بوده لذا 

نظارت آنها بهتر صورت میگیرد.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی در رابطــــه بــــا تعــــداد افــــراد و 
خانواده های شناســــایی شــــده توســــط مجریان طرح 
گفت: در حال برآورد آمار هســــتیم که بعــــدا به اطالع 

مردم خواهد رسید.

شهردار آجین:

افزایش سرانه فضای سبز »آجین« به ۸0 مترمربع
هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار آجین اسدآباد گفت: 
در راســــتای توسعه فضای ســــبز و ارتقای سیمای شهری 
3000 هســــته بادام دیم در منطقه 50 هکتاری تپه ستران 
مشرف به شهر آجین کاشته شد که با کاشت این میزان 
بادام دیم سرانه فضای سبز شهر آجین از 10 تا 15 مترمربع 

به 80 مترمربع ارتقاء یافت.
به گزارش هگمتانه، حمید اســــدی با بیان اینکه توســــعه 
فضای سبز در دستور کار شهرداری قرار داشته و در تالش 
هستیم تا سرانه فضای سبز آجین را افزایش دهیم، اظهار 
کرد: زالزالک، انار وحشــــی، بلوط و تــــات از جمله نهال های 
کاشت شده در فضای ســــبز 50 هکتاری تپه ستران بوده 

که در راستای کاشت این میزان نهال تاکنون افزون بر 100 
میلیون تومان هزینه شده است.

وی جمعیت شهری آجین را 3000 نفر برشمرد و خاطرنشان 
کــــرد: نصــــب آالچیــــق و اجــــرای جــــاده ســــالمت از دیگر 
برنامه های پیش بینی شــــده برای تپه تفریحی ستران شهر 

آجین بوده است که در سال آینده اجرایی خواهد شد.
اسدی با اشــــاره به اینکه میزان هزینه آبیاری و نگهداری از 
درختان و نهال های کشت شــــده در تپه ستران ماهیانه 
15 میلیون تومان اســــت، یادآور شد: در حال حاضر شهر 
آجین در قسمت ورودی شهر دارای یک پارک محلی بوده 
که در چهار نقطه شــــهر نیز چهار پــــارک محلی پیش بینی 

 نسبت به اجرایی 
ً
کرده ایم و در صورت تأمین اعتبار قطعا

شدن احداث این چهار پارک محلی اقدام خواهیم کرد.
وی در ادامــــه از تکمیــــل طبقه همکف ســــاختمان آتش 
نشانی شــــهرداری آجین در ســــال آینده خبر داد و گفت: 
ســــاختمان آتش نشانی شــــهر آجین در 2.5 طبقه با 1200 
مترمربع ســــوله با 40 درصد پیشــــرفت فیزیکی در دست 
ســــاخت قرار دارد که طبقه همکف ســــاختمان در ســــال 

آینده تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.
بــــه نقل از ایســــنا، شــــهردار آجیــــن در پایان اضافــــه کرد: 
تکمیل صددرصدی پروژه آتش نشــــانی شهرداری آجین 

به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت.

ح »سردار شهید سلیمانی« مالیر ساماندهی 15 تیم در طر
هگمتانه، گروه شهرستان: جانشین فرمانده سپاه ناحیه 
مالیر با بیان اینکه 15 تیم در ســــه حــــوزه حمایتی، نظارتی 
و مراقبتی در طرح ســــردار شــــهید ســــلیمانی سازماندهی 
و تشــــکیل شد گفت: 800 نفر از بســــیجیان در این راستا 

به کار گرفته شده اند و آموزش های الزم را فراگرفته اند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، علی اصغــــر فارســــی در کمیتــــه 
پشتیبانی طرح شــــهید سردار ســــلیمانی با حضور مدیر 
آمــــوزش و پرورش مالیــــر در دفتــــر مدیریت اداره  اداره 
آموزش و پرورش اظهار کرد: در راســــتای اجرای منویات 
رهبــــر معظم انقالب و پیرو تفاهم نامه ســــازمان بســــیج 
آمــــوزش  و  درمــــان  بهداشــــت،  وزارت  و  مســــتضعفان 
پزشکی، مقرر شــــد به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس 
، طرح مشــــترکی به  نام شهید حاج قاسم  کرونا در کشــــور

سلیمانی اجرا شود.
وی هدف از طرح شهیدســــلیمانی را کمک به قطع زنجیره 

کرونا برشــــمرد و گفت: در این طرح فعالیت های متنوعی 
با اســــتفاده از ظرفیت بســــیج فرهنگیان، دانشــــجویی، 
دانش آمــــوزی، آمــــوزش و پــــرورش، مســــاجد محــــالت، 

صنعت و معدن و کشاورزی انجام می شود.
جانشین فرمانده ســــپاه ناحیه مالیر افزود: 15 تیم در سه 
حوزه حمایتی، نظارتی و مراقبتی ســــازماندهی و تشــــکیل 
شــــد و 800 نفر از بســــیجیان در این راســــتا بــــه کار گرفته 

شده اند و آموزش های الزم را فراگرفته اند.
وی گفــــت: در این تیم هــــای 15 نفره، یک پزشــــک، چهار 
پرســــتار و 10 نفر از سفیران سالمت متشکل از بسیجیان 
این شهرســــتان حضور دارنــــد که به صــــورت محله محور 
و خانه پایه نســــبت بــــه شناســــایی و غربالگــــری بیماران 
آموزش هــــای ضدعفونــــی، خودمراقبتی و  کــــرده و  اقدام 
دیگرمراقبتی به افراد مبتال و مشــــکوک بــــه بیماری کرونا 

همراه با وسایل حفاظت فردی ارائه می شود.

فارســــی تصریح کــــرد: بایــــد بــــا برنامه ریزی هــــای دقیق و 
کارشناســــانه دانش آمــــوزان را به صحنــــه آورده و در حل 
مشــــکالت مشــــارکت دهیم تا به رشــــد اجتماعی آنها نیز 

کمک کرده باشیم.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مالیر نیز ضمن تقدیر 
از حضور اعضا در جلســــه گفت: در بیانیه گام دوم انقالب 
40 بار جوانــــان و دو بار نوجوانان مورد خطاب مقام معظم 
رهبری واقع شده اند و بدیهی است که آموزش و پرورش 
و بســــیج در تحقق اهداف این بیانیه نقش بسیار مؤثری 

خواهند داشت.
محمدرضا بشری افزود: آموزش و پرورش نه تنها در طرح 
شــــهید ســــلیمانی که در تمام طرح های مرتبط و مشترک 
با آمــــوزش و پرورش در میــــدان، پای کار و همراه بســــیج 
خواهــــد بــــود و از طرح هایی که نفع آن بــــه دانش آموزان و 

سپس به جامعه می رسد استقبال خواهد کرد.

غ بدون مجوز در مالیر کشف 6000 کیلوگرم مر
هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی شهرستان مالیر از کشف 6000 کیلوگرم مرغ 

بدون مجوز قانونی توزیع در مالیر خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدباقر ســــلگی اظهار کــــرد: در راســــتای شناســــائی و توقیف 
خودروهــــای حامل مــــرغ بدون مجوز قانونــــی توزیع، مأموران پاســــگاه آورزمــــان در حین 
گشــــت زنی به یک دستگاه کامیونت در حال تردد مشکوک شده که ضمن هماهنگی با 

دستگاه قضائی این خودرو را برای بررسی دقیق تر متوقف می کنند.

وی افزود: در بازرســــی به عمل آمده از این خودرو توسط مأمورین مقدار 6000 کیلوگرم مرغ 
فاقد مجوز قانونی به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال کشــــف و ضبط و با تشکیل 

پرونده متهم تحویل مراجع قانونی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر با بیان اینکه برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاق و توزیع خارج از 
شبکه مرغ با جدیت در دستور کار پلیس مالیر قرار دارد گفت: از شهروندان درخواست می شود 

تا هرگونه موارد مشابه و مظنون و مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع دهند.

مرمت حمام سنگی »چارلی« کبودرآهنگ نیازمند  3 میلیارد ریال
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مســــؤول اداره میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دستی 
شهرستان کبودرآهنگ گفت: حمام سنگی در روستای چارلی کبودرآهنگ به دلیل عدم 
استفاده در طول سالیان گذشته تخریب شده که نیازمند اعتباری حدود سه میلیارد ریال 

برای مرمت است.
به گزارش هگمتانه، مهدی غالمی در این باره افزود: قســــمت طاق های ســــردبینه و گرم 
بینه این حمام به دلیل عدم اســــتفاده در طول ســــالیان گذشته تخریب شده که نیازمند 

مرمت و نوسازی است.
وی ادامه داد: حمام ســــنگی در روستای »چارلی« مشابه حمام سنگی باشقورتران است و 
از مصالح بومی در ســــاخت این بنا استفاده شده است که نیازمند مرمت و بازسازی برای 

ثبت در فهرست آثار ملی است.
غالمی افزود: در این بنا از سنگ های موجود در منطقه برای جداره و طاق های بنا استفاده 

شده و به احتمال زیاد قدمت این بنا به دوره های اواخر تیموری و صفویه بر می گردد.
وی خاطرنشــــان کرد: حمام سنگی چارلی شــــامل ورودی پله ها، سردبینه، هشتی ها، گرم 

بینه، خزینه سرد وگرم، آبنما و فضاهای جانبی خانه است.
مسؤول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کبودراهنگ گفت: در 
هفته جاری به همت شورای اســــالمی روستا نخاله های داخلی حمام تخلیه شد تا مقدمات 

الزم برای برداشت اطالعات بنا جهت تکمیل پرونده حفاظتی و ثبتی انجام شود.
غالمی افــــزود: کاربری این بنا بعد از مرمت حفظ اصالت خود حمام در اولویت اســــت و با 
توجه به اینکه احتمال ضعیفی برای ورود مســــافر و گردشــــگر به این روســــتا وجود دارد، 
ایجاد دفتــــر دهیاری و یا کتابخانــــه می تواند از این بنا حفاظــــت و در معرفی این بنا نقش 

آفرینی کند.
شهرستان کبودرآهنگ هم اکنون234 اثر تاریخی،طبیعی و فرهنگی دارد.



یــق مزایده کتبــی اقــدام نماید.    شــهرداری همــدان بــا اســتناد مجوزهای اخــذ شــده در نظر دارد نســبت بــه فروش یــک  قطعــه زمیــن مســکونی از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.  

مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرس

10/20379264/50158/700/000/00010/000/000/000زمین مسکونی معبر 10متری1
استادان، 18متری 
میالد، کوچه آبشار

شرایط شرکت در مزایده:  
 1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا 
اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تــا پایان وقت اداری 99/10/02  تحویل دبیرخانه ســتاد مجــاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضــاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز  90% وجه پیشــنهادی اقــدام و 10% الباقی هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد. در صورت عدم واریز 

نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- انتقال سند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ می گردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شــهرداری  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده ( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. 

ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هرشخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت .
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/10/03 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
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گهی مزایده آ

م. الف  1300 شهرداری همدان

چون آقای محمد رضایی پور مالک ششــدانگ پــاک 0 فرعی از 282 
اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواست آگهی شماره 1652/ن/99 مورخ 
1399/09/03 تقاضــای در قالب صدور ســند تک برگی پاک فوق را از 
ایــن اداره نموده و متقاضی در موعد مقرر مراجعــه ننموده اند و مدعی 
می باشــند که مجاورین را نمی شناسند و دسترسی به مالکین ندارند، لذا 
به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول 
اضاع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مجاورین پاک فوق الذکر 
اباغ می گردد که در روز یکشــنبه مورخ 1399/10/14 ساعت 10 صبح 
در محــل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان شــریعتی، کوچه میرزا آقا، 
روبروی حوزه علمیه شایســته. عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام 
عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در 

همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 801

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

با ما همراه باشید

4685 1399  شماره  23 آذر  یکشـــنبه   
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نماینده امور استان های نهاد ریاست جمهوری:

ح جهش  پیش بینی 37 طر
تولید در همدان

مسؤوالن استان موانع را برطرف کنند

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: نماینده امور اســــتان های 
نهاد ریاســــت جمهــــوری از پیش بینــــی 37 طرح جهش 

تولید در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــید جالل هاشــــمی روز شــــنبه در 
جمع مدیــــران اقتصادی اســــتان همدان اظهــــار کرد: به 
دنبال نام گذاری ســــال 99 از ســــوی رهبر فرزانه انقالب 
به عنــــوان »جهش تولید« جلســــه های زیــــادی با حضور 
رئیس جمهور و مدیران سازمان برنامه و بودجه تشکل 

شده است.
نماینده امور اســــتان های نهاد ریاست جمهوری اضافه 
کــــرد: نتیجه و ماحصــــل برگزاری این نشســــت ها فراهم 
کردن دستورالعمل های سخت افزاری و نرم افزاری برای 
اجرای طرح های تفاهم شــــده بین اســــتانداران و محمد 
باقــــر نوبخت رئیــــس ســــازمان برنامه و بودجــــه اجرایی 

شود.
هاشــــمی افزود: بخش اصلی کار جهــــش تولید نیازمند 
حمایت بانک ها از طرح های پیش بینی شــــده اســــت که 
همدان در این باره از اســــتان های پیشــــگام بوده با این 
وجود انتظار می رود بانک هــــا همچنان به حمایت ادامه 

دهند.
نماینده امور اســــتان های نهاد ریاســــت جمهوری اظهار 
کرد: برخی از ســــرمایه گذاران برای خرید تجهیزات و مواد 
اولیــــه مشــــکالتی دارند که ایــــن وضعیت بــــا حمایت از 

بانک ها قابل رفع است.

هاشــــمی بیان کرد: 37 طرح جهش تولید برای اســــتان 
همــــدان پیش بینی شــــده اســــت و مســــؤوالن مکلف 
به رفع موانــــع پیش روی ایــــن طرح ها در ســــطح ملی در 
مکاتبه و پیگیری از طریق ســــازمان ها و مکاتبه و جلسه 

با وزرا هستند.
وی از مســــؤوالن اســــتانی خواســــت برای رفــــع موانع و 
مشکالت پیش روی طرح ها فهرست و اطالعات متقنی 
از طرح های دارای مشــــکل، عنوان مشــــکل و دســــتگاه 
مســــؤول در رفع مانع ارائه شود تا بتوان مشکالت را گام 

به گام رفع کرد.
نماینده امور اســــتان های نهاد ریاســــت جمهوری ادامه 
داد: از بیــــن طرح های جهش تولید پیش بینی شــــده 10 
طرح بنیــــادی با ذکر اهمیت، رویکــــرد، ارز آوری، صادرات 

محوری و تأثیر آن در استان مشخص و ارائه شود.
ح تا پایان دولــــت دوازدهم در  � پورمجاهد: 130 طــــر

همدان بهره برداری می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان هم 
اظهــــار کرد: با رایزنی مســــؤوالن اقتصــــادی و فرمانداران 
130 طرح تا پایــــان دولت دوازدهم در این اســــتان آماده 

بهره برداری می شود.
ظاهر پورمجاهد بیان کرد: برخی از طرح ها محرک توسعه 
اســــتان هســــتند که این طرح هــــا با جدیت ویــــژه دنبال 

می شود.
وی خاطرنشــــان کــــرد: چندیــــن طــــرح در بخــــش جهاد 

کشــــاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانه 24 هکتاری در دست 
اجرا هستند و با افتتاح تنها یک گلخانه 24 زیر شاخه نیز 
بهره برداری می شود اما این یک طرح محسوب می شود.
وی بــــا بیــــان اینکه توســــعه و ایجــــاد ســــاالنه 70 هکتار 
گلخانه به دســــتگاه ها تکلیف شــــده اســــت اضافه کرد: 
با توجه به توســــعه زیرساخت شــــهرک های صنعتی هم 
اینک فضای آنها ُپر شــــده اســــت به گونه ای کــــه تنها در 
ناحیــــه صنعتی شهرســــتان محروم فامنیــــن 100 قرارداد 

بسته شده است.
معــــاون هماهنگی امــــور اقتصــــادی اســــتاندار همدان 
 ، افزود: توســــعه شــــهرک بهــــاران بــــه میــــزان 47 هکتار

فرآوری معــــدن در ناحیه صنعتی جــــوکار و اجرای 2 طرح 
بزرگ در این ناحیه صنعتی از دیگر کارها است.

