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صف ایجاد 3130 شغل 
توسط کمیته امداد امام)ره( همدان 4  
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فح

ص رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

پیری جمعیت همدان
بیماری های کلیوی را افزایشی کرد

۲   
حه  

صف معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار همدان:

علت بی اقبالی اصناف 
به تسهیالت کرونایی پیدا شود

خبــر

صفحه     5

نحوه بازگشایی مدارس استان همدان از اول بهمن

صفحه  4

صفحه  7

در ادامه همکاری های مشترک شهرداری همدان و سپاه انصارالحسین)ع( صورت گرفت

 " امضای تفاهم نامه "مدیریت بحران محله محور
در شهر همدان

افزایش تاب آوری در محالت شهر همدان

آیت  اهلل شعبانی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان:

کارشناسی  عمیق پیوست  فرهنگی پروژه ها نیازمند 
شاهرخی: از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی برای جلوگیری از جرائم و بزهکاری ها استفاده شود

صفحه  ۲

یادنامه هگمتانه ویژه شهید هسته ای؛ مصطفی احمدی روشن:

شهید دانشمند همدانی 
که کمر تحریم را شکست

راه روشِن آقا مصطفی
« نشــــان دهنده ضعف  بی شــــک »ترور

مســــتکبران  و  جنایتکاران  ناتوانــــی  و 
عالم اســــت آنجــــا که به هــــر حربه ای 

و  خوردند  شکست  اما  آوردند  روی 
در نهایــــت از روی عجز تنها راه حل 

باقی مانده را حذف جهادگران  ...

امین روستایی خبر داد:

آمادگی همدان برای تأمین سوخت جایگزین گاز طبیعی

پخش  شــــرکت  مدیر  همــــدان:  خبر  گروه  هگمتانــــه، 
آمادگی این  از  فرآورده هــــای نفتــــی منطقــــه همــــدان 
منطقــــه بــــرای تأمیــــن ســــوخت جایگزیــــن مصــــرف 

داد. خبر  گاز  کنندگان 
به گــــزارش هگمتانه، جلســــه فوری مدیــــر و معاونان 
منطقــــه بــــا رؤســــای واحدهــــای ســــتادی، عملیاتی و 

نواحی تابعه اســــتان بــــه صورت ویدئــــو کنفرانس در 
تمامی  صرفه جویــــی  لــــزوم  و  آمادگی  احــــراز  خصوص 
16 دی   ، گاز ادارات و تأسیســــات وابســــته در مصرف 

شد. برگزار  جاری  ماه 
امین روســــتایی با بیان اینکه تأمین ســــوخت ذخیره یا 
جایگزین مصرف کنندگان بر اســــاس اولویت ســــنجی 

ســــوخت رســــانی در راســــتای پدافند غیرعامل است، 
خواستار شــــد: واحدهای تولیدی، خدماتی بخش های 
صنفی صنعتی، کشــــاورزی سراســــر اســــتان برای خرید 
ســــوخت دوم به منظور ذخیره سازی یا مصرف در زمان 
قطعی جریان گاز از طریق سامانه  تجارت آسان جدید به 

نشانی: ewtejaratasan.niopdc.ir اقدام کنند.
اینکــــه تأیید سیســــتمی درخواســــت ها  با بیــــان  وی 
توســــط دســــتگاه های متولــــی امری ضروری اســــت، 
افــــزود: در صورت ادامه روند کنونــــی افزایش مصرف 
گاز شــــهری دور  گاز طبیعــــی، افت فشــــار  تصاعــــدی 
از  اســــتفاده  امــــکان  ایجــــاد  لــــذا  نیســــت  انتظــــار  از 
ســــوخت دوم در واحدهــــای مصرف کننــــده نیز حائز 
آمادگــــی باید  اهمیت اســــت کــــه برای کســــب ایــــن 

گیرد. صورت  الزم  پیش بینی های 
روســــتایی تأمیــــن و فــــروش ســــوخت دوم بــــه همــــه 
بخش ها در شــــرایط بحــــران و حســــاس را، ُمهر تأییدی 
بــــر نقش کلیــــدی و تعیین کننده شــــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به عنوان قدیمی ترین سوخت رسان 

کشور دانست.
مدیر منطقه همدان خواستار رعایت جدی صرفه جویی 
در مصرف گاز منــــازل، ادارات، دوایر دولتی و خصوصی، 

نهادها و تمامی دستگاه های اجرایی شد.

اعالم مراحل دریافت یارانۀ اعتباری خرید کتاب از نمایشگاه تهران
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مراحل 
ثبــــت نــــام و دریافــــت »یارانــــۀ اعتباری 
خرید کتاب« ویژه نخستین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران اعالم شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، خانــــه کتاب و 
ادبیات ایران بــــه نمایندگی از معاونت 
امــــور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
سیاســــت های  راســــتای  در  اســــالمی 
ترویج کتاب و کتــــاب خوانی و حمایت 
، در نخستین نمایشگاه  از نشر کشــــور
مجــــازی کتاب تهــــران اقدام بــــه توزیع 
هیأت  اعضای  بــــرای  خرید  اعتباری  بن 
سراســــر  دانشــــجویان  و  طالب  علمی، 

کشور کرده است.
این نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار می شود و 
خرید کتاب از ناشــــران به صورت غیرحضوری و از طریق 
ســــامانه فروش صــــورت می گیرد که نشــــانی ســــامانه 

فروش از طریق وبگاه ketab.ir اطالع رسانی می شود.
یارانۀ خرید کتاب بــــه صورت »اعتبار خریــــد« به کد ملی 
متقاضیان اختصاص می یابد، لــــذا برای ثبت نام نیاز به 

واریز وجه نیست.
ســــقف یارانۀ اعتبــــاری خرید کتاب برای دانشــــجویان و 
طالب 200 هزار تومان اســــت که از این مقدار 60 درصد، 

معادل 120 هزار تومان ســــهم مشــــارکت دانشجویان و 
طالب اســــت و 40 درصد، معادل 80 هزار تومان ســــهم 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 

مشارکت بانک صادرات ایران است.
ســــقف یارانۀ اعتبــــاری خرید کتاب بــــرای اعضای هیأت 
علمی 400 هزار تومان اســــت که از این مقدار 50 درصد، 
معادل 200 هزار تومان ســــهم عضو هیــــأت علمی و 50 
درصد، معادل 200 هزار تومان نیز برعهدۀ معاونت امور 

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

ســــهم خریدار از یارانۀ اعتبــــار خرید کتاب 
هنــــگام خریــــد کتــــاب محاســــبه و کســــر 
می شــــود. با توجــــه به بودجــــۀ اختصاص 
یافته و ســــقف اعتباری تعیین شده برای 
هر استان، اولویت ثبت نام با متقاضیانی 
اســــت که زودتر ثبت نام کرده اند. بدیهی 
اســــت پس از تکمیــــل ظرفیــــت و اعتبار 
جدید  متقاضیان  نام  ثبت  امکان  استان، 

نخواهد بود.
متقاضیــــان بایــــد فراینــــد ثبــــت نــــام را تا 
دریافــــت پیامک »یارانه خریــــد کتاب روی 
کد ملی شــــما شــــارژ شــــد« ادامه دهند تا 
عملیات ثبــــت نام و خریــــد قطعی و ثبت 
شــــود. هر کد ملی تنهــــا یک بــــار مجاز به 

دریافت یارانۀ خرید کتاب )بن کتاب( است.
هنــــگام ثبت نام، شــــماره تلفن همــــراه بایــــد فعال، در 
« شخص ثبت نام کننده )کد ملی  دسترس و »در اختیار

( باشد. خریدار
ثبت نام  نحــــوه  از  اطالع  برای  می توانند  عالقه منــــدان 
ناشــــران ، بن نمایشــــگاه،  خدمات ارسال محصوالت 
و ســــامانه فروش با ســــامانه پاســــخ گویی نمایشگاه 
تماس   021-91009898 شماره  به  تهران  کتاب  مجازی 