پورمجاهــــد ادامه داد: بــــا توجه به نام گذاری ســــال به 
63 طــــرح عمرانی اقتصــــادی احصا  نــــام جهش تولیــــد 
 37 شــــد و در ســــفر نوبخت به همــــدان تفاهــــم نامه 
وژه های جهــــش تولید منعقد  طرح در قالــــب تحقق پر
شــــد که ایــــن طرح هــــا شــــامل دو بخــــش اعتبــــاری از 
تســــهیالتی  طرح های  و  اســــتانی  و  ملی  اعتبارات  محل 

. هستند
وی افــــزود: از ایــــن 37 طــــرح، 24 طرح اقتصادی اســــت 
کــــه در این باره منابــــع اعتبــــاری الزم 522 میلیارد تومان 

تســــهیالت ســــرمایه ثابت و 178 میلیارد تومان سرمایه 
در گــــردش پیش بینــــی شــــده اســــت که ایــــن طرح ها و 
پروژه ها با تســــهیالت 18 درصد بوده اما سه درصد یارانه 

آنها تعلق می گیرد. سود معادل 61 میلیارد تومان به 
معــــاون هماهنگی امــــور اقتصــــادی اســــتاندار همدان 
بیان کرد: در راســــتای طرح هایی که نیاز بــــه اعتبار ملی و 
اســــتانی دارند رقم پیش بینی شــــده در این تفاهم نامه 
97 میلیارد تومان اســــت که 20 درصد ایــــن رقم معادل 
14 میلیــــارد تومان تخصیص اولیه آن توســــط ســــازمان 
برنامه بودجه 10 روز پیش به همدان ابالغ شــــده اما هنوز 

نقدینگی تأمین نشده است.

شناسایی 1۸0 هزار مشترک کم مصرف برق در همدان
اعمال تخفیف 100درصدی بها

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت توزیع نیروی برق اســــتان همدان از وجود 180 
هزار مشــــترک کم مصرف برق در همدان خبر داد و گفت: این مشــــترکان از تخفیف 100 درصدی 

بهای برق برخوردار می شوند.
به گزارش هگمتانه، شــــیرزاد جمشــــیدی از اجرای طرح »برق امید« در استان خبر داد و اظهار 

کــــرد: در این طرح مشــــترکان به ســــه دســــته »کم مصــــرف«، »خوش مصــــرف« و »پرمصرف« 
می شوند. تقسیم 

وی با اشاره به اینکه در طرح »برق امید« مشترکان کم مصرف از تخفیف کامل هزینه برق مصرفی 
برخوردار می شوند گفت: مشــــترکان خوش مصرف نیز می توانند با رعایت الگوی مصرف خود را 

به رده کم مصرف ها برســــانند و از تخفیف 100 درصدی برخوردار شوند.
مدیرعامل شــــرکت توزیع نیروی برق اســــتان همدان با بیان اینکه در استان همدان از 600 هزار 
مشــــترک خانگی تقریبا هشت درصد پرمصرف هســــتند افزود: هدف از اجرای این طرح هدایت 

مشترکان خانگی به سمت رعایت الگوی مصرف است.
وی از وجود 180 هزار مشــــترک در گروه کم مصرف ها در استان خبر داد و افزود: قبوض برق این 

مشترکان از تخفیف 100 درصدی برخوردار شده است.
به نقل از فارس، مدیرعامل شــــرکت توزیع نیروی برق اســــتان همــــدان تصریح کرد: 366 هزار 
مشترک برق اســــتان نیز در گروه خوش مصرف ها قرار گرفته اند که با رعایت الگوی مصرف در 
ســــاعات اوج بار و مدیریت مصرف برق خود می توانند به رده کم مصرف ها رسیده و از تخفیف 

شوند. برخوردار  گروه  این 

استان

شهردار همدان:

شهروندان سرمایه  تقویت 
اهداف مدیریت شهری 

هستند

هگمتانه، گروه خبر همدان:     شهردار همدان گفت: 
شهروندان سرمایه های توانمند در کمک به توسعه 
و تقویــــت اهــــداف مدیریت شــــهری در عرصه های 

مختلف هستند.
به گزارش هگمتانه، عباس صوفی افزود: شــــاخصه 
اصلی شــــهر نمونه داشتن شــــهروندان قانون مدار 
است و جشــــنواره »شــــهروندان برگزیده« با هدف 
تقدیــــر و تشــــکر از شــــهروندان عامل بــــه وظایف 

شهروندی برگزار می شود.
وی بیان کرد: جشنواره شهروندان برگزیده در چهار 
بخش شــــامل فعالیت در زمینه مدیریت شــــهری، 
فعالیت هــــای اجتماعی غیر شــــغلی، فعالیت های 
شــــغلی، بخش ویژه که تالشگران سالمت هستند 

برگزار می شود.
رئیس جشــــنواره شــــهروندان برگزیده بیان کرد: در 
این جشنواره باید به شهروندانی که عامل به وظیفه 
خود هستند توجه کرده و از توانمندی ها و اقدامات 
آنها تقدیر شود چرا که آنها سرمایه این شهر تاریخی 

هستند و می توانند الگویی برای دیگران باشند.
وی با بیــــان اینکه اگر شــــهروندان وظایف خود را به 
خوبی در حوزه شــــهروندی انجام دهند بســــیاری از 
مشکالت شــــهروندی رفع خواهد شد، عنوان کرد: 
مدیریت  در  می توانــــد  شــــهروندی  سیاســــت های 

شهری نیز مؤثر باشد.
صوفــــی اظهــــار کــــرد: مقولــــه فرهنگ مؤلفــــه مهم 
مدیریت شــــهری اســــت و جشــــنواره شــــهروندان 
برگزیــــده نیــــز در چارچــــوب معیارهــــای فرهنگی - 

اجتماعی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه از ظرفیت رســــانه ها و خبرگزاری ها 
و رسانه ملی در راســــتای معرفی جشنواره شهروند 
برگزیده اســــتفاده شــــده اســــت ادامه داد: ثبت نام 
شــــهروندان برای شرکت در جشــــنواره شهروندان 
برگزیــــده از 15 آذر در ایــــن شــــهر آغــــاز شــــده و بــــا 
کمیته های  سیاســــت گذاری،  شــــورای  شکل گیری 
علمــــی- داوری، اجرایی و اطالع رســــانی کلید خورده 

است.
وی بیان کرد: شــــهروندان همدانــــی از طریق وبگاه 
جشــــنواره در قالــــب خودمعرفی و معرفــــی دیگران 

می توانند به منظور ثبت نام اقدام کنند.
وی تأکید کرد: شــــهروندان همدانی برای ثبت نام در 
»جشنواره شــــهروندان برگزیده همدان« سال 99 تا 
www. 20 دی ماه امســــال فرصت دارند تــــا به وبگاه

TCF.hamedan.ir
مراجعه کنند و یا کد دستوری #900400*6655* را با 

تلفن همراه خود شماره گیری کنند.

ح های آبخیزداری طی 5 سال با اجرای طر

۲۲ گیاه و دو گونه جانوری 
به منطقه گنبد اضافه شد

آبخیزداری  هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: بعد 
از 5 ســــال اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه آبخیز 
گنبد و پایــــش آن در ایــــن منطقه 22 گونــــه گیاهی 
بیشــــتر از گذشته رشــــد کرد و 2 گونه جانوری هم در 

این منطقه اضافه شد.
آرتیمانی گفت: با اجرای  به گزارش هگمتانه، مهدی 
طرح های کپــــه کاری، بذر پاشــــی و اجــــرای طرح های 
آبخیزداری می تــــوان جلوی بیابانی شــــدن 450 هزار 

هکتار از عرصه های ملی استان همدان را گرفت.
وی با بیان اینکه از یک میلیــــون و 950 هزار هکتار از 
عرصه های اســــتان 900 هزار هکتار آن وسعت منابع 
طبیعی و 800 هزار هکتار آن در بخش کشاورزی است 
افــــزود: با جلوگیری از فرســــایش خاک تنوع زیســــتی 

جانوری و تنوع گیاهی مراتع را افزایش می دهیم.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همدان با بیان اینکه برای تشــــکیل هر یک سانتی 
متر خاک حدود ســــیصد سال زمان نیاز است ادامه 
داد: طرح های بذرپاشــــی، کودپاشی و آبخیزداری را در 
حوزه آبخیز گنبد اجرا کردیم و بعد از 5 ســــال اجرای 
این طرح و پایش آن در ایــــن منطقه 22 گونه گیاهی 
بیشــــتر از گذشته رشــــد کرد و 2 گونه جانوری هم در 
این منطقه اضافه شــــد تــــا باعث ایجــــاد حفره ها در 
خاک شــــود و از این طریق آب بیشــــتر جذب زمین 

شود و جلوی فرسایش خاک نیز گرفته شود.
آرتیمانی ادامه داد: در حوزه آبخیز گنبد که برای تنوع 
زیســــتی و حفاظت از خاک برنامه ریزی کرده بودیم و 
بعد از اجرای طرح، 337 گونه گیاهی رشــــد کرد و 17 
درصد افزایش رشــــد گیاهان دارویــــی و کاهش 50 
درصدی خاک لخت و غیر مقاوم در برابر فرســــایش 

را در این منطقه داشته ایم.
آرتیمانی اظهار کرد: در منطقه ای مشابه که هیچ یک 
از این فعالیت ها انجام نشــــده بود شاهد بودیم که 
تنها 2 گونــــه گیاهی بــــه گونه های پیشــــین منطقه 

اضافه شد.

خبــر

شیفت جهاد 100 طلبه در بیمارستان شهید بهشتی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر بیمارستان شهید 
بهشــــتی همــــدان از حضــــور 100 داوطلب جهــــادی از 
طالب و مدرســــان حوزه هــــای علمیه اســــتان در این 
بیمارستان خبر داد و گفت: این نیروها در دو شیفت 

50 نفره در این مرکز درمانی حضور دارند.
به گزارش هگمتانه، علیرضا جمالی با اشــــاره به شیوع 
گســــترده بیمــــاری کرونــــا و قــــرار گرفتن همــــدان در 
هفته هــــای گذشــــته در وضعیت قرمز اظهــــار کرد: در 
این شــــرایط، بیمارستان شهید بهشــــتی در پذیرش 
داوطلبان طلبه به منظور ارتقای خدمت به بیماران و 

کمک به کادر درمانی اعالم آمادگی کرد.
وی بیان کرد: 100 داوطلب جهادی از طالب و مدرسان 
حوزه های علمیه اســــتان همدان در این بیمارستان 
حضور یافتند و در دو شــــیفت 50 نفره عالوه بر کمک 
به کادر درمانی و بیماریاری تأثیــــرات مثبتی در روحیه 

بیماران داشتند.
خاطرنشان  همدان  بهشتی  شهید  بیمارستان  مدیر 
کــــرد: طالب داوطلــــب جهادی ضمن حضــــور در این 
بیمارســــتان و کمک به کادر درمان، در ارتقای روحیه 

بیماران نقش به سزایی داشته اند.
وی تصریــــح کــــرد: قبــــل از هرگونــــه فعالیت طالب 
داوطلــــب جهــــادی، کالس های آموزشــــی الزم برای 
آنهــــا در خصــــوص وظایــــف و محــــدوده فعالیت و 
نیز نحــــوه عملکرد و تعامــــل با کادر درمانــــی برگزار 

می شود.
جمالی تأکید کرد: فعالیــــت مختلف طالب داوطلب 
 به عنوان همراه 

ً
جهادی در بیمارســــتان ها مخصوصا

بیمــــار در روحیه بخشــــی بــــه بیمــــاران کرونایــــی تأثیر 
بســــزایی داشــــته که به ســــپری شــــدن دوره درمان و 

تسریع در بهبود بیماری آنها کمک می کند.

ح شهید سلیمانی ادامه اجرای  طر
با ظرفیت بسیج در همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون روابط عمومی 
سپاه انصارالحســــین)ع( گفت: با کمک ظرفیت های 
بســــیج در اســــتان همدان طرح شهید ســــلیمانی در 

حال اجراست.
بــــه گــــزارش هگمتانه، علــــی اکبــــر کریم پور با اشــــاره 
بــــه ظرفیت های بســــیج گفت: بســــیج یــــک حرکت 
خودجوش و مردمی اســــت که می تواند در زمینه های 
مختلف بازوی توانمند کشور باشد و امید را در جامعه 

افزایش دهد.
وی ادامه داد: بســــیجیان در دوران  ســــخت امتحان 
خــــود را به خوبــــی پــــس داده انــــد و توانســــته اند در 
گام های مؤثری در راســــتای پیشــــبرد اهداف متعالی 
کشــــور بردارند که از جمله آن به مشارکت بسیجیان 

در طرح ریشه کن کردن فلج اطفال اشاره کرد.
وی در ادامــــه ضمن تشــــریح ایــــن طرح گفــــت: طرح 
سپهبد شهید حاج قاســــم سلیمانی بر مبنای فرمان 
فرمانده معظم کل قــــوا )مدظله العالی( مبنی بر ورود 
همه جانبه و توانمند بســــیج به عرصه مقابله و مبارزه 

با همه گیری ویروس کرونا شکل گرفت.
کریم پور خاطرنشــــان کرد: طرح ســــپهبد شهید حاج 
قاســــم ســــلیمانی بر مبنای تغییر در راهبــــرد مقابله 
با این ویروس منحوس اســــت به طــــوری که رویکرد 
تهاجم به چرخه انتقال ویروس کرونا به جای دفاع در 

برابر عوارض آن را در دستور کار دارد.
وی افــــزود: در ایــــن طرح بســــیجیان با مراجعــــه به در 
خانه های افراد مشکوک به بیماری، از آنان آزمایشات 
الزم را گرفتــــه و در صورت مثبت بــــودن آزمایش، فرد 

مورد نظر به مراکز پزشکی معرفی می شود.
کریم پور گفت: بســــیجیان نیز در راستای بهبود افراد 
آنان  ، خدماتی مانند تهیه مایحتاج خانواده های  بیمار

را بر عهده می گیرند.
وی در پایــــان گفت: بســــیج همــــواره یاریگــــر و کمک 
رسان عرصه های مختلف بوده و هست که با توجه به 
ظرفیت های بالقوه ای که به آن اشــــاره شد می تواند با 
همکاری وزارت بهداشــــت و سایر نهادهای مرتبط در 

این طرح موفق باشد.

مریم صفاری معلول موفق جسمی، حرکتی شهرستان تویسرکان:

معلولیت را هدیه ای از جانب خداوند می دانم
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: در ششــــمین روز از هفته  
گرامیداشــــت معلــــوالن، مرکــــز فرهنگــــی هنــــری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ســــرکان میزبان مریم 
صفاری معلول موفق جســــمی، حرکتی این شهرســــتان 

بود.
به گزارش هگمتانه، مریم صفاری معلول جسمی حرکتی 
شهرســــتان تویســــرکان، در نشســــت مجــــازی میهمان 
مربیــــان و همــــکاران کانــــون پــــرورش فکری کــــودکان و 

نوجوانان استان همدان بود.
صفــــاری در ایــــن نشســــت، ضمن تبریــــک ایــــن هفته، 
معلولیــــت را هدیــــه ای از طرف خداوند برشــــمرد و گفت: 

نباید به معلول به چشم یک فرد ناتوان نگاه کرد.
وی به معلولیت خود اشاره کرد و افزود: با وجود این که به 
عنوان یک فرد معلول در جامعه زندگی می کنم ولی دارای 

امتیازهای بسیار خوبی در زندگی هستم.
این معلول جســــمی، حرکتی با برشمردن توانمندی های 

خود بیان کرد: هیچ گاه معلولیت باعث نشــــد از تالش و 
کوشش برای رســــیدن به اهدافم باز بمانم و سعی کردم 

آن ها را دست یافتنی کنم.
 وی بــــه هنرهــــا و تخصص های خــــود همچون نقاشــــی، 
عروسک ســــازی، تدوین و فتوشاپ اشــــاره کرد و یادآور 
شــــد: در اکثر کالس های بهزیســــتی شهرستان شرکت 
می کنم و در رشــــته های فــــوق به موفقیت هــــای خوبی 

دست یافته ام.

 صفــــاری انتظــــار معلوالنــــی همچــــون خــــود را از جامعه، 
دیده شدن و بهادادن به آن ها دانست و گفت: امیدوارم 

که جامعه ما را مانند افراد عادی و سالم بپذیرد.
در پایان مربیان سؤال های خود را در حوزه های مختلف از 

وی پرسیدند.
 گفتنی اســــت ایــــن دومین نشســــتی بود کــــه همکاران 
اســــتان در هفته معلوالن، میزبان افراد بــــا نیازهای ویژه 

بودند.
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5 ایران و جهان

یجی تبدیل تدر
»شورای عالی انقالب فرهنگی« 

به »شورای عادی«
حسن رحیم پور ازغدی

بسم اهلل المعلم
، در چهلمین ســــالگرد تاسیس شورای  این نوشــــتار
عالی انقــــالب فرهنگی بــــه فرمان امــــام خمینی، پرده 
از مخالفــــان پنهان وآشــــکار قیــــود )شــــورا(، )عالی(، 
)انقــــالب( و )فرهنگــــی( در داخل وخــــارج حاکمیت و 
علت ســــنگ اندازی ها در برابر پروژه تــــداوم وتعمیق 
دوم  گام  در  اســــالمی  انقــــالب  فرهنگــــی  ارزش هــــای 
انقــــالب برداشــــته و راه برون رفت را بــــه بحث گذارده 
است: چهارپاره )شــــورای / عالی / انقالب / فرهنگی( 
99.9.19چهلمین  مناسبت  )به  ضدشورا  چهارگروه  و 
سالگشــــت تاسیس شــــورا( 1. شــــورای عالی انقالب 
فرهنگــــی، چهــــار مانــــع در درون و بیــــرون حاکمیت 
داشته است: یک( خلط شوری" با گروه مشاوران دو( 
جایگزینی تدریجی شــــورای عادی بجای شــــورای عالی 
ســــه( نگاه الئیک به مســــؤولیت دولــــت در فرهنگ 
( رویکــــرد غیرفرهنگی بــــه انقالب و  وآمــــوزش چهــــار

رویکرد غیرانقالبی به فرهنگ
یک( خلط شــــورا با گروه مشــــاوران: آنانکه این شــــورا را 
شوری نمی خواهند، نگاهشــــان به اعضای شورا گرچه 
همچون ســــران قوا منصوب رهبری درشــــورا هستند، 
همچون نــــگاه به اعضای هیأت دولت اســــت، به آنان 
چــــون کارگزار خود دســــتور می دهنــــد و از آنان اطاعت 
می طلبند، اعضای شــــورا را مشــــاور یدکــــی خود، بدون 
حق نقد و اســــتیضاح دانســــته، برای خــــود، حق وتوی 
مصوبــــات، تعریف کــــرده و اگر میل نکننــــد، مصوبات 

شورا را امضا یا ابالغ نمی کنند.
عضو شــــورای عالــــی انقــــالب فرهنگی در ادامــــه آورده 
است: مواجهه ای تشریفاتی و بدون پاسخگویی بدان 
حد که بخود اجــــازه دهند در ملی ترین سیاســــت های 
فرهنگی، به اراده شخصی یا ســــلیقه جناحی وگاه حتی 
ازســــر انفعال محض در برابر تحمیــــل بیگانگان بدون 
تصویب یا حتی طرح در شــــورا و گاه بدون اطالع رسانی 
به نهادهای قانونی، بی ســــروصدا پروژه ای کشــــوری را 
به اجرا گــــذارده، بودجه بیت المال، خــــرج اجرای فرمان 
دیگران کــــرده و قانون را دور زنند، مواردی چون 2030 و 

بعضی دیگر از کنوانسیون های تحمیلی آمریکا و اروپا.
دو( تبدیل تدریجی شورای عالی به شورای عادی: آنانکه 
تفاوت شــــورای عالی را با شــــورای غیرعالــــی نمی دانند 
یا مصلحت اســــت کــــه ندانند، این عالی ترین شــــورای 
فرا قــــوه در سیاســــتگذاری علمی و فرهنگی کشــــور را 
درعرض شــــوراهای عادی تحت فرمان قوا، نشــــانده و 
گمان یا تظاهر می کنند که حضور سران سه قوه و همه 
نهادهای علمی و آموزشی و فرهنگی و رسانه ای کشور 
در این شــــورا از باب دید و بازدیداســــت و ســــران ســــه 
قوه و ســــایر مدیران و شــــوراهای پایین تر درحوزه های 
فرهنگی و علمی، همه از پاسخگویی معافند. گردنهای 
آموخته اند که چگونه باصدای کلفت، مدیریت  کلفت 
کنند، بدون عــــذاب وجدان، خود را ببخشــــند و بدون 
ترس از پیگرد قانــــون، تصمیم هــــا را بگیرند. می دانند 
که در ایران، سیســــتم نظارت، دنبال دردسر نمی گردد، 
خجالتی و اهل تعارف اســــت، آمد نیامــــد دارد و دربرابر 
ارباب قــــدرت، جامیزند. دیدید چگونه دراین ســــال ها 
دزدی واختالس هــــا به هزارمیلیارد رســــید و رســــیدگی 
نمی شــــد. ضعیفــــان عرصه فرهنــــگ واقتصــــاد، البته 
وضع دیگری دارند و اگر صد در صد، قانونمند نباشــــند 

قاطعانه وعادالنه مجازات خواهندشد!
ســــه( نگاه غیر دینی به مســــؤولیت دولت در فرهنگ 
و آموزش: آنانکه حتی با لفظ انقالب فرهنگی، مشکل 
دارند، شــــورای عالی انقالب فرهنگی را با شــــورای عالی 
فرهنگی در سایر کشورها اشتباه گرفته و کلمه انقالب 
را در این میان، زائد، تشریفاتی و محصول جوزدگی دهه 
60 دانســــته و معتقدند فرهنگ، مقولــــه ای اصواًل غیر 
انقالبی اســــت و جایــــی برای انقــــالب و رویکرد انقالبی 
در فرهنگ نیســــت، نه ارزش های انقالبی و توحیدی و 
نه روش های انقالبی و کارآمد، هیچ نســــبت فامیلی با 

فرهنگ ندارند.
پچ پچ هایی هم شــــد که کلمــــه انقالب، کم کــــم باید از 
عنوان شــــورا، حذف و به یک شــــورای عالــــی فرهنگی 
ازنوع عــــادی با رویکردی بــــی ربط با انقالب اســــالمی و 
 در حد یک دبیرخانه بــــرای هماهنگی های روتین 

ً
صرفا

تبدیل شــــود. این جماعت در دولت های گوناگون در 
این 40 ســــال، انقالب را مقوله ای اورژانسی و اضطراری 
و بنابراین، مقطعــــی، دفاعی و دفعــــی می دانند نه یک 
فرهنــــگ فراگیر و پروژه ای ملی و تاریخــــی )بلکه فراملی 

وفراتاریخی( در جهت برداشتن گام دوم تمدن سازی.
( عــــدول از انقــــالب فرهنگــــی به فرهنــــگ غیر  چهــــار
انقالبی و انقالب غیر فرهنگــــی: آنان که نه تنها انقالب 
 جنس 

ً
فرهنگــــی و فرهنــــگ انقالبــــی را بلکــــه اساســــا

فرهنــــگ را امری بی ربط با حکومــــت و حکومت را عاری 
از هر گونه مســــؤولیت نســــبت به شــــعور اجتماعی و 
فرهنــــگ عمومی وخــــرده فرهنگ ها در ســــبک زندگی 
اجتماعی می داننــــد، گرایش الئیک دارنــــد و صدایش 
را فعــــاًل درنمی آورند، الئیســــیته را با مســــلمانی در یک 
ماهیتابه، بــــه مقدارکافی حرارت داده وترکیب کرده اند، 
 تابع قانون عرضه و 

ً
فرهنگ را "کاالیی اقتصادی و صرفا

تقاضا می دانند که باید چون سایر بازیچگان، وارد بازی 
بازیگران حرفه ای شود.

دولت بی مســــؤولیت و بالتکلیف را با پوشش شعار 
دولت بــــی طــــرف، تئوریزه می کننــــد و عمــــاًل حتی بی 
طرف نیســــتند و بودجه بیت المال را به جای گسترش 
فرهنگ اســــالمی و ملی، حتی مصرف کارگزاران داخلی 
غربیان یافرهنگ نمایی جناحی و حتی تبلیغ شــــخصی 
می کننــــد. چــــه باید کــــرد که کاســــبان فرهنــــگ، وقتی 
کاتولیک تــــر از پــــاپ ولیبرال تر از الک شــــدند که حتی 
دولت های قبله غربی نیز علیرغم این شــــعارعوام رنگ 
کن، بی کم و کاست درخدمت فرهنگ سرمایه داری و 
کارگزار ایدئولــــوژی لیبرال و حتی مفتش المذهبی وبی 

اخالقی شده و درهیچ قلمرویی، بی طرف نیستند.
تا اینجــــا عنوان چهــــار کلمه ای شــــورای عالــــی انقالب 
فرهنگی با چهار دســــته مانع تــــراش در بیرون و درون 
حاکمیت مواجه اســــت کــــه از اثرگذاری شــــورا باصفت 
عالــــی، انقالبــــی و فرهنگــــی بــــه اشــــکال گوناگــــون تا 

توانسته اند جلوگیری کرده اند.

یادداشت

دار مجازات برای "روح اهلل زم" 
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که خود را سرکرده اغتشاشات در ایران 

می دانست به دار مجازات آویخته شد.
روح اهلل زم که خود را ســــرکرده اغتشاشات در ایران می دانست، صبح روز گذشته به سزای اعمالش 

رسید و به دار مجازات آویخته شد.
22 مهر ســــال گذشته سپاه پاســــداران انقالب اسالمی با انتشــــار اطالعیه ای از دستگیری "روح اهلل 
" توسط ســــازمان اطالعات سپاه خبر داد. این  زم" سرشــــبکه وبگاه وابســــته و ضدانقالب "آمدنیوز
، بیانگر شکســــت و جا ماندن سرویس های اطالعاتی دشمن از قدرت  عملیات پیچیده و تحیرآور

اطالعاتی سپاه بود.
دستگیری روح اهلل زم که در قالب فعالیت ظاهری رسانه ای، با سرویس های جاسوسی دولت های 
غربی، رژیم صهیونیســــتی و عربستان ســــعودی همکاری و ارتباط داشــــت و برای ایجاد اغتشاش 
و ناامنــــی در کشــــور برنامه ریزی می کرد، خرســــندی تمامی گروه هــــای داخلی و نارضایتــــی و نگرانی 
 غربی را کــــه از زم به عنــــوان ابزار و آلت دســــت خــــود اســــتفاده می کردند و نیز 

ً
کشــــورهای عمومــــا

احمق هــــای به اصطالح فرصت طلب منطقه کــــه فکر می کردند زم می تواند به آنها برای رســــیدن به 
اهداف شومشــــان کمک برســــاند، در پی داشــــت و البته همکاران و همفکران و مرتبطین زم را در 

شوک بزرگی قرار داد.

انعکاس
آئین افتتاح راه آهن خوافـ  هرات

الوروف:

روسیه قاطعانه ترور "فخری زاده" را محکوم کرد
برجام نباید مورد بازنگری قرار گیرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر امور خارجه روســــیه 
با تأکید بر اینکه جامعه جهانی به نتایج تحقیقات ایران 
درباره ترور دانشــــمند هسته ای "فخری زاده" عالقه مند 
اســــت، درباره اقدامات مخرب و تحریک آمیز آمریکا در 
برخورد با ایران و پیشــــنهادات تهران در حل مناقشــــه 

قره باغ صحبت کرد.
در  روســــیه،  خارجــــه  امــــور  وزیــــر  الوروف"  "ســــرگئی 
مصاحبــــه ای اختصاصی با ســــازمان رادیــــو و تلویزیون 
دولتی ایران )صداوسیما( تأکید کرد که جامعه جهانی 
بــــه نتایج تحقیقات دربــــاره ترور "محســــن فخری زاده" 

فیزیکدان هسته ای ایران عالقه مند است.
الوروف با یادآوری این مســــئله که روســــیه، در سطوح 
مختلــــف، از جمله در بیانیه رســــمی وزارت امور خارجه، 
ترور این دانشــــمند ایرانــــی را به شــــدت محکوم کرده 
اســــت، گفت: »ما این تــــرور را یک اقــــدام تحریک آمیز 
با هدف بی ثبات ســــازی اوضاع در منطقــــه می دانیم، 
کــــه بدون آن هم سالهاســــت با مشــــکالت بســــیار و 
رویارویی هایــــی، در نتیجه دخالت هــــای خارجی روبه رو 

است.«
وی افــــزود: »من شــــنیده ام کــــه مقامات ایــــران اعالم 
، نتایجی  کرده انــــد که در تحقیقــــات مربوط به این تــــرور
به دســــت آمده اســــت. هر زمان که طــــرف ایرانی این 
کار را ممکــــن بداند، بــــرای همه مهم اســــت که بدانند 

تحقیقات شما به چه نتیجه ای رسیده است.«
ریشه مشــــکالت به وجود آمده پیرامون برجام، خروج 

آمریکا از این توافقنامه است
وزیــــر خارجــــه روســــیه همچنیــــن گفــــت کــــه مواضع 
واشــــنگتن در خصوص بازگشــــت احتمالــــی به برنامه 
جامــــع اقدام مشــــترک )برجام(درباره برنامه هســــته ای 

ایران ممکن است در ماه های آینده واضح تر شود.
الوروف در پاســــخ به ســــوالی در این رابطه گفت: »من 
نمی توانم درباره چگونگی بازگشــــت ایاالت متحده به 
برجام تصوری داشــــته باشــــم. در این خصــــوص باید از 
مقامات واشــــنگتن سوال شــــود. من فکر می کنم که 
طی یکی دو مــــاه آینده بتوان وضوح بیشــــتری در این 
رابطه به دست آورد. برجام نباید مورد بازنگری و تجدید 

نظر قرار گیرد و در آن مسائل دیگر مطرح شود.«
وی با تأکید بر این مسئله که ریشه مشکالت به وجود 
آمده پیرامــــون برجام خــــروج آمریکا از ایــــن توافقنامه 
اســــت، افزود: »این مشــــکالت همچنین شامل یک 
مجموعــــه عظیــــم و بی ســــابقه از تحریم های ســــخت 
آمریکا علیه ایران می شــــود. در حقیقت، ایران مجازات 
شــــد به این دلیل که خــــود آمریکایی ها گســــتاخانه از 
انجام تعهــــدات خــــود در چارچوب برجام که از ســــوی 
شــــورای امنیت ســــازمان ملل متحد هم تأیید شــــده 
بودند، خــــودداری کردند. من معتقدم که این یک رفتار 

متکبرانه در برخورد با قوانین بین المللی است.«
الوروف تأکیــــد کــــرد کــــه موضــــع گیری واشــــنگتن در 
خصوص این موضوع غیرســــازنده و بــــه معنای کامل 
کلمه مخرب اســــت و بــــه بــــازی گرفتن این مســــئله، 

اقدامی غیرعاقالنه و غیرسازنده است.

وزیر خارجه روســــیه گفت: »برخی از کسانی که سرشان 
داغ اســــت، خواســــتار از بین رفتن برجام و خودداری از 
توافقات صورت گرفته از سوی سایر شرکت کنندگان، 
از جملــــه ایران هســــتند. من فکر می کنــــم افراد زیادی 
در ایاالت متحده وجود دارند که مایل هســــتند چنین 
اتفاقی بیفتد و ســــرانجام برجام، به خصوص به دستان 

خود تهران به خاک سپرده شود.«
به گفته وی، در این شــــرایطی رعایت خویشــــتن داری 
مشخص و تالش برای دست یابی به بازگرداندن توان 

بالقوه توافق هسته ای بسیار مهم است.
الوروف بــــا یادآوری اینکــــه انعقاد توافق هســــته ای در 
ســــال 2015، بزرگترین دســــتاورد دیپلماســــی بود که از 
آن "به عنوان دســــتیابی به موفقیت در حل مشکالت 
گســــترش ســــالح های هســــته ای و عادی سازی  منع 
روابط بین ایران و کل جهان غرب" ارزیابی شده است، 
با اشاره به به مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف، همتای 
ایرانی خود بــــا روزنامه ایران، جایی کــــه "او به وضوح در 
خصوص چشــــم انداز عادی ســــازی روابط بین ایران و 
ایــــاالت متحده صحبت کــــرده، گفت: »بــــه گفته آقای 
ظریف، همه شرکت کنندگان در برجام می توانند کامال 
بــــر اجرای کامــــل توافقات ســــال 2015 از ســــوی تهران 
حساب کنند، اگر واشنگتن به انجام تعهدات خویش 
بر اســــاس قطعنامــــه 2231 شــــورای امنیت ســــازمان 
ملل، بازگردد. من کاماًل از ایــــن جمله حمایت می کنم 
و ایشــــان را فردی معقــــول و خردمنــــد می دانم. به طور 
کلی به مواضع تهران بسیار احترام می گذارم. و علی رغم 
تمام اقدامات تحریک آمیز توسط ایاالت متحده، ایران 
همچنان به تعهدات اساســــی خود در چارچوب برجام 

ادامه می دهد.«
رئیس دســــتگاه دیپلماســــی روســــیه ادامــــه داد: »ما 
اعتقاد نداریم که رویکرد کشــــورهایی که مایلند ســــایر 
مواردی که در این توافقنامه به آنها اشــــاره نشده، وارد 
روند نجات و از ســــرگیری برجام شــــود، صحیح اســــت. 
شــــما می دانید که موضوع بر سر چیست. برای بررسی 
ایــــن مســــائل می توانــــد گفتگوی مــــوازی آغاز شــــود. 
ولی توان هســــته ای را نمی توان با "عطف به ماســــبق" 

ویرایش و اصالح کرد.«
ســــرگئی الوروف تأکید کرد که روسیه و ایران به دنبال 
اشــــکال جدیدی از مقابلــــه با تأثیرات منفــــی تحریم ها 
بــــر روابــــط اقتصــــادی دوجانبه هســــتند. چرا کــــه اتکا 
به کشــــورهای غربــــی که تحریم هــــا را اعمــــال می کنند 
غیرممکــــن اســــت و باید بــــه توانایی کشــــورهایی که 
قاطعانــــه از اصول حقوق بین الملــــل پیروی می کنند، 

تکیه کرد.
وی همچنین گفت که اتحادیه اروپا از آنجا که خواستار 
بازگشــــت ایاالت متحده به ســــمت اروپا است، بعید 
اســــت بتواند همچنان ادعای نقش مستقلی در نظم 
جدید چند قطبی در جهان را داشــــته باشــــد و آمریکا با 
حفظ نفوذ خود در اروپا، تالش خواهد کرد تا حد امکان 
تعداد دیگــــر قطب های مدعیان در نظام جدید جهانی 

را کاهش دهد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خبر داد؛

نخستین تزریق تست انسانی واکسن کرونا
در هفته اول دی ماه در ایران

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس ســــتاد اجرایی 
فرمــــان امام )ره(، از نخســــتین تزریق تســــت انســــانی 
واکســــن کرونا در هفته اول دی ماه خبــــر داد و گفت: 

آزمایش انسانی واکسن در سه مرحله انجام می شود.
محمد مخبر از نخستین تزریق تست انسانی واکسن کرونا 
در هفته اول دی ماه در کشــــور خبر داد و اظهار کرد: بنده و 
همه همکارانم در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( آمادگی تزریق 

این واکسن را داریم و ما این واکسن را تزریق خواهیم کرد.
رئیــــس ســــتاد اجرایــــی فرمان حضــــرت امــــام خمینی 
)ره( گفــــت: اقدامات خوبی در رابطه با تولید واکســــن 
کرونــــا در کشــــور صورت گرفته اســــت و مــــا بهترین و 

مطمئن ترین واکسن را در کشور تولید خواهیم کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه خط تولید واکســــن آماده اســــت و 
مشــــکلی در تولیــــد واکســــن و تزریق ســــرم نخواهیم 
داشــــت گفت: بــــا توجه بــــه اجــــازه وزارت بهداشــــت، 
آزمایش انسانی واکسن کرونا هفته اول دی ماه تزریق 
می شــــود و این واکســــن با کمترین تبعــــات تولید و از 

ویروس ضعیف شده استفاده شده است.
مخبر بیان کرد: آزمایش انســــانی واکســــن کرونا در سه 

مرحله صورت می گیرد به ایــــن صورت که در مرحله اول 
به 56 نفر با جنســــیت و ســــن متفــــاوت تزریق صورت 
می گیرد و بعد از 28 روز و مشــــخص شدن نتایج بررسی، 
مرحله دوم بــــا تزریق بــــه 500 نفر آغاز می شــــود و بعد از 
28 روز از تزریق دوم و بررســــی نتایج، مرحله ســــوم بدون 
محدودیت با تولید انبوه و عرضه گسترده آغاز می شود.