. ند بگیر
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هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
گفت: زیرســــاخت های الزم پروژه پــــارک والیت باید هرچه 
سریع تر آماده شــــود تا بتوان فراخوان جذب سرمایه گذار 

را اجرا کرد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین قراباغی در بازدیــــد از روند 
پیشــــرفت عملیــــات اجرایی پــــروژه پارک والیــــت، افزود: 
پروژه های شهری در حوزه گردشگری از مهم ترین مباحثی 
اســــت که بازدید و بررسی از آنها در دستور کار کمیسیون 

قرار گرفته است.
قراباغی اضافه کرد: با توجه به زمان بودجه ریزی سال 1400 
کــــه در پیش رو داریم، الزم اســــت گــــزارش کار پروژه های 
شهری مورد بررسی قرار گرفته و موارد مورد نیاز برای سال 

آینده مد نظر قرار گیرد تا بودجه واقع بینانه تدوین شود.
وی تأکید کــــرد: انتظار می رود پروژه پــــارک والیت همانند 
پروژه اکباتان زیرســــاخت های آن از جمله جاده دسترسی 
آماده شــــود تا بتوانیم هرچه ســــریع تر در راســــتای جذب 

سرمایه گذار اقدام کنیم.

گردشگری  کمیســــیون اقتصاد ســــرمایه گذاری و  رئیس 
شورای شهر همدان یادآور شد: با توجه به طبیعت بکر و 
زیبای منطقه پارک والیت، حفظ فضای طبیعی و توســــعه 

فضا در اولویت کاری قرار گرفته است.
قراباغــــی احــــداث پارک هایــــی همچــــون پــــارک اکباتان 
و والیــــت را در افزایش ســــرانه های فضای ســــبز شــــهر 
بســــیار حائــــز اهمیــــت دانســــت و افزود: احــــداث این 
را برای  انتخــــاب تفرجگاه ها  مکان های تفریحــــی فضای 

می دهد. افزایش  مردم 
وی تأکید کرد: مدیریت شهری باید تالش کند برای سال 
آینده بخشی از پروژه پارک والیت را به بهره برداری برساند.

دهبانی: ایجاد مســــیر دسترســــی پــــارک والیت در  �
دستور کار

مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان نیــــز در این بازدید 
با بیان اینکه ایجاد مســــیر دسترســــی پــــارک والیت در 
دستور کار قرار گرفته است افزود: در این راستا تعریف 
مسیر با بســــته های تشــــویقی برای باغ داران و مالکان 

این جاده مــــد نظر قــــرار گرفته تــــا ابتدا بتوانیم مســــیر 
کنیم. ایجاد  را  دسترسی 

مســــعود دهبانی با اشــــاره بــــه بودجه ریزی ســــال 1400 

تومان  میلیارد   15 حدود  شد:  یادآور  همدان،  شهرداری 
است. شده  پیش بینی  پروژه  این  برای 

به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان، وی 

اضافه کرد: حفظ فضای ســــبز و منابع طبیعی از مهمترین 
مســــائل اســــت که در این راستا در کاشــــت فضای سبز 

پروژه، از گونه های کم آب بر استفاده شده است.

رئیس نظام پزشکی همدان:

ازدحام و انتظار مراجعان در 
مطب ها وضعیت خوبی دارد

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس نظام پزشــــکی 
همدان با اشاره به کنترل ازدحام بیماران در مطب ها 
و کلینیک هــــای همــــدان عنوان کرد: خوشــــبختانه 
در حال حاضر نسبت به گذشــــته وضعیت خوبی را 
شاهد هستیم به طوری که کرونا هم باعث شد نوبت  

دهی تلفنی شکل بهتری به خود بگیرد.
به گزارش هگمتانه، علیرضــــا مدرکیان با بیان اینکه 
کنتــــرل بیماری کرونــــا در همدان روند خوبــــی دارد و 
امیدوارم همچنان این روند ادامه داشته باشد اظهار 
کرد: نگرانیم مردم وضعیت را عادی بدانند و بار دیگر 
شــــاهد افزایش تعداد موارد ابتال باشــــیم که توصیه 
می کنیم مردم برای جلوگیــــری از این اتفاق همچنان 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
وی در ادامــــه بــــا اشــــاره بــــه اجــــرای نسخه نویســــی 
الکترونیــــک در اســــتان افــــزود: ایــــن طــــرح در حال 
اجراست اما هنوز مشکالت زیرساختی وجود دارد که 

امیدواریم سریع تر حل شود.
رئیس نظام پزشــــکی همــــدان بیان کــــرد: امیدواریم 
نسخه نویســــی الکترونیک بتوانــــد در ارائه خدمات 
بهتــــر و با ســــرعت بیشــــتر مؤثر باشــــد امــــا در حال 
حاضر چون کار به تازگی آغاز شــــده دارای مشــــکالت 
سخت افزاری و نرم افزاری است و روند کمی کند است 
اما با ایرادها در نتیجه سهولت ارائه خدمات را شاهد 

خواهیم بود.
وی با اشــــاره به کنترل ازدحام بیمــــاران در مطب ها و 
کلینیک های همــــدان عنوان کرد: خوشــــبختانه در 
حال حاضر نســــبت به گذشــــته وضعیــــت خوبی را 
شاهد هستیم به طوری که کرونا هم باعث شد نوبت  
دهی تلفنی شکل بهتری به خود بگیرد و ساماندهی 
شــــود و از ســــوی دیگر تعدادی از پزشــــکان ویزیت 

مجازی را در دستور کار قرار دهند.
به نقل از فارس، مدرکیان با اشاره به اینکه نوبت دهی 
تلفنی باعث شــــده بیمــــاران تا حد امــــکان کمتر در 
مطب ها به انتظار بنشــــینند عنوان کــــرد: نمی گویم 
وضعیت کامال ایده آل است اما نسبت به قبل روند 

بهتری را شاهد هستیم .

نمایشگاه مبلمان و چلچراغ 
در همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت 
گفت:  نمایشــــگاه های بین المللی اســــتان همدان 
نمایشــــگاه پــــس از تعطیلی چهــــار ماهه بــــه دلیل 
شــــیوع کرونا فعالیت خود را با بیستمین نمایشگاه 

تخصصی مبلمان و چلچراغ آغاز کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمید گلی پــــور در ایــــن باره 
افــــزود: در ایــــن نمایشــــگاه که بــــا حضــــور 38 واحد 
، اصفهان و  شرکت کننده از اســــتان های تهران، البرز
همدان برگزار می شــــود، آخرین دستاوردها در زمینه 
مبلمان، چلچــــراغ و کاالهای خــــواب در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه در این نمایشــــگاه اولویت ما 
بومی های استان همدان هســــتند، بیان کرد: با یک 
برنامه ریزی مناسب نمایشگاهی برگزار می شود تا در 
کنار حفظ ســــالمت مردم، اقتصــــاد صنعت مبلمان 

استان رونق یابد.
گلی پور درباره رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 
این نمایشــــگاه خاطرنشــــان کرد: تمام تالش خود را 
برای رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی می کنیم و به 
همین دلیل اســــتفاده از ســــامانه ماسک در دستور 

کار قرار دارد.
وی ادامــــه داد: در صورتی که با اســــتفاده از ســــامانه 
ماســــک ســــالمت بازدیدکنندگان مــــورد تأیید قرار 

نگیرد از ورود آنها به نمایشگاه جلوگیری می کنیم.
به گفته وی بازدیدکنندگان از نمایشگاه می توانند تا 
تاریخ 26 دی ماه و در ســــاعت 15 تا 21 و در روز جمعه از 
ساعت 10 تا 21 به محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

همدان مراجعه کنند.