وی ادامــــه داد: مــــردم کشــــورمان از واکســــن ایرانــــی 
اطمینان دارند و ما برای تزریق واکســــن با متقاضیان 

زیادی روبه رو شدیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( گفت: 
٣ تا 4 ماه بعد از آزمایش انســــانی، ما به نقطه ای خواهیم 

رسید که کشور از واردات این واکسن بی نیاز می شود.
نخستین واکسن کرونا تولید محققان ایرانی که موفق 
بــــه دریافت کد اخــــالق و کارآزمایــــی انســــانی از وزارت 
بهداشت شد در شرکت شــــفا فارمد وابسته به بنیاد 

برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تولید شده است.
به گفته مســــؤوالن، سه واکســــن کرونا دیگر محققان 
شــــرکت های ایرانــــی هــــم در مرحلــــه دریافــــت مجــــوز 

کارآزمایی بالینی هستند.

روحانی خطاب به مردم:

شب یلدا را سایبری برگزار کنید

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور با بیان این 
مطلب که "امروز 12 شهرســــتان کشــــور در وضعیت قرمز 
اســــت"، گفت: مردم این شــــب یلدا را در فضای مجازی و 
الکترونیکی برگــــزار کنند بدون اینکه همدیگر را از نزدیک 

ببینند.
حجت االســــالم حســــن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
دیروز ســــتاد ملــــی مقابله بــــا کرونا طــــی ســــخنانی اظهار 
کرد: حدود 10 ماه اســــت که مردم عزیز مــــا با این ویروس 
 اقدامات 

ً
خطرناک مواجه هستند و در این مدت نیز تقریبا

بسیار خوبی در مجموع انجام گرفته است.
وی افزود: بحمداهلل در هفته های اخیر که شاهد افزایش 
روند ایــــن بیماری بودیم، بــــا اقداماتی که از آبــــان و آذرماه 
انجام شد، امروز شــــاهد این هستیم که روند این بیماری 
 در اکثریت قاطع اســــتان ها و البتــــه به جز مواردی 

ً
تقریبــــا

محدود، کاهشــــی و امیدوارکننده اســــت. در گزارشی که 
امروز به جلسه ارائه شــــد دیدیم که فقط 12 شهرستان در 
وضعیــــت قرمز قرار دارند و مابقی نارنجی یا زرد هســــتند و 
امیدواریم برای این تعداد نیز با تالش مســــؤولین موفق 

به مهار شویم و آن ها را به شرایط نارنجی یا زرد برگردانیم.
رئیس جمهور با بیان اینکــــه این موفقیت ها در قدم اول 
مرهون مســــؤولیت پذیری و اعتماد مــــردم به تصمیمات 
ستاد ملی است، گفت: خیلی ها خواستند که اخالل ایجاد 
کنند و مردم را ناامید کنند و اســــاس امر اعتماد اســــت و 
ستاد ملی این بار را بر دوش دارد و مردم هم به آن اعتماد 
دارند و این مهم اســــت و مشــــکالتی نداریم کــــه نتوانیم 
آن را حــــل کنیم. کنار مــــردم، اقدامــــات به موقــــِع قرارگاه 
عملیاتی، نیــــروی انتظامی، ســــازمان بســــیج، اتحادیه ها، 
مؤسســــات مردم نهاد و هالل احمر همه دست به دست 
یکدیگــــر دادند و اقدامات گســــترده ای انجام گرفت، این 
یــــک موفقیت بزرگی بوده اســــت کــــه در فوتی هــــا در روز 
به مرز کانال 500 رســــیده بودیم و امروز بــــه کانال 200 نفر 
برگشــــته ایم و امیدواریم با تالش مردم و مســــؤولین این 

رقم در هفته های آینده باز هم کاهشی شود.
روحانــــی در ادامه تصریــــح کرد: موضوع بســــیار مهمی که 
باید مورد تأکید ما، صدا و ســــیما و رسانه ها باشد مسئله 
خطرِ عادی انگاری است؛ هر زمانی که حس کنیم مسئلۀ 
کرونا تمام شــــده اســــت و از آن عبور کرده ایم، بالفاصله و 
در هفته های بعد موج در ابتال و مرگ ومیر شروع می شود 
و خطرنــــاک خواهد بود. "آزمــــوده را آزمودن خطاســــت" و 
در این مــــدت دیدیم که هر وقت ازدحام و تردد زیاد شــــد 
و اجتماعــــات بــــدون رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
افزایش یافت، با اوج مواجه شدیم. ابعاد و آثار این بیماری 
تنها منحصر به بحث پزشــــکی نیســــت و آثــــار اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی هم دارد و بســــیاری از مسائل را در بر 
گرفته اســــت و کرونا باعث شده است که رشد اقتصادی 
دنیا 3ــ باشــــد و در اشــــتغال هم ضربه شدیدی وارد کرده 

اســــت و برخی امور مانند گردشــــگری و ورزش و مسائل 
فرهنگی و آموزشــــی صدمه دیده اســــت، ایــــن حادثه ای 
عجیــــب و در قــــرن اخیر بی نظیــــر بوده اســــت؛ همه باید 
مراقبت کنیم و البته که مســــئله سالمت اول است ولی 
تنها سالمت نیست و اقتصاد، فرهنگ و زندگی مردم هم 

هست.
وی خاطرنشان کرد: باید خدا را شاکر باشیم که از آغاز این 
بیماری یعنی روز آخر ماه بهمن نه تردید و نه تعلل کردیم 
و نه در پذیــــرش حادثه دچار تردید یا انکار شــــدیم؛ وقتی 
چهارشــــنبه 30 بهمن وزیر بهداشت در دولت اعالم کرد 
که "متوجه دو مورد کووید19 شده ایم"، همان جا گفتم که 
"بالفالصله به مردم اطالع دهید"، با اینکه شــــب انتخابات 
و کار ســــخت بود ولی اطالع دادیم. ما حادثه را پذیرفتیم و 
این مهم بوده و یک اصل اســــت؛ برخی کشورها منکر آن 
بودند و در یک کشور مانند آمریکا کسی که رئیس جمهور 
بــــود و چند هفته ای هم هســــت، ادعا می کــــرد که "خبری 

نیست و چیزی نشده است."
رئیس جمهور ابراز کرد: انکار کردن باالترین سنگ اندازی 
در مســــیر در روز اول اســــت؛ در ایــــران انــــکار در کار نبود 
و مســــئله را پذیرفتیم و پاســــِخ به هنــــگام دادیم. روزهای 
اولیــــه که کار مبــــارزه با کرونا را شــــروع کردیــــم، مقداری در 
برخــــی اســــتان ها به هم ریختگــــی بود و هر کســــی یک کار 
انجام مــــی داد و بالفاصله اعــــالم کردیم و من در ششــــم 
 گفتم "جز مواردی که ستاد ملی اعالم 

ً
اســــفندماه صراحتا

می کند، بقیه کارها باید طبق روال باشــــد."، گفتیم "ستاد 
ملی دســــتور می دهــــد و می تواند تعطیل کند و شــــخص 
و یا مقام دیگــــری حق مداخله نــــدارد" و این طبق مصوبه 
شــــورای عالی امنیت ملی بود که مقام معظم رهبری آن را 

تأیید کرده بودند.
روحانی عنوان کرد: راهبرد ما از اول مشــــخص بود و برخی 
کشورها دچار راهبرد ســــردرگمی شدند ولی اقدامات ما از 
اول روشن بود؛ آمادگی بســــیار بزرگی در روزهای اولیه در 
بهداشــــت و درمان و نیروهای مســــلح ما وجود داشت و 
همــــه برای درمان و بــــرای رعایت شــــیوه نامه ها به میدان 
آمدنــــد. البته در این مســــیر برخی شــــیوه نامه ها مقداری 
تغییر کرد و مثاًل دســــتکش از شــــیوه نامه های بهداشتی 
 در دنیا گفته شــــد که شستن دست بهتر از 

ً
بود ولی بعدا

دستکش است ولی ماسک و عدم تجمع و تردد از اصولی 
بود که دنیا به آن رســــید و تغییری هم نکرد و ما هم ادامه 

دادیم.
وی اظهــــار کرد: مبنای مــــا از اول علم گرایی بــــود و دنبال 
پندارگرایی نبودیم و حرف متخصصین ما با متخصصین 
دنیا یکســــان بود و با علم گرایی حرکت کردیم، هم چنین 
خوشبختانه اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور به خوبی 
حفظ شــــد و بحران اعتماد پیدا نکردیم و مردم هم تردید 
نکردند و وقتی گفته شــــد که مردم به ســــفر نروند، نرفتند 

و به 13به در هــــم نرفتند و مردم همکاری خوبی داشــــتند 
و مردم از روز اول با ســــتاد ملی همکاری می کردند و البته 
عده ای از رسانه های بیگانۀ ضدایرانی کارهایی کردند ولی 

مانند همیشه ناموفق بودند.
رئیس جمهــــور خاطرنشــــان کــــرد: از توانمنــــدی نیــــروی 
متخصص درمانی و شــــرکت های دانش بنیان و تولیدی 
تشــــکر می کنم که به خوبــــی بــــرای آن چه مورد نیــــاز بود 
زحمت کشــــیدند. ما توانستیم ماســــک را تأمین کنیم و 
اآلن هم به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم است 
 تأمین شد و در تجهیزاتی 

ً
و وقتی هم به وفور نبود ســــریعا

، سی تی اســــکن و ســــایر امکانات تجهیز  مانند ونتیالتور
شــــد و توانســــتیم که در زمان کوتاهــــی 2000 تخت ویژه را 
آماده کنیم و این کار آســــانی نیســــت؛ همه پای کار آمدند 
و توانســــتیم از این شــــرایط عبور کنیم و اآلن هم شــــرایط 

خوبی داریم و می توانیم از این مسئله عبور کنیم.
روحانــــی گفت: بایــــد به مراکزی کــــه به طور طبیعــــی مراکز 
تجمع است، مانند مراکز نگهداری از سالمندان، معلوالن 
و هم چنیــــن ســــربازخانه ها و زندان ها که به طــــور طبیعی 
محل اجتماع اســــت توجه بیشتری شود و مراعات ها هم 
افزایش یابد تا مطمئن شــــویم این مراکز عاری از ویروس 
است. توجه کنیم که یک دستورالعمل فقط کافی نیست 
و ماســــک، شســــتن دســــت ها و رعایت فاصله هر کدام 
به تنهایی کافی نیست و دستورالعمل ها هرکدام تأثیراتی 
دارند و باید با هم انجام شــــود تا بتواند ما را از این ویروس 

نجات دهد.
وی اظهار کرد: اآلن فصل سرما هست و مردم در اتاق های 
دربســــته هســــتند و ممکن اســــت تهویه هوا مناســــب 
نباشد؛ در این شــــرایط ممکن است مشکل پیش بیاید 
و مشــــکل هم گاهی اوقات از یک بیماری بی عالمت آغاز 
می شــــود، مثاًل یک جوان به کرونا مبتالست و وقتی بعد 
از آزمایــــش به او گفته می شــــود، باور نمی کنــــد و می گوید 
کــــه "من عالئم نــــدارم"؛ این قبیــــل افــــراد بدترین عوامل 
انتقــــال هســــتند. چنین فــــردی وقتــــی داخــــل خانواده 
می آیــــد، در زمان غذا خوردن و دورِ هم بودن نیز ماســــک 
وجود ندارد و فاصله ها کم می شــــود این جا امکان انتقال 
ویروس وجود دارد و هم چنین اگر در جمع چندخانواده با 
تعداد حدود 20 نفر در یک فضای کوچک باشــــد، احتمال 
انتقال باالست و این، کار را ســــخت می کند. یک مبتالی 
بی عالمت ممکن است 20 ــ 30 نفر را مبتال و برای کسانی 
کــــه بیماری زمینه ای و یا ســــن باال دارند، حتــــی خطر جانی 

ایجاد کند.
رئیس جمهــــور بــــا تأکید به اینکــــه مردم در ایــــن فصل و 
در این شــــرایط بیــــش از پیش مراعات کنند، به مســــئله 
دورهمی های شــــب یلدا پرداخت و خاطرنشان کرد: مردم 
در مبــــارزه با کرونا خیلــــی زحمت کشــــیده اند و آمار امروز 
خوشــــحال کننده اســــت و نمودارهایی در حــــال حرکت 
به سمت آسمان بود، سربه زیر شده است و پایین می آید 
و این برای تالش های متخصصیــــن، ناظران و مردم بوده 
اســــت. خدای ناکرده این شــــرایِط خــــوب می تواند با یک 
شــــب یلدا معکوس شــــود و خانواده ها در شب یلدا دور 
هم جمع شــــوند و اگر یک نفر هم آلوده باشــــد، می تواند 
همه را مبتال کند و دراین صورت دو هفته بعد از شب یلدا 

شاهد موج جدید خواهیم بود.
روحانی دراین باره اضافه کرد: بنا شــــد که قرارگاه عملیاتی 
ســــتاد دراین باره فکر کنند و صدا و سیما هم برنامه های 
خوبی برای این شــــب آماده کند و از مردم هم می خواهم 
که برای شب یلدا مراقبت کنند و این شب یلدا را سایبری 
و در فضای مجازی و الکترونیکــــی و بدون دیدار حضوری 
برگــــزار کنند. مراســــم شــــب یلــــدای امســــال را این گونه 
انجام دهیم که هم به یاد شــــب یلدا باشــــیم و از یکدیگر 

احوال پرسی کنیم و این کار غیرحضوری باشد. 

آیا عیسی کالنتری به عنوان تخریب گر محیط زیست محاکمه می شود؟
هگمتانه، گروه ایران و جهان: در حالی که ســــخنگوی قوه 
قضائیه از بررســــی موضوعات متعدد در پرونده کالنتری 
از جمله اجرای طرح بایوجمی در تاالب انزلی ســــخن گفته 
است، یک حقوقدان از احتمال محکومیت وی در دادگاه 

کیفری خبر داده است.
15 آذر خبر احضار عیســــی کالنتری، رئیس سازمان محیط 
زیست به دادســــرای کارکنان دولت منتشر شد. در متن 
این خبر آمده بود؛ »در پی انتشــــار اظهــــارات توهین آمیز 
عیســــی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیســــت در خصوص حضــــرت امام )ره( 
و ریشــــه های انقالب اســــالمی در مصاحبه با رســــانه های 
مجازی، کالنتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت 
احضار و در خصوص توهین به بنیانگذار انقالب اسالمی 

تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین آزاد شد.«
، غالمحســــین  امــــا پــــس از چنــــد روز از انتشــــار ایــــن خبر
اســــماعیلی در نشســــت خبری اش در پاســــخ به ســــوالی 
مبنــــی بر اینکه عیســــی کالنتری به چه علت به دادســــرای 
کارکنان دولت احضار شــــده اســــت، گفت: پرونده وی در 
دادســــرای عمومی و انقالب تهران در حال رسیدگی است 
و موضوع های متعددی درباره وی مطرح اســــت که یکی از 
این هــــا اتفاقات مربوط به تاالب انزلی و موضوع دیگر درباره 

 در فضای مجازی مطرح شد.
ً
برخی سخنان اوست که اخیرا

عیســــی کالنتری رئیس ســــازمان محیط زیست پیش از 
انجــــام گفت و گوی جنجالــــی و اظهار نظرهــــای موهنش 
در خصوص بنیانگذار جمهوری اســــالمی ایــــران، در چند 
پرونده زیســــت محیطی دیگر درگیر شــــده بــــود. از جمله 
این پرونده ها اجرای طرح گردشــــگری در منطقه حفاظت 
گردشــــگری تنــــگ تکاب،  آشــــوراده، پرونده طرح  شــــده 
پرورش ماهی تیالپیا، اجرای طرح بایوجمی در تاالب انزلی 
و واگــــذاری هزار هکتار زمین را در قبال دریافت یک ســــیر 
نبــــات در زمان وزارتش در جهاد کشــــاورزی بوده اســــت. 
اما به نظر می رســــد بر اســــاس نحوه بیان سخنگوی قوه 

قضائیه تحقیقات پرونده اجرای طــــرح بایوجمی در تاالب 
انزلی به مراحل پایانی خود رسیده است.