تا 10 روز آینده بارندگی نداریم
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناسی اســــتان همدان بیان کرد: تا پایان هفته 

سامانه بارشی فعالی وارد استان نمی شود.
گزارش هگمتانه، محمدحسن باقری شکیب روز  به 
گذشــــته با بیان اینکه غلظت آالینده هــــای جوی در 
شــــهرها و مناطق صنعتی اســــتان طی روزهای آینده 
با توجه به پایداری نســــبی شــــرایط آب و هوا افزایش 
می یابد اظهار کرد: سامانه بارشی فعالی تا پایان هفته 

در استان نخواهیم داشت.
وی با اشــــاره به اینکه آسمان استان همدان صاف تا 
قسمتی ابری اســــت افزود: هوای سرد تا پایان هفته 
جاری در اســــتان ماندگار خواهد بود و یخ زدگی معابر 

دور از انتظار نیست.
کارشــــناس اداره کل هواشناسی اســــتان همدان با 
تأکید بر اینکه طــــی روزهای آینده کمینــــه دمای هوا 
بین منفی 5 تا 7 درجه ســــانتیگراد در نوسان خواهد 
بود یادآور شــــد: تا 10 روز آینده ســــامانه بارشی فعالی 
وارد اســــتان همدان نمی شــــود. وی خاطرنشان کرد: 
پیش بینی می شود در 24 ساعت آینده دمای هوا در 
همدان بین 9 تا منفی 12 درجه سانتیگراد در نوسان 
باشــــد. باقری شــــکیب در پایان تصریح کــــرد: طی 24 
ساعت گذشته نهاوند با 11 درجه سانتیگراد گرم ترین 
نقطــــه و کبودراهنگ بــــا منفی 13 درجه ســــانتیگراد 

سردترین نقطه استان گزارش شده است.

خبــر

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار همدان:

علت بی اقبالی اصناف به تسهیالت کرونایی پیدا شود
پرداخت 50۲ میلیارد ریال تسهیالت کرونایی به اصناف

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معــــاون برنامه ریزی و 
توســــعه فرماندار همدان با اشــــاره به عدم اســــتقبال 
آسیب  برخی اصناف از تســــهیالت کرونایی خواستار 

شناسی این موضوع شد.
آزرمــــی روز یکشــــنبه از  گــــزارش هگمتانــــه، یزدان  به 
پرداخــــت تســــهیالت کرونــــا به چهــــار هــــزار و 64 نفر 
شاغل در واحدهای صنفی و گروه های شغلی آسیب 
دیده از همه گیری ویروس کرونا در این شهرســــتان 
خبر داد و گفت: روند پرداخت تســــهیالت جبرانی به 

اصناف و گروه های شغلی همچنان ادامه دارد.
وی ادامــــه داد: برهمیــــن اســــاس 502 میلیــــارد ریال 
تســــهیالت در قالب هــــای مختلــــف و با هــــدف رفع 
مشــــکالت پیش آمــــده از همه گیری ویــــروس کرونا 
گروه های شــــغلی شهرســــتان همدان  به اصنــــاف و 

پرداخت شده است.
آزرمی تصریح کرد: همه گیری ویروس کرونا مشکالتی 
را برای مردم به ویــــژه اصناف و فعاالن بخش صنعت 
ایجاد کرده کــــه حمایت های دولت نقــــش مهمی در 

کاهش بار مشکالت گروه های شغلی متضرر دارد.