این طــــرح که به عنوان یــــک طرح محیط زیســــتی با رویکرد 
زیســــت پاالیی با ماده مــــورد اســــتفاده »بایوجمی« معرفی 
شــــده بود، به گفته کارشناســــان محیط زیســــت برخالف 
نامش فرایندش به هیچ وجه زیســــتی نبوده و با پیشوند 
»بایو« )به معنای زیســــتی( در نامگذاری آن نیز به هیچ وجه 
سنخیتی نداشته و با ماده شیمیایی »دی اکسید تیتانیوم« 
که در این طرح مورد استفاده قرار گرفته ندارد. این محصول 
توسط یک شرکت که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
مســــتقر بوده به عنوان یک دســــت آورد دانشی نو معرفی 
شده و برای اجرای یک ساله طرح، 900 میلیارد تومان قرارداد 
بسته شده است. در حالی که اصاًل نوآوری و اتفاق نویی در 
این طرح تشخصی داده نشده است، ضمن اینکه این طرح 
شفافیت الزم اجرایی نشده و درباره اثرات مخرب این ماده 

شیمیایی آن سخن گفته نشده بود.
اجــــرای آزمونــــه )پایلوت( این طــــرح جنجالی بــــا انتقادات 
صریح دادستان بندرانزلی مواجه شد و سیدرحمان سید 
زاده با تکیه بر اظهارات ستاد نانو و اساتید برجسته کشور 
اعالم کــــرد، این طرح نه تنهــــا به جانداران بلکــــه به مردم و 
حاشیه نشین های تاالب انزلی از طریق مواد سمی آسیب 
وارد می کنــــد چراکه در مقاالت علمی اســــاتید دانشــــگاه 
به صراحت آمــــده که ماده نانو دی اکســــید تیتانیوم مورد 

استفاده در طرح بایوجمی سرطان زا است.
پناهگاه حیات وحش »ســــرخانکل« که یکی از مهمترین 
بخش هــــای تاالب انزلی اســــت، محل اجــــرای به اصطالح 
پایلوت این پــــروژه بود که بــــا توجه به بررســــی های انجام 
شده و نظرات رســــمی اساتید معتبر کشــــور و به استناد 
 
ً
دســــتورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه، نهایتا

در تابســــتان سال گذشــــته با ورود دادســــتان بندرانزلی 
دســــتور توقف گرفته و اجرای آن به صورت موقت صادر و 

 علیه خاطیان اعالم جرم شد.
ً
متعاقبا

حاال پس از گذشــــت 17 مــــاه، محمد داســــمه وکیل چند 
پرونــــده محیــــط زیســــتی از جمله طــــرح بایوجمــــی تاالب 
انزلی با اشــــاره به اینکه مســــتندات علمــــی قابل توجهی 
از مخاطــــرات اجرای این پروژه در دادســــرای رســــیدگی به 
تخلفات کارکنان دولت ارسال شده است، گفت: آنچنان 
که سخنگوی قوه قضائیه درباره شرایط دیگر پرونده های 
رئیس ســــازمان محیط زیست گفته است، این پرونده ها 
در مرحلــــه تکمیل اقدامات تحقیقاتی هســــتند و پرونده 

تاالب انزلی به نتایج نهایی رسیده است.
وی درباره رونــــد قانونی پرونده های مذکــــور از جمله طرح 
بایوجمی توضیــــح داد: در صورتی که کیفرخواســــت برای 
کالنتری صادر شــــود، وی برای محاکمه بــــه دادگاه کیفری 

احضار خواهد شد.
ایــــن حقوقدان در پاســــخ به این ســــوال که آیــــا با طوالنی 
شــــدن روند رســــیدگی بــــه ایــــن پرونده ها و تمام شــــدن 
آنهــــا نیز متوقف  عمر این دولت دوازدهم، رســــیدگی به 
می شود، اظهار کرد: کنار رفتن کالنتری و حتی بازنشست 
شدنش هیچ تأثیری در روند تکمیل پرونده ها نداشته و 

مانع تعقیب کیفری وی نخواهد شد.
به این ترتیب در صورت اثبات جرم در پرونده های عیسی 
کالنتــــری، وی به عنــــوان اولیــــن رئیس ســــازمان محیط 
زیســــت در تاریخ ایران خواهد بود که در دادگاه به عنوان 

تخریب کننده محیط زیست محاکمه می شود.



سیروس قلی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/23         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/08

نظر بــه اینکه هیأت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک تویســرکان به موجب رأی اصاحی شماره 
139960326004000690 مورخه 1399/07/13 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای مجید طاهری 
به شناسنامه شــماره 13779 و کد ملی 3978217971 صادره از تویسرکان فرزند محمدحسین 
متقاضی پرونده کاســه 13991114426004000380 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ بنا 
پاک هــای 2 و 3 فرعی از 257 اصلی و 6 فرعی از 244 اصلی و قســمتی از محوطه 257 اصلی 
جمعاً به مســاحت 173/56 مترمربع که خانه 257 حق دو پنجره و ســه روزنه به بنا مفروزه 258 
و حــق چهار پنجره و چهار روزنه به محوطه مشــاعی پــاک 258 دارد واقع در بخش یک حوزه 
ثبتی ملک تویســرکان به آدرس: تویسرکان، خیابان شهدا خریداری از آقای محمدابراهیم جهانی 
و مهرمــاه جهانی محرز گردیده اســت. لذا مفاد رأی صادره به اســتناد مــاده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که 
شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تسلیم و رســید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه 
دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی 
دادخواســت تقدیم و رســید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند 
گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون 
توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور ســند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 313

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

برابــر رأی شــماره 139960326034000911 مورخــه 1399/08/27 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیــه دو تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضــی آقای کریم زهره وند حاجی آبادی فرزند علی به شــماره شناســنامه 8 
صادره از همدان در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 6007/32 مترمربع تحت 
پاک 38 فرعی از 341- اصلی واقع در بخش چهار روستای حاجی آباد خریداری 
از مالک رســمی آقای عزت اله زهره وند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 1241
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

برابر رأی شــماره 99/538 مورخه 99/05/28 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقای تیمــور زارعی فرزند 
نایبعلی به شــماره شناسنامه 3602 صادره از اســدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی آبی به مســاحت 62192/09 مترمربع در قســمتی از پاک 67 اصلی واقع در 
اسدآباد، اراضی روســتای خاکریز خریداری از مالکان رسمی آقایان 1- محمدحسین 
جنتــی محب 2- اهلل بخش شــعبانی 3- علی بابا زیوری جــوان 4- صفیع اهلل فخیمی 
5- مجیــد نقی پور 6- ولی خان فرزندجانی 7-  علی اصغر نادره 8-  صفدر شــیرزادی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

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

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

م.الف 302

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

 برابــر رأی شــماره 99/1049 مورخــه 99/08/27 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 بامعارض متقاضی آقای 
بابک علیمرادی فرزند علیمراد به شماره شناسنامه 12081 صادره از اسدآباد در 
ششــدانگ یک باب مغازه و محوطه متصل به آن به مساحت 278/84 مترمربع 
در قســمتی از پاک 1140 اصلی واقع در اســدآباد، بلوار پاســداران، روبه روی 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( خریداری از مالک رسمی آقای علیمراد نوری محرز 
گردیده اســت. لــذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 335
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

برابر رأی شــماره 99/1047 مورخه 99/08/27 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 بامعارض متقاضی 
آقای اردشیر فرشادنژاد فرزند عسگر به شماره شناسنامه 6 صادره از سنقر در 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 400 مترمربع در قسمتی از پاک 
125 اصلی واقع در اســدآباد، شهرک ســید احمد خمینی، فاز 2 خریداری 
باواســطه از مالک رســمی آقای فرج اهلل اظهری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 326
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

برابر رأی شــماره 99/981 مورخــه 99/08/21 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 بامعارض متقاضی 
آقای قدرت اله مرادحاصلی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 3 صادره از 
اســدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 55916/35 
مترمربع در قســمتی از پــاک 96 اصلی آهوتپه واقع در اســدآباد، اراضی 
روســتای آهوتپه خریداری از مالک رســمی آقای محمد مرادحاصلی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 333

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

برابر رأی شــماره 99/980 مورخــه 99/05/21 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 بامعارض متقاضی 
آقای حجت اله مرادحاصلی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 323 صادره از 
اســدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 55916/35 
مترمربع در قسمتی از پاک 96 اصلی آهوتپه اصلی واقع در اسدآباد، اراضی 
روســتای آهوتپه خریداری از مالک رســمی آقای محمد مرادحاصلی لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ 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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 331
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/23

برابر رأی شماره 99/874 مورخه 99/08/06 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رحمان امامی 
فرزند امامعلی به شماره شناســنامه 92 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 111/63 مترمربع در قسمتی از پاک 1710 اصلی واقع 
در اســدآباد، سیدان، خیابان جنتی، کوچه باغ خریداری باواسطه از مالک رسمی 
آقای حاج قربانعلی سجادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 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 
اولیــن آگهــی 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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 299

4685 1399  شماره  23 آذر  یکشـــنبه   

ورزش6

مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان:

اسکواش همدان 
در مسیر توسعه

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان با بیــــان اینکه کارهــــای بزرگی در 
هیــــأت اســــکواش اســــتان همدان انجام شــــده 
است، گفت: به توسعه اسکواش همدان کمک 

می کنیم.
بــــا رئیــــس هیأت  حمیــــد ســــیفی در نشســــت 
اســــکواش اســــتان همدان بر حمایت از توسعه 
اسکواش اســــتان تأکید کرد و گفت: هیأت های 
از  و  هســــتند  کل  اداره  حمایــــت  مــــورد  ورزشــــی 

هیأت های فعال حمایت می کنیم.
هیــــأت  در  خوبــــی  اقدامــــات  کــــرد:  تصریــــح  وی 
اسکواش استان انجام شــــد و آمادگی داریم برای 
توسعه اسکواش استان کمک کنیم و در ورزش 

استان کارهای بزرگ انجام دهیم.
، رئیــــس هیأت اســــکواش  اســــداهلل ربانی مهــــر
استان همدان هم در این نشست؛ گفت: برنامه 
بلندمدت و کوتاه مدت برای توســــعه اسکواش 
اســــتان از روز اول فعالیــــت شــــروع کردیــــم و به 

توفیقات خوبی رسیده ایم.
گفــــت: دو برنامه اصلی هیأت اول توســــعه  وی 
آمــــوزش  و  اســــتعدادیابی  دوم  و  زیرســــاخت ها 
اســــت و هر هفته خبرهای خوبی برای اسکواش 

استان داریم.

 انتصــــاب رئیــــس اســــکواش همــــدان به  �
عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون

با تأیید رئیس فدراســــیون اسکواش و پیشنهاد 
مهنــــدس غنــــی دبیر شــــورای راهبردی توســــعه 
همگانــــی و رئیــــس کمیته همگانی فدراســــیون، 
ربانی مهر رئیس هیأت اسکواش استان همدان 
و مشــــاور رئیس فدراسیون اســــکواش با هدف 

ترویج ورزش اسکواش، پدل و راکتبال به عنوان 
اســــکواش  فدراســــیون  راهبردی  شــــورای  عضو 

کشور انتخاب شد.
عملکــــرد  ارزیابــــی  آخریــــن  در  همــــدان  اســــتان 
را دربین  کشــــور رتبه سوم  فدراسیون اسکواش 

استان های کشور کسب کرد.

خبــر

تیم »شهدا« قهرمان مسابقات جام محالت مالیر شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مهدی یوســــفوند گفت: 
مســــابقات فوتبال جام محالت یادبود شهید حاج 
قاســــم ســــلیمانی با قهرمانی تیم شــــهدا بــــه اتمام 

رسید.
مهدی یوســــفوند، رئیــــس هیأت فوتبــــال مالیر با 
اشــــاره به برگزاری فوتبــــال جام محــــالت اظهار کرد: 
بــــه مناســــب ایام هفتــــه دفــــاع مقدس یــــک دوره 
مســــابقات فوتبــــال یادبــــود شــــهید حاج قاســــم 

سلیمانی آغاز شد.
وی افــــزود: 11 تیــــم برای حضــــور در این مســــابقات 
، سه تیم از  شامل تیم هایی از محالت مختلف مالیر

روستاها و یک تیم از سامن ثبت نام کردند.
رئیــــس هیــــأت فوتبــــال مالیر گفــــت: بــــا توجه به 
وضعیــــت کرونا برگــــزاری این مســــابقات 80 روز به 
طول انجامید و ســــرانجام تیم های متحد و شهدای 

مالیر به دیدار فینال رسیدند.
وی افــــزود: دیدار فینــــال و رده بندی در ورزشــــگاه 
تختی برگزار شــــد و در مســــابقه نهایی تیم شهدای 
مالیــــر با نتیجــــه 3 بر 2 تیم متحد را شکســــت داد و 

قهرمان این رقابت ها شد.
یوســــفوند به برگزاری دیــــدار رده بندی نیز اشــــاره و 
بیان کرد: تیم خانه جوانان در این مسابقه 2 بر صفر 
مقابل شــــهدای دانش آموز به برتری رســــید و مقام 

سوم مسابقات را به دست آورد.
وی پویــــا شــــدن فوتبال مالیــــر و حضــــور جوانان از 
مناطق مختلف را از اهداف اصلی این دوره مسابقه 

عنــــوان کرد و گفــــت: اســــتعدادیابی و اســــتفاده از 
ظرفیــــت نقــــاط مختلف شهرســــتان دیگــــر هدف 

برگزاری این رقابت ها بود.
رئیس هیأت فوتبال مالیر گفت: کمیته فنی هیأت 
متشــــکل از پیشکســــوتان و افراد با تجربه فوتبال 
مالیر فهرســــتی از اســــتعدادهای برتر مسابقه جام 

محالت مالیر را انتخاب کردند.
وی افزود: افراد منتخب و اســــتعدادهای این دوره 
مسابقات برای تشکیل تیم منتخب مالیر و حضور 

در مسابقات و لیگ های مختلف انتخاب شدند.
وی با اشــــاره به حمایت شــــهرداری و شــــورای شهر 
مالیر بــــرای برگزاری ایــــن دوره از رقابت ها بیان کرد: 
مراســــم اختتامیه مســــابقات در ورزشــــگاه تختی با 
، اداره  حضور مسؤولینی از شــــهرداری، شورای شهر
ورزش و جوانــــان، ســــپاه و بنیاد شــــهید و جمعی از 
فوتبال دوستان مالیر برگزار شــــد و جوایز تیم های 

برتر اهدا شد.

ع لیگ برتر شمشیربازی از دی ماه شرو

شمشیربازان همدانی به خط می شوند
وه ورزش: با توجه به درخواســــت  هگمتانــــه، گــــر
از  شمشــــیربازی  برتر  لیــــگ  شمشــــیربازان،  مکرر 

می شود. آغاز  دی  چهارم  هفته 
علت  به  گذشــــته  ســــال  شمشــــیربازی  برتر  لیگ 
از برگــــزاری یک هفته  ونا پس  کر وس  شــــیوع ویر
شمشیربازان   ، نیز  1399 ســــال  برای  شد.  تعطیل 
تمایــــل زیادی بــــه برگــــزاری لیگ برتر داشــــتند و 
بارهــــا در این مــــورد صحبــــت کردنــــد در نهایت 
برگــــزاری لیــــگ نیــــز در دســــتور کار فدراســــیون 
قــــرار گرفــــت و حدود یــــک مــــاه دیگر لیــــگ برتر 

می شود. برگزار  شمشیربازی 
گفتگویــــی درباره برگزاری  فضل اهلل باقــــرزاده در 
برتــــر  لیــــگ  کــــرد:  بیــــان  شمشــــیربازی  لیــــگ 
شمشــــیربازی از هفتــــه چهــــارم دی در دو بخش 
، اپه و  مردان و بانوان در هر ســــه اســــلحه ســــابر
پنج  اســــلحه  هر  در  البته  می شــــود.  برگــــزار  فلوره 
که این تیم ها قوی هســــتند و  تیم حضور دارنــــد 

مطمئن باشــــید لیگ خوبی خواهیم داشت.
در  شــــیوه نامه ها  رعایــــت  مــــورد  در  زاده  باقــــر
جریــــان برگــــزاری لیــــگ نیز گفــــت: تمــــام تیم ها 
پی  تســــت  باید  مســــابقات  آغــــاز  از  قبل  حتمــــا 
هر  رقابت  قبــــل،  مثل  دیگــــر  ما  بدهند.  آر  ســــی 
هر  و  نمی کنیم  برگزار  وز  ر یک  در  را  اســــلحه  ســــه 
شود.  برگزار  اســــلحه  یک  رقابت  اســــت  قرار  وز  ر
وز رقابت اســــلحه ســــابر مردان،  واقــــع یــــک ر در

وز دیگــــر اپه بانــــوان و به همین شــــکل رقابت  ر
می شود. برگزار  اسلحه ها 

حضورشــــان  تاکنون  کــــه  تیم هایــــی  مــــورد  در  او 
حضور  تاکنون  کرد:  تصریح  اســــت،  شــــده  قطعی 
مبارکه  فــــوالد  خراســــان،  اتــــرک  چون  تیم هایــــی 
ســــپاهان، دانشگاه آزاد قطعی شده است. برخی 
نماینده های  یــــزد،  کویــــر  المــــاس  چــــون  تیم ها 
آذربایجــــان شــــرقی، اردبیل و همــــدان در یکی از 
تعداد  مجمــــوع  در  اما  می دهنــــد  تیم  اســــلحه ها 
تیم هــــای شــــرکت کننده در هر اســــلحه بیشــــتر 
از پنــــج تیم نخواهــــد بود. من قرار اســــت با مدیر 
داشــــته  جلســــه ای  هم  ســــایپا  باشــــگاه  عامــــل 
شمشیربازی  لیگ  در  هم  باشــــگاه  این  تا  باشــــم 

کند. تیمداری 

25 نکته برای مقابله با کرونا 
در مراکز ورزشی و استخرها

هگمتانه، گروه ورزش: رعایت بهداشــــت و فاصله گذاری 
اجتماعی در مراکز ورزشی و استخرها مسئله بسیار مهمی 
اســــت که باید در مناطق و شهرهای دارای مجوز فعالیت 

مورد توجه قرار گیرد.
طبق جدول گروه های شــــغلی، اســــتخرهای سرپوشیده 
در گروه شــــغلی ســــه چهار تعیین شــــده اند و در هر شهر 
یا اســــتانی که مشــــمول محدودیت های ناشــــی از شیوع 
ویروس کرونا شــــود شــــاهد عــــدم فعالیت اســــتخرهای 
سرپوشیده هســــتیم، در غیر این صورت امکان فعالیت 
برای آن ها وجود دارد اما باید شیوه نامه های بهداشتی به 

صورت جدی رعایت شود.
در این مطلب که از ســــوی ستاد مقابله با گسترش کرونا 
در ورزش در اختیار قرار گرفته اســــت، رعایت بهداشــــت 
و فاصلــــه گــــذاری اجتماعی در مراکز ورزشــــی و اســــتخرها 
مستلزم توجه به نکات خاصی است که به صورت خالصه 
25 مورد را شــــامل می شــــود و در ادامه به آن اشــــاره شده 

است.
1- در صورتی که بیمــــاری زمینه ای )ماننــــد بیماری قلبی-
عروقی، فشــــارخون، دیابــــت، بیماری های تنفســــی و...( و 
یا نقص ایمنی )شــــیمی درمانی، پیوند اعضــــا و...( دارید از 

رفتن به مراکز ورزش و استخرها خودداری کنید.
2- در هنگام داشــــتن عالیــــم ســــرماخوردگی مانند تب، 
سرفه، گلودرد و یا تنگی نفس به مراکز ورزشی و استخرها 

نروید.
، حداقل فاصله  3- در صورت مواجه شــــدن با افراد دیگر

یک متری را رعایت کنید.
4- فاصلــــه یک تــــا 2 متــــری را در قســــمت های عمومی از 

جمله ســــلف ســــرویس و مســــیرهای ورود و خروج مراکز 
ورزشی و استخرها، رعایت کنید.

5- از حضــــور و توقف در محل های شــــلوغ و پر ازدحام در 
مراکز ورزشی و استخرها، اجتناب کنید.

6- به مراکز ورزشــــی و اســــتخرهایی که تهویه مناســــب و 
هوای تازه در آن جریان دارد، بروید.

7- بــــه مراکز ورزشــــی و اســــتخرهایی بروید کــــه حداکثر از 
نصف ظرفیت فضای آن جا استفاده شده باشد.

8- استعمال دخانیات در امکان عمومی به ویژه در مراکز 
ورزشی و استخرها ممنوع است.

9- هنگام نشســــتن روی مبلمان و صندلی های ســــالن 
انتظار باشگاه ها و اســــتخرها، حتما فاصله یک در میان را 

رعایت کنید.
، برای تماس با دکمه ها  10- در صورت استفاده از آسانسور
از دســــتمال کاغذی اســــتفاده کنید و دستمال استفاده 

شده را در سطل زباله بیاندازید.
11- در صــــورت مشــــاهده شــــاغالن در مراکــــز ورزشــــی و 
اســــتخرها که عالیم سرماخوردگی مانند ســــرفه و یا سایر 

عالیم تنفسی دارند، به مدیریت اطالع دهید.
12- توجه کنید که شــــاغالن در مراکز ورزشــــی و استخرها 
از وســــایل محافظــــت فردی مانند ماســــک، دســــتکش 
و... اســــتفاده کننــــد؛ به خصــــوص نیروهــــای خدماتی در 
هنگام نظافــــت باید از لباس حفاظتی، ماســــک، چکمه و 

دستکش استفاده کنند.
13- در مراکز ورزشــــی و اســــتخرها از وســــایل بهداشــــتی 

شخصی و یا یکبار مصرف استفاده کنند.
14- در صــــورت اســــتفاده از ســــرویس بهداشــــتی، قبل 

از کشــــیدن ســــیفون توالــــت فرنگــــی، در آن را بگذارید تا 
میکروب ها در هوا پخش نشوند و شستشوی دست ها 

با آب و صابون مایع را فراموش نکنید.
15- پس از استفاده از دســــتگاه های ورزشی دست های 

خود را با آب و صابون مایع بشویید و یا ضدعفونی کنید.
16- در هنــــگام ســــرفه و عطســــه، دهــــان و بینــــی خود را 
بپوشــــانید و دســــتمال اســــتفاده شــــده را بالفاصلــــه در 
سطل زباله در دار بیاندازید، در صورتی که دستمال وجود 
نداشــــت از قســــمت داخلی آرنج موقع ســــرفه و عطســــه 

استفاده کنید.

17- در هنــــگام حضور در مراکز شــــلوغ از دســــت زدن به 
چشم، دهان و بینی خودداری کنید.

18- جهت استفاده از وســــایل ورزشی عالوه بر پوشیدن 
ماسک، از لباس مخصوص و دستکش استفاده کنید و 

بعد از استفاده لباس ها را گندزدایی کنید.
19- سرو غذا در مراکز ورزشی ممنوع است.

20- در صورت خرید از بوفه مراکز ورزشی و استخرها حتما 
از مواد غذایی و نوشــــیدنی هایی که دارای بســــته بندی و 

پروانه ساخت هستند استفاده کنید.
21- از آبخوری و یا آب سرد کن استفاده نکنید.

22- در صــــورت آموزش حضــــوری با مربــــی فاصله یک تا 
دومتر همراه با ماسک را رعایت کنید.

23- تا اطالع ثانوی از سالن های ماساژ استفاده نکنید.
و  کنیــــد  ی  ر ا د د خــــو نقــــد  جــــه  و خــــت  ا د پر ز  ا  -2 4
ز  ا ه  د ســــتفا ا یا  و  خط  بر ت  ر صو بــــه  جیحا  تر خــــت  ا د پر
ن  تا د خو ســــط  تو فا  صر و  شــــد  با ن  ا تخو ر کا یا  و  پ ها  ا

. د شو م  نجا ا
25- برای اعالم و گزارش عدم رعایت نکات بهداشــــتی با 
شماره تلفن 190 »ســــامانه پاسخگویی شــــکایات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« تماس بگیرید.

متصدیان سالن های بدنسازی محدودیت ها را رعایت کنند
هگمتانه، گروه ورزش: سرپرســــت اداره ورزش و جوانان اســــدآباد در ســــالن جلســــات فرمانداری 

جلسه ای با باشگاه داران شهرستان برگزار کرد.
جلسه به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع کرونا به ریاست جمور 
سرپرست اداره ورزش و جوانان و با حضور دبیر ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان،نماینده اماکن 
و کارشناسان ستاد مدیریت کرونا و متصدیان سالن های بدنسازی در سالن جلسات فرمانداری 

تشکیل گردید.

در این جلســــه جمور اظهــــار کرد: با توجه به اینکه اکثر رشــــته های ورزشــــی و حتــــی اماکن مذهبی 
در سراسر کشــــور طبق مصوبات ســــتاد ملی کرونا تعطیل می باشد شایســــته نیست متصدیان 
سالن های بدنسازی بدون توجه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی مجددا موجب شیوع بیماری 

کرونا در جامعه شوند و این فرصت فعالیت را از دست بدهند.
جمور در ادامه ضمن اقناع متصدیان ســــالن های بدنســــازی به منظور فعالیت ورزشــــکاران در هر 
ســــانس با تعداد 5 نفر گفت: همه ما وظیفه داریم در این شــــرایط حســــاس نسبت به مشکالت 

جامعه در وضعیت کرونایی بی تفاوت نباشــــیم وضمن مدیریت ســــانس بندی و اطالع رســــانی، 
ورزشکاران را به ترغیب از ماسک و مواد ضدعفونی در باشگاه تشویق و ترغیب نمائیم.

در پایان جمور ضمن تأکید بر عدم ورود افراد مشــــکوک به بیماری کرونا به سالن بدنسازی گفت: 
رعایت اصول ایمنی پیشــــگیری از شــــیوع کرونا مهم و در نظر اســــت هیأت پزشــــکی ورزشی را در 
شهرســــتان فعال نمائیم تا بتوانند با تیم های بهداشتی بر حسن اجرای دستورالعمل های ابالغی 

نظارت نمایند.

"ای اف سی" میزبانی تهران
برای تیم ملی در انتخابی

جام جهانی ۲0۲۲ را تأیید کرد
هگمتانه، گروه ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی 
تهران در ایــــام کرونا را برای ادامه مســــابقات انتخابی جام 

جهانی 2022 را تأیید کرد.
فدراســــیون فوتبال بحرین زمان بنــــدی بازی های خود 
در ادامــــه مســــابقات انتخابــــی جــــام جهانــــی 2022 قطر 

کرد. اعالم 
گاه خبــــر داد فدراســــیون بحریــــن زمــــان بندی  منبعــــی آ
و مــــکان برگــــزاری بازی هــــا را اعالم کــــرد. طبق ایــــن اعالم 
ای اف سی به فدراسیون بحرین بازی دوم این تیم با ایران 

به میزبانی تهران در تاریخ 17 خرداد 1400 برگزار می شود.
با این خبر کنفدراســــیون فوتبال آسیا میزبانی تهران برای 
ادامه مســــابقات انتخابی جــــام جهانی 2022 را در شــــرایط 
کرونایی تأیید کرده است. برنامه کامل بازی های تیم ملی 

به شرح زیر است:
5 فروردین �

ایران - هنک کنگ )ورزشگاه آزادی(
10 فروردین �

کامبوج - ایران
17 خرداد �

ایران - بحرین )ورزشگاه آزادی(
۲5 خرداد �

ایران - عراق )ورزشگاه آزادی(
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7 اندیشه

در پاسخ به  اردوغان

رک غیور 
ُ

گمان مدار که ت
خام تو شد

شاعران  از  عال  افشین  اندیشــــه:  وه  گر هگمتانه، 
کشــــورمان در پی ســــخنان اخیر رئیــــس جمهور 
ترکیه، شــــعری با عنوان »به اردوغان« را منتشــــر 

. د کر
شــــاعران  از  عال  افشــــین  هگمتانه،  گــــزارش  به 
جمهور  رئیس  اخیر  ســــخنان  پی  در  کشــــورمان 
منتشر  را  ن«  غا دو ار به  « ن  ا عنو با  ی  شــــعر ترکیه 

. د کر

نه شــــام لقمه چربی برای شــــام تو شــــد
نه در عــــراق، قضــــا و قدر به کام تو شــــد

گرفت نه در ســــیادت اعراب، نقشــــه تو 
نــــه افتخــــار اروپا شــــدن بــــه نام تو شــــد

نه با ریا و دغل، سنگ دین به سینه زدن
تــــو شــــد بــــازار و احتــــرام  دلیــــل رونــــق 

کنون هــــم از هوس ســــاحل ارس بگذر
گمان مبــــر دل ایران زمین کنام تو شــــد

دوام عزت این خطه از والی علی اســــت
اگــــر کــــه کافه و مــــی، پایــــه دوام تو شــــد

ارس ز هر دو طرف زیر گام شــــیران است
آن نصیب جام تو شــــد از  اگــــر  ترشــــحی 

امــــا دزد  شــــریک  و  قافلــــه ای  رفیــــق 
ُتــــرک غیور خام تو شــــد که  گمان مــــدار 

فقط به حرمت همسایگی است صبر یالن
گمان مبر وجبی هم نصیب گام تو شــــد

ُتــــرک ایرانی ُتــــرک گنجــــه و باکو نــــه  نــــه 
نه قــــوم ُکــــرد هماهنــــگ با مرام تو شــــد

! ز ترس روبه نیست سکوت شــــیر برادر
ز خوان اوســــت اگر لقمه ای طعام تو شد

بــــه خــــود، قیافه فاتــــح گرفته ای با شــــعر
چه غم؟ که قافیه اســــباب التیام تو شــــد

فسانه گشت و کهن شد حدیث عثمانی
به خــــود بیا کــــه همای ظفر ز بام تو شــــد

بــــا تو وفــــا می کند نه اســــراییل نه غرب 
نه داعشی که به دســــتور او غالم تو شد

گهم که روا نیســــت هجو همسایه خود آ
حالل کــــن اگر این بیت ها حرام تو شــــد!

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری همدان خبر داد:

فعالیت شبانه روزی گرمخانه شهرداری همدان
هگمتانه، گروه اندیشــــه: مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری همدان از فعالیت 

شبانه روزی گرمخانه شهرداری همدان به افراد بی سرپناه و کارتن خواب خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مرتضی رضایی، در این باره گفت: افراد متقاضی برای حضور در گرمخانه بدون 

هیچ محدودیتی می توانند به این مرکز مراجعه کنند.
وی افزود: پیش از این شهروندان بی ســــرپناه و کارتن خواب ها حضورشان در گرمخانه شهرداری 
تنها محدود به ساعات شب بود که بر اساس تأکید عباس صوفی شهردار همدان، افراد حاضر در 

این مرکز که اشتغال دارند صبح ها از این مرکز خارج و شب ها مجددا برای اسکان مراجعه می کنند 
و افرادی که اشتغال ندارند می توانند روزها در این مرکز بمانند.

رضایی تصریح کرد: امکان اســــتحمام و شستشــــوی لباس، جای خواب مناســــب، توزیع غذا 
در ســــه وعده صبحانه، ناهار و شــــام، توزیع مواد شــــوینده و بهداشــــتی بــــرای مصرف کارتن 
خــــواب هــــا، ضدعفونی مرکــــز و توزیع ماســــک و مــــواد ضدعفونی بــــه این افراد در راســــتای 
ونا از جمله خدماتی اســــت که در گرمخانه شهرداری همدان  وس کر پیشــــگیری از ابتال به ویر

می شود. ارائه  افراد  این  به 
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری همدان با اعالم اینکه متولیان گرمخانه 

دربــــاره اســــناد هویتــــی، اشــــتغال و بازگشــــت به 
خانواده این افــــراد با ثبت احوال، امــــور اجتماعی 
اســــتانداری، آمــــوزش فنی و حرفه ای و بهزیســــتی 
شــــهروندان  کــــرد:  بیــــان  دارد،  را  الزم  همــــکاری 
می توانند در صورت مشــــاهده افراد کارتن خواب، 
از طریق تماس با مرکــــز ١٣٧ موضوع را اعالم کنند 
تا این افراد توســــط نیروهای گشــــت شهرداری به 

شوند. منتقل  گرمخانه 

چگونه شهرها و روستاهایمان جوالنگاه رومی ها شدند؟!
مریم مختاری نژاد

هگمتانه، گروه اندیشــــه: ســــیمای شــــهر در واقــــع تمام 
عواملی از شــــهر اســــت که به دیده می آید و چشم قادر به 
تماشای آن است. سیمای شهری به دلیل ماهیت خود، 
به شدت با حواس انسان درگیر و برای انسان قابل درک 
" نامیده  می باشد. اهمیت شــــهر تا بدان جاست که "مادر
می شود. شهر در بر گیرنده ساختمان ها و عناصر شهری، 
خانه امن شــــهروندان، مایه آرامش خاطــــر و در یک کالم، 
اثرگذار بر روح و روان انســــان است. در سال های اخیر اما 
ساخت و ساز بازاری بســــیار پررنگ تر از هویت مان شد و 
شــــهرهایمان به عرصه ای برای خودنمایی هر چه بیش تر 
تبدیل گشــــت. در این میان، آنچه به دســــت فراموشــــی 

سپرده شد، سیما و هویت شهری بود.
نمای ســــاختمان نیز چیزی منفک از ســــاختمان نیست 
و فارغ از پوششــــی نهایی بــــرای مقاومت در برابر شــــرایط 
جــــوی، بیــــان کننــــده عملکــــرد ســــاختمان)انطباق فرم 
ســــاختمان با عملکرد آن(، منش، کردار و تفکر ســــاکنان 
است. نمای ســــاختمان به مثابه لوالیی اجتماعی، فصل 
مشــــترک فضاهــــای عمومــــی و خصوصی می باشــــد. نما، 
ارتباط ملموس ســــاختمان با شهر می باشد. از طریق نما، 
عناصر طبیعی مطلوب، به داخل ســــاختمان نفوذ کرده و 
همچنین ارتباط ســــاکنان با فضای شهری برقرار می گردد. 
 ، عــــالوه بر آن در شــــکل دهی به ســــیمای کالبدی شــــهر
نقش مهمی داشته و فصل مشــــترک رنگ تعلق داخلی 
و بیرونی اســــت. نما در عمل، درون ساختمان را از بیرون، 
و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند. بدیهی 
اســــت نما و فضــــای داخل ســــاختمان، جنبــــه خصوصی 
دارند، لکن نمای خارجی که به ســــمت کوچه و بافت شهر 

باز می شــــود، جنبه عمومی نیــــز به خود می گیــــرد، چرا که 
دیگر جزئی از سیمای شهر محسوب می شوند.

شــــهر خانه ای است بزرگ برای ســــکونت و زندگی؛ همان 
گونــــه که خانه بایــــد از صفات و مزایایی برخوردار باشــــد تا 
سکونت و زندگی را مطلوب و آسایش بخش سازد، شهر 
نیز باید دارای کیفیات و ویژگی هایی برای تأمین آسایش 
و راحتی باشــــد و نیز مانند خانه محیطــــی گرم و صمیمی و 

دلپذیر داشته باشد تا زندگی را مطلوب سازد.
این روزها در کوچه و برزن شهرهایمان، به جای این همانی 
با محیط، احســــاس غریبگی می کنیم. آنچــــه بر همه مان 
آشکار است؛ ظرفیت باالی تأثیرگذاری معماری و سیمای 
شــــهرها بر روان شــــهروندان اســــت. و واضح تر اینکه در 
رفتارشناســــی هــــر دو، ایــــن تأثیر کامــــال متقابــــل و انکار 
نشدنی اســــت. در واقع، این ارتباط متقابل، مجموعه ای از 
کنش ها و واکنش هایی است که به شکل مستقیم و یا 
غیرمستقیم در رفتار شــــهروندان متجلی گشته و در یک 
چرخه کامــــل، در قالب رفتار همان شــــهروندان بر محیط 
تأثیر می گذارد. نوآوری یک اصل اساسی در تولید نماهای 
شهری اســــت. نمای هر ســــاختمان، قســــمتی از حقوق 
ســــایر شهروندان اســــت که سالیق شــــخص و باالخص 
بازاری می تواند آن را تضییع کرده و ســــیمای بصری شــــهر 
را در هــــم ریزد. توجه به این مســــئله ضروری اســــت که در 
حیطه معماری یــــک بنا، می توان به ســــلیقه رفتار کرد، اما 
زمانی که وارد حیطه عمومی و شــــهری می شــــویم، جامعه 
حقی بــــر گردن دارد که باید اجرا شــــود. همچنین نمای هر 
ســــاختمان در مجموعه شهری که در آن حضور دارد، مؤثر 
است و این تأثیر را به بدنه خیابان ها یا بافتی که در آن قرار 

گرفته است، انتقال می دهد.
حوالی دهه هشــــتاد بــــود که اولیــــن نشــــانه های حضور 
نماهــــای رومی و یا بهتــــر بگوییم کالســــیک، در پایتخت 
، خود را به ســــایر  خودنمایی کرد. پس از آن، با اندکی تاخیر
مناطق رساند و در کمال ناباوری تبدیل به یک همه گیری 
سرکش شــــد. همه گیری ای که ظاهر خوش رنگ و لعابی 
نیز داشــــت، فریبنده و غریــــب! آن زمــــان هیچکداممان 
جــــدی اش نگرفتیــــم! بــــه عبارتــــی حتــــی فکــــرش را نیز 
نمی کردیم که این موجود تازه وارد، روزی چنگ بر سیمای 
شهرهایمان زند. شهرها پیشکش! در روستاهایمان نیز 
دیگــــر خبری از معماری بومی و ســــنتی نیســــت! آنچه که 
، تمول  هســــت: رومی و رومی و رومی! نماهایی که بیشتر
نوطهــــور مالکان را به رخ می کشــــند و به صــــورت تدریجی 
در نقــــاط مختلف شــــهری و روســــتایی حتــــی ییالق ها و 

قشالق ها هم سر برآورده اند!
اکنون که ســــال ها گذشــــته، دیگر نیــــک می دانیم که کم 
کردیم و کم گذاشــــتیم! قصور بر گردن یکدیگر نمی توان 
انداخت؛ بیش از یک دهه زمان داشتیم که خودی نشان 
دهیم و ورق را برگردانیم و "طرحی نو دراندازیم"، اما سستی 
کردیــــم! کمی زودتر اگــــر به خود می آمدیم، اکنون شــــاهد 
آثار مخرب و بیشــــمار این همه گیری در چهره شــــهرها و 

روستاهایمان نبودیم.
زمــــان را غنیمــــت شــــماریم و با خــــود عادالنــــه قضاوت 
کنیــــم؛ تــــا قبل از هجــــوم ایــــن رومی هــــای از ناکجا آمده 
به کهن شــــهرهایمان، مــــا چه کرده بودیــــم؟ آیا طرح ها و 
ایده هایی شایســــته جهت شــــکل دهی ســــیمای شهر 
ارائه داشــــتیم؟ و یــــا نماهایی درخور و بایســــته به چهره 

که رومی ها  شهرهایمان پیشــــنهاد دادیم؟ این خأل بود 
تــــا به امروز با تکیه بر آن تاختند و تاختند! اما از دیدگاهی 
، آنچه بر ســــرمان آمد مصداق بارز "عدو شود  مثبت نگر
" اســــت؛ رومی ها عدوی معماران شــــدند و  ســــبب خیر
اینگونه بــــود که معماری مــــا، امروز می رود تــــا احوالش 
رو به خیر گردد؛ دســــت بــــر زانو نهاده برمــــی خیزد و کمر 
راســــت می کند. اگر نماهای رومی اینگونه برای شهرهای 
ما خط و نشــــان نمی کشیدند، شــــاید اکنون نیز فکری و 
هوشــــیار نمی شــــدیم. اینگونه شد که پویشــــی عظیم و 
مجدانه در جای جای این کهن ســــرا، عــــزم را جزم نمود و 
موجی از نماهایی نوظهور و شایسته، با تکیه بر معماری 
و مصالح اصیل شــــکل گرفت. مسلم است اگر پیگیری 
و اســــتمرار مجدانه ارگان های ذیربط و کمیته های سیما 
و منظر همچنان ادامه یابد، آینده ای روشــــن، شــــگرف و 

درخور توجه برای آن قابل پیش بینی است.
باری بــــه هرجهت، این "ُمــــد" نیز رو به افول اســــت. خالی 
از لطــــف نیســــت دغدغه منــــدان ایــــن مهــــم، بدانند تا 
گاهی نداشــــته باشند و هویت  هنگامی که شــــهروندان آ
شــــهری برایشــــان مهم نباشــــد، باید شــــاهد اتفاق هایی 
اینچنیــــن ناخوشــــایند در هویت و فضای شــــهرهایمان 
باشیم. تجربه سال های گذشته را غنیمت شماریم و قدر 
داشــــته هایمان را بدانیم. همچنان مصرانــــه و با جدیت، 
گاه نمودن  در این مســــیر پیش رویم. فرهنگ ســــازی و آ
، مورد توجه قرار  شهروندان را به مدد عرضه نماهای درخور
داده، طرح هــــای هدفمند با تغییرات تدریجی را در اولویت 
نهاده و در جهت ارائه الگوهای مناســــب و شایســــته به 

شهروندان گام برداریم.
*کارشناس ارشد معماری، پژوهشگر و نویسنده

آیت ا... محمدی:

آیت ا... یزدی از یاران برجسته امام خمینی )ره( و رهبر انقالب بود
هگمتانه، گروه اندیشه: نماینده مردم همدان در مجلس 
آیــــت ا... محمد یزدی پیامی  خبرگان رهبری در پی ارتحال 

صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در پیام تســــلیت آیت ا... طه محمدی 

آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر ارتحال عالم بصیر و فقیــــه مجاهد، مرحوم آیت ا... حاج 

شــــیخ محمد یزدی اعلی اهلل مقامه الشــــریف، مایه تأسف 
بسیار اســــت. این شــــخصیت ممتاز و این انسان مبارز و 
آزاده، در زمــــره ســــابقون و از جمله چهره های برجســــته در 
میان یــــاران امام راحل بــــود که پس از ارتحــــال آن مقتدای 
فقید، بــــه ِاعال و تعظیــــم جایگاه خطیر والیــــت و اطاعت و 
تبعیت از رهبری فرزانه انقالب با فروتنی تمام اهتمام ورزید 
و در سنگرهای متعدد و خطیری چون ریاست قوه قضاییه 
و عضویــــت در مجلس خبرگان و شــــورای نگهبان نقش 

مؤثری در تحکیم و تقویت ارکان نظام اسالمی از خود بجای 
گذاشت. این همه، در کنار مرتبت ارزشمند فقهی و علمی 
او که برآمــــده از تضلع و تلمذ در محضر اســــاطین فقاهت 
چــــون آیــــت ا... العظمــــی بروجردی قــــدس ســــره و آیت ا... 
العظمی امام خمینی قدس ســــره می باشد و آثار علمی بجا 
مانده از ایشــــان گواه این مدعاست، فضیلت این روحانی 

خدوم و مبارز را مضاعف می کند.
بــــی تردید ارتحــــال ایشــــان، خســــارتی بزرگ بــــرای نظام 

مقدس جمهوری اســــالمی و حوزه های علمیه می باشد. 
اینجانب این ضایعه را به ســــاحت نورانی ولی اهلل االعظم 
اروحنــــا له الفدا و به محضر شــــریف مقــــام معظم رهبری 
حضرت آیت ا... العظمی خامنــــه ای دام ظله و امت حزب 
اهلل به ویژه به ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و خاصه 
به بیت مکرم ایشان تســــلیت و تعزیت عرض می نمایم 
و از ذات احدیت برای آن عزیز ســــفرکرده غفران واسع و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می دارم.

تقدیر از مدافعان سالمت بیمارستان بعثت
توسط تیپ انصارالحسین )ع(، شهرداری منطقه ۲ و ستاد اجرایی فرمان امام)ره(



 بــا نهایت تأســف و تأثــر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تســلیت عرض می نماییــم. از خدواند بزرگ 
برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای کلیه بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت  داریم.

جناب آقای

کامران گردان
ریاست محترم  کمیسیون خدمات شهری شورای اسامی شهر همدان

 با نهایت تأســف و تأثر مصیبــت وارده را به جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض مي نمائیم. از خدواند بزرگ براي آن سفر 
کرده غفران واسعه الهي و براي بازماندگان محترم صبري جمیل و 

اجري جزیل را مسئلت  دارم.

جلیلوند - مدیر منطقه دو شهرداری همدان

جناب آقای
کامران گردان

ریاست محترم  کمیسیون خدمات شهری
شورای اسامی شهر همدان

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای 
و  شما  برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحومه  آن 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. 

جناب آقای

کامران گردان
ریاست محترم  کمیسیون خدمات شهری

شورای اسامی شهر همدان

یوسفی نوید - مدیر منطقه چهار شهرداری همدان

را خدمت حضرتعالی و  اندوه جانکاه  مصیبت وارده موجب تألم و تأسف بسیار شد. این 

خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه وحدانی خدای متعال برای آن مرحومه غفران 

الهی مسئلت داریم. 

معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

جناب آقای
کامران گردان

ریاست محترم  کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان

با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت عرض 
و  درجات  علو  مرحومه  آن  برای  تعالی  و  تبارک  خداوند  از  نموده 
بردباری  و  صبر  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  و  واسعه  رحمت 

مسئلت دارم.

جناب آقای

کامران گردان
ریاست محترم  کمیسیون خدمات شهری

شورای اسامی شهر همدان

فیضی منش - مدیر منطقه سه  شهرداری همدان

 

آن  برای  نموده  عرض  تسلیت  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
سایر  و  شما  برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحومه 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 

مدیرعامل و روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک
شهرداری همدان

جناب آقای

کامران گردان
ریاست محترم  کمیسیون خدمات شهری

شورای اسامی شهر همدان

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان عباس صوفی - شهردار همدان
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حدیث

استفاده  از علم با تفکر ممکن است

سطحی نگری و سطحی آموزی
جامعه را  زمین گیر می کند

 » کودک مــــا فرابگیرد که فکر کند - فکر صحیح، فکــــر منطقی- و براى فکر 
کردن درســــت راهنمایی بشود. سطحی نگرى، ســــطحی آموزى در مسائل 
زندگی یک جامعه را زمین گیر می کنــــد، در بلندمدت بدبخت می کند؛ باید 

فکر کردن را در جامعه نهادینه کرد.
 ، یم ر و می آ م  نــــا که  ى  مطهر شــــهید  ز  ا مثاًل  مــــا  که  ببینید  شــــما  ا  لــــذ
شــــهید  تفکر  به   ، هیم نمی د همیــــت  ا ى  مطهر شــــهید  علم  بــــه  فقط 
ین  ا  ، د بــــو تفکــــر  ى  ا ر ا د کســــی  گــــر  ا  . هیــــم می د همیــــت  ا ى  مطهــــر
هم  ا  ر علم  مهــــم  ئل  مســــا ند  ا بتو و  ا کــــه  د  می شــــو جب  مو حیــــه  و ر

. کند کشف 
آن  از  باشــــد،  آمده  بار  متفکــــر  ما  دانشــــمند  مــــا،  عالم  ما،  جــــوان  اگر 
ذخیــــره ى دانشــــی که در اختیــــار او اســــت، ده ها و صدها مســــأله ى 
با  علم  از  اســــتفاده ى  پــــس  می گیرد.  پاســــخ  و  می کنــــد  مطرح  جدیــــد 

است.« ممکن  تفکر 
)بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 1393/02/17(

مسیر

« به میانه راه رسید »تک تیرانداز
« با  هگمتانه، گروه فرهنگی: تصویربرداری فیلم ســــینمایی »تک تیرانداز

بازی کامبیز دیرباز در نقش »شهید عبدالرسول زرین« از نیمه گذشت.
« بــــه کارگردانی علی غفاری و  تصویربرداری فیلم ســــینمایی »تک تیرانداز
تهیه کنندگی ابراهیم اصغری کاری که از مهرماه امســــال مقابل دوربین 

رفته است، در شهرک سینمایی دفاع مقدس از نیمه گذشت.
در ایــــن فیلم کامبیــــز دیربــــاز ایفاگر نقش شــــهید عبدالرســــول زرین 
بزرگ ترین تک تیرانداز جنگ های معاصر است. این فیلم برخالف فیلم 
»تک تیرانداز آمریکایی«، وجهــــه عرفانی و معرفتی تک تیرانداز ایرانی را به 

تصویر می کشد.
عبدالرضــــا نصاری در نقش فرمانده بعثی ایفــــای نقش می کند. علیرضا 
کمالی و امیررضا دالوری هم در روزهای اخیر مقابل دوربین سعید براتی 

رفته اند.
این فیلــــم با حمایت انجمن ســــینمای انقــــالب و دفاع مقــــدس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح، همزمان در اســــتودیو ایران نوین مشغول تدوین 

است تا به جشنواره فیلم فجر برسد.
« فیلمــــی قهرمان محور اســــت و برشــــی کوتــــاه از حضور  »تک تیرانــــداز
حماسی عبدالرسول زرین بهترین تک تیرانداز دوران دفاع مقدس را در 
قالب یک داستان جذاب و اکشن روایت می کند. این فیلم ابتدا »شکار 

شکارچی« نام داشت.

سی نما

خورده خام  شیر  زاد  آِدمی 

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری با 
از یادهای  ؛ شــــهری پــــر  گذشــــته ای زیبا و دلنواز
مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده است. 
ایجــــاد زندگی  گذر زمــــان و  پــــس  این روزهــــا در 
مدرن، خیلــــی وقتها یادمان مــــی رود پدربزرگ ها 
می کردند.  زندگــــی  چگونــــه  مادربزرگ هایمــــان  و 
کلمــــات  امــــروز  جوانــــان  و  نوجوانــــان  از  خیلــــی 
گوششــــان  به  حتی  قدیــــم  همدان  در  متــــداول 
نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و واژه های 
گذشــــته  خاطرات  می توانند  که  هســــتند  قدیمی 
را زنده کنند برایمــــان و به کمک جوان تر هایمان 
در  را  زندگــــی  رســــم  و  راه  بشناســــند  تــــا  بیاینــــد 

شهرشان. گذشته 
در این بخش بــــه معرفی برخــــی کنایات و ضرب 
المثل هــــا کــــه در همــــدان قدیم مصطلــــح بوده 

می شود. پرداخته  پرکاربرد  و  است 

آِدمی زاد شــــیر خــــام خــــورده: آدم شــــیر خام 
خورده اســــت. یعنی انسان ممکن است اشتباه 

الخطاست. جایز  آدم  کند.  خطا  و 
آِدمی زاد ناُشــــگره: آدم ناشــــکر است. در مورد 

می رود. کار  به  افراد  بعضی  ناسپاسی 
آِدِم ِیی ِچش میان َشــــرِ کورا پاِدشــــاس: آدم یک 
چشــــم در شــــهر کوران پادشاه اســــت. یعنی به 
حداقل  داشــــتن  و  باشــــید  خوشــــنود  نعمت ها 

است. غنیمت  نعمت 
آِدِم ِیی ِچش میان َشــــِر کورا ِچل ِچراغه: آدم 
یک چشــــم در شــــهر کــــوران چهل چراغ اســــت. 

یعنی داشــــتن حداقل نعمت غنیمت است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*در ارائه ایــــن مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی 
تالیف محمد علی نوریون- انتشــــارات ســــوره مهر بهره گرفته شده 

است.

همه دان

هســــت امید قوتــــی بخت ضعیــــف حال را
را وصــــال  منتظــــر  ده  خــــرام  یــــک  مــــژدٔه 
امــــان بــــال  ســــد  ز  داد  ناامیدیــــم  گوشــــٔه 
غ شکسته بال را هست قفس حصار جان مر
وحشی بافقی

له و سلم(: رسول خدا )صلی اهلل علیه و آ

هر که کسی را که ناتوانی جسمی دارد در کارهایش کمک کند، خدا در 
کارش به او کمک دهد و در قیامت فرشته  هایی می گمارد که او را در 

گذر از هراس ها کمک دهند و از خندق های آتش بگذرانند و از صراط 
او را سالم به بهشت رسانند.

التفســــیر المنسوب إلی اإلمام العسکری علیه السالم، جلد 1، صفحه 635

عکس روز
استقرار گیشه روزنامه هگمتانه در شهر کتاب

: اول دی مهلت ارسال اثر

»مکتب حاج قاسم« عنوان این دوره از همایش »سوختگان وصل«
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مدیــــر اجرایی 
از  وصــــل«  »ســــوختگان  ادبــــی  همایــــش 
عالقه مندان خواســــت با مراجعــــه به پایگاه 
و  شــــعر  وصــــل«  »ســــوختگان  اینترنتــــی 
داســــتان کوتاه خود را با محوریت »سپهبد 
داوری  بــــرای  قاســــم  ســــلیمانی«  شــــهید 

بفرستند.
فاطمه نانــــی زاد در مصاحبه با برنامه رادیویی 
»تقاطع فرهنگ« با اشاره به 19 سال پیشینه 
این همایش گفت: این همایش ها در نهاد 
نمایندگــــی مقام معظم رهبری در دانشــــگاه 
آن ادبیات  تهران برگــــزار می شــــود و محــــور 

مقاومت و پایداری است.
وی موضوعاتــــی نظیر جانبازان شــــیمیایی، 
مفقودیــــن،  آزادگان،  تفحــــص،  شــــهدای 
مناطق عملیاتی مجنون، هویزه و شــــلمچه، 
شــــهدای علمــــی، پــــدران و مادران شــــهدا، 
حماســــه  و  حرم  مدافعــــان  دزفــــول،  شــــهر 
یمن و گرامیداشــــت حاج قاســــم سلیمانی 
از محور های این همایش طی ســــال های  را 

برشمرد. گذشته 

نانــــی زاد اضافــــه کرد: هجدهمیــــن همایش 
نماد  عنــــوان  به  نصــــراهلل«  »سیدحســــن  به 
مقاومــــت لبنان اختصاص یافــــت و در دوره 
فعلی که به ســــوگ سپهبد ســــلیمانی دچار 
شــــدیم، همزمان با ایام ســــالگرد شــــهادت 

ایشان، نوزدهمین همایش را برپا می کنیم.
همایش هــــای  سلســــله  داد:  ادامــــه  وی 
ســــوختگان وصل عنوانی واحد دارد، اما هر 
ســــاله، نامی مختص با موضوِع همان ســــال 

انتخاب می شود.
« برای  نانی زاد با اشــــاره به نام »ســــالم ســــردار
از حاج  که به تجلیل  شــــانزدهمین همایش 
قاســــم ســــلیمانی پرداخته بود، گفــــت: نظر 
آقــــای حدادیان دبیــــر همایش ایــــن بود که 
« بــــرای این دوره  عنــــوان »خداحافظ ســــردار
از همایش در نظر گرفته شــــود، امــــا با توجه 
بــــه صحبت هــــای رهبری کــــه حاج قاســــم را 
کردنــــد، نام  یــــک مکتــــب معرفی  به عنوان 
همایش نوزدهم به نام »مکتب حاج قاسم« 

تغییر کرد.
مدیــــر اجرایی همایــــش ادبی »ســــوختگان 

وصــــل« خاطرنشــــان کــــرد: عالقه مندانی که 
قصد ارســــال اثر در حوزه داســــتان یا شــــعر 
دارنــــد، داســــتان کوتــــاه و همــــه قالب های 
شــــعری را در نظر داشته باشــــند و با مراجعه 
به پایگاه اینترنتی »سوختگان وصل« تا اول 

دی ماه آثار خود را ارسال کنند.
نانی زاد افزود: بعــــد از هر همایش، از مجموع 
آثــــار برگزیــــده دو کتاب شــــعر و داســــتان را 
 » استخراج می کنیم و همایش »سالم سردار
همزمان  کــــه  داشــــت  خروجــــی  چنیــــن  نیز 
بــــا شــــهادت ســــپهبد ســــلیمانی، دو کتاب 
جشــــنواره مذکور بــــه چاپ پنجم و ششــــم 
رسید برای دوره جدید نیز روند انتخاب کتب 

برگزیده را خواهیم داشت.
این همایش در دو بخش شــــعر و داســــتان 
کوتاه برگزار می شــــود و مهلت ارســــال آثار تا 

اول دی ماه 99 است.
اطالعات  کسب  برای  می توانند  دانشجویان 
Avh@:الکترونیکــــی نشــــانی  بــــه  بیشــــتر 
www. اینترنتــــی:  پایــــگاه  یــــا  و   mailfa.com

sokhteganevasl.ir مراجعه کنند.

ج منتشر می شود ع خوار کتاب کامران پارسی نژاد با موضو
کامــــران  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
از  تــــازه خود  کتــــاب  از انتشــــار  پارســــی نژاد 
ســــوی انتشــــارات به نشــــر خبر داد. وی در 
این کتاب به بررســــی جریــــان فکری خوارج 

است. پرداخته 
کامران پارسی نژاد، نویسنده، در گفت وگویی 
از انتشار تازه ترین کتاب خود در قالب رمان 
با موضــــوع مواجهه امام علــــی)ع( با خوارج تا 
پایان ســــال جاری از ســــوی انتشارات به نشر 

خبر داد.
وی با اشــــاره به مضمون رمــــان گفت: من در 
این رمان نقطــــه نظراتم بر پایــــه جریان ظهور 
خــــوارج و تعاملــــی را کــــه امام علــــی)ع( با آنها 
داشــــت، مطــــرح می کنم. خوارج یــــک جریان 
مهم بود کــــه تأثیرات بســــیار عمیقــــی نیز از 

خود برجای گذاشت ، من در این رمان قصد 
ندارم که شرح ظهور خوارج و وقایع کنم؛ بلکه 
تالش دارم به صورت ریشه ای این جریان را از 
ابتدا بررسی کنم؛ به عبارتی دنبال بررسی این 

جریان فکری هستم.
پارسی نژاد با بیان این مطلب که کتاب کاماًل 
ســــاختار رمان را حفظ کرده اســــت،  افزود: در 
هر فصل یک راوی وجود دارد که راویان هم از 
خوارج انتخاب شده اند و هم از یاران حضرت 
علی)ع(. برای نمونه در میان دشــــمنان امام 
عمرو عــــاص ، معاویه ، ابن ملجــــم مرادی و... 
دیده می شــــود. من حتی یک فصــــل به ابن 
ملجم اجــــازه دادم تا بیاید،  روایــــت کند،  این 
خواننده اســــت که او قضاوت خواهد کرد نه 

من نویسنده.

وی یادآور شــــد:  ایــــن افراد هریک، ســــاعتی 
پیش از مرگ به یاد گذشــــته خود می افتند و 
روایت گر عملکرد خود و بخش هایی از تاریخ 
اسالم هستند؛ آنچنان که شنیده ایم هر فرد 
قبل از مــــرگ یک بار به ســــرعت همه زندگی 

خود را پیش رو خواهد دید.
وی ادامه داد:  در فصولی نیز اصحاب و یاران 
عباس  عبداهلل بن  همچون  علی)ع(  حضرت 
راوی هســــتند. امــــا در فصــــل پایانــــی تالش 
کرده ام تا خوارج را از نــــگاه حضرت علی)ع( و 
از کالم ایشان روایت کنم،  من از نهج البالغه 
برای این منظور استفاده کردم و بخش های 
مربوط به خوارج را نظام مند کرده و از زبان اول 
شــــخص که همان حضرت علی)ع( هستند، 

روایت کرده ام.

خبرنامه

میز مطالعه

مروری بر مستندهای ترور

از ماجرایی هولناک تا مستندسازی کارگردان معروف
تأثیرگذار  چهره هــــای  تــــرور  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
انقالب اســــالمی در دهه 1360 و به شــــهادت رســــاندن 
دانشــــمندان هسته ای، ســــوژه فیلم های مســــتند ژانر 

است. گرفته  قرار  ترور 
مســــتندهای تــــرور همواره یکــــی از ســــوژه های جذاب 
برای فیلمســــازان و مخاطبان بوده اســــت؛ فیلمسازان 
بــــا پرداخــــت بــــه ایــــن موضوعات رســــالت خــــود را در 
از سوژه های مهم پیش برده و مخاطبان  مستندسازی 
نیز با دیدن این گونه از مســــتندها، از جزئیات حادثه ای 
واقعــــی باخبر شــــد ه اند. البته این ســــوژه از چند جهت 
قابل پرداخت بوده اســــت و مستندســــازان کشورمان 

پرداختند. بدان  مختلف  مقطع  چند  در 

اســــالمی  انقالب  برجســــته  شــــخصیت های  ترورهــــای 
پیــــروزی  ابتدایــــی  ســــال های  در  منافقیــــن  توســــط 
1360 اولین مقطعی  جمهوری اســــالمی و به ویژه دهــــه 
بود که پای ترور را به جمهوری اســــالمی باز کرد. افرادی 
نظیر شــــهید رجایی، شــــهید بهشــــتی، شــــهید مرتضی 
مطهری و... از جمله چهره هــــای مهمی بودند که به این 
شــــیوه به شــــهادت رسیدند. ســــاخت مســــتند از این 
لود  حــــوادث نیز همواره یکی از ســــوژه های جذاب و رازآ
پای  را  زیــــادی  مخاطبان  و  بــــوده  مستندســــازان  بــــرای 
مســــتندهایی که با این مضمون ســــاخته اند، نشــــانده 
است. در بین مســــتندهایی که با این مضمون ساخته 
شــــده اند می توان بــــه مســــتندهایی نظیر »ســــازمان«، 

کرد. اشاره  و...  دادستان«  »آقای  سرچشمه«،  »ترور 
در تاریــــخ انقالب اســــالمی، برهــــه دیگری نیــــز موضوع 
تــــرور مهــــم شــــده اســــت؛ دســــتیابی کشــــورمان بــــه 
1380 بــــه قدری مهــــم بود تا  انــــرژی هســــته ای در دهه 
دســــتگاه های امنیتی آمریکا و اسرائیل متخصص ترین 
نیروهــــای خــــود را بــــرای ترور دانشــــمندان هســــته ای 
رضایی نژاد،  شــــهریاری،  شــــهیدان  کنند.  مأمــــور  ایرانی 
محســــن  شــــهید   

ً
اخیرا و  احمدی روشــــن  علیمحمدی، 

فخــــری زاده از جمله دانشــــمندان کشــــورمان اند که به 
پرداخت  در  البته  رســــیدند.  شــــهادت  به  شیوه  همین 
ســــینمایی به ایــــن حــــوادث، طبیعتــــا محدودیت های 
آثار کمتری ســــاخته شده است  بیشــــتری وجود دارد و 

اما در بین مســــتندهایی که با این ســــوژه تولید شــــده 
اســــت، می توان به »میراث مجید«، »اســــتاد«، »تولدت 

کرد. آمد« و... اشاره  مبارک«، »بابا 
در ادامــــه بخــــش اول از بررســــی مســــتندهای تــــرور را 
ایــــن ژانر  که در  آثــــاری داریــــم  می خوانیــــد و مــــروری بر 

شده اند: ساخته 
»سازمان« ماجرایی هولناک از دل منافقین �

احتمااًل اگر کسی بخواهد با سازمان مجاهدین آشنا شود، 
اولین پیشــــنهاد به او دیدن فیلم مســــتند 80 دقیقه ای 
به نام »ســــازمان« است؛ مســــتندی که به زبان ساده این 
گروهک تروریســــتی را معرفی کرده و فعالیت های او در 4 

دهه پس از پیروزی انقالب را شرح می دهد.
این مســــتند بــــه بررســــی بخشــــی از تاریخچه ســــازمان 
مجاهدین خلق، از تأســــیس تا تغییر ایدئولوژی و ورود 
1360 می پردازد و جزئیات  به مرحله مسلحانه در ســــال 
را مورد واکاوی   1360 ترورهای مخوف منافقین در دهه 
قرار می دهد. افشــــای پشــــت پــــرده ارتباط ابوالحســــن 

بنی صدر با ســــازمان مجاهدین خلــــق، از جمله مباحث 
کــــه در این مســــتند مــــورد بررســــی قرار  مهمی اســــت 

می گیرد.
و  رمضانی  مهدی  تهیه کنندگی  به  »ســــازمان«  مســــتند 
کارگردانی محمدرضا هراتی در مؤسســــه فرهنگی هنری 

است. شده  تولید  اسالمی  انقالب  اسناد  مرکز 
کارگــــردان  � مستندســــازی  و  سرچشــــمه«  »تــــرور 

معروف
»آخرین  مســــتند  ســــاخت  با  مهدویان  محمدحســــین 
روزهای زمســــتان« نام خود را بر ســــر زبان ها انداخت و 
پس از آن با ســــاخت فیلــــم ســــینمایی متفاوتی درباره 
شهید متوســــلیان وارد عرصه سینمایی شد. او پس از 
اثر ســــینمایی دیگر نیز ساخت  «، دو  »ایستاده در غبار
تا حضورش در ســــینمای داســــتانی به عنوان کارگردان 
خیلی ســــریع تثبیت شــــود. البته مهدویان در البه الی 
ساخت فیلم های ســــینمایی از مستندسازی نیز غافل 
نشــــد و با تحقیق و پژوهشــــی گسترده، مســــتند »ترور 

سرچشمه« را راهی جشــــنواره سینماحقیقت کرد.
ایــــن مســــتند بلنــــد ســــینمایی اگرچه مــــورد بی مهری 
داوران جشــــنواره قرار گرفت اما از نظر شیوه ساخت و 
تحقیق و پژوهش اثری متفاوت با دیگر مســــتندهایی 
ژانر ترور بود. مهدویان در مستند »ترور سرچشمه«  در 
به بررســــی ابعاد، آثار و چرایی انفجــــار دفتر مرکزی حزب 
جمهــــوری اســــالمی در تیرماه ســــال 1360 کــــه منجر به 
شــــهادت دکتر بهشــــتی و تعدادی از مســــؤوالن ارشد 
کشــــور شــــد پرداخته و از زبان مطلعــــان بخش هایی از 

ناگفته های تاریخ معاصر کشــــور را بیان می کند.
ایــــن فیلــــم در کنــــار پرداخت بــــه شــــخصیت متفاوت 
ســــراغ  جســــتجوگر  یــــک  مقــــام  در  بهشــــتی،  شــــهید 
چهره هــــای مختلــــف رفته و با نشــــاندن آنــــان در اتاقی 
که بی شــــباهت به اتاق هــــای بازجویی نیســــت، با آنان 
مصاحبــــه می کنــــد. نمایــــش تصاویر آرشــــیوی جدید و 
کمتر دیده شــــده از انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 

یکی از مزیت های این مســــتند به شمار می رود.