وی افــــزود: عــــوارض اجتماعی و اقتصــــادی مترتب از 
برخورد پیشــــگیرانه ویروس کرونا به خصوص اعمال 
و اجرای محدودیت های گســــترده، گروه های شــــغلی 
مختلف در کشــــور را دچار مشــــکالتی کــــرده که البته 
بــــرای حفظ ســــالمت و بهداشــــت عمومی مــــردم نیز 

چاره ای جز اعمال محدودیت نیست.
آزرمــــی با اشــــاره به عــــدم اســــتقبال برخــــی اصناف از 
آســــیب شناسی این  تســــهیالت کرونایی خواســــتار 
موضوع شــــد و گفــــت: بانک های عامل شهرســــتان 
گــــزارش کارشناســــی خــــود را در این خصــــوص برای 

بررسی دقیق موضوع به فرمانداری ارائه کنند.
همــــدان  فرمانــــدار  توســــعه  و  برنامه ریــــزی  معــــاون 
کید کــــرد: بانک هــــای عامــــل و اداره تعــــاون، کار و  تأ
رفاه اجتماعی شهرســــتان نســــبت به به روز رســــانی 
اطالعات خود از سامانه کارا اقدام کرده و پرونده های 

کنند. راکد را تعیین تکلیف 
آزرمی گفت: در همین ارتبــــاط پرونده یک هزار و 639 
متقاضی دریافت تســــهیالت با اعتبــــاری بالغ بر 485 

میلیارد ریال در دست بررسی و تکمیل است.

ایجاد 3130 شغل 
توسط کمیته امداد امام)ره( همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیــــرکل کمیته امداد 
امام)ره( اســــتان همدان گفت: 3هزار و 130 مددجوی 
کمیته امــــداد امام)ره( بــــا دریافت 122 میلیــــارد تومان 
شغل  صاحب  اشــــتغال،  قرض الحســــنه  تســــهیالت 

شدند.
بــــه گزارش هگمتانه، پیمــــان ترکمانه با اشــــاره به اینکه 
3هزار و 130 شــــغل جدید از محل پرداخت تســــهیالت 
قرض الحســــنه در 9 ماه اول امســــال بــــرای مددجویان 
ایجاد شــــده اســــت گفــــت: ایــــن طرح هــــا در حوزه های 
دام پروری، کشــــاورزی، صنایع دستی، خدمات، صنعت، 

حمل ونقل، مشاغل صنفی و خانگی ایجاد شده است.
وی افزود: این رویکرد همواره در دســــتور کار این نهاد 
بوده و توانمندســــازی خانواده هــــا اولویت اول کمیته 
امداد امــــام)ره( بــــوده اســــت به گونه ای کــــه به فضل 
الهی تنهــــا با اســــتفاده از نیم درصد از منابع اشــــتغال 
، به طور متوســــط 33 درصد مشاغل ُخرد و  کل کشــــور

خانگی توسط کمیته امداد امام)ره( ایجاد شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام)ره( اســــتان همدان با تأکید 
بر اهمیت ایجاد مشــــاغل پایدار برای نیازمندان گفت: 
پرداخت تســــهیالت قرض الحســــنه تنها یک مرحله از 
اقدامات اساســــی این نهاد برای ایجاد مشــــاغل پایدار 

است.
وی در ادامه عنوان کرد: برای ایجاد مشاغل پایدار برای 
خانواده های تحت حمایت، هفت اقدام مهم شــــامل 
انجام مشــــاوره های شــــغلی، ارائه آموزش های رایگان، 

پرداخت تســــهیالت، هدایت شــــغلی، راهبری شغلی، 
نظــــارت و بازاریابی محصوالت تولیــــدی مددجویان در 
این نهاد انجام می پذیرد تا یک شــــغل پایدار و آبرومند 

برای مددجویان ایجاد شود.
ترکمانــــه با تأکیــــد مجدد بــــر اهمیت ایجاد مشــــاغل 
پایدار بــــرای نیازمنــــدان افزود: از ســــال 1398 با هدف 
اســــتفاده از تــــوان و ظرفیــــت کارآفرینان حرفــــه ای در 
، طرح راهبری شــــغلی هم در حال اجراســــت که  کشــــور
از ایــــن طریق، مددجویان مســــتعد اشــــتغال در همه 
می شــــوند.  معرفی  حرفــــه ای  کارآفرینان  بــــه  زمینه هــــا 
کارآفرینان حرفه ای در این طرح، مددجویان را در اجرای 
طرح هــــای خود به شــــکل مطلوبی راهبــــری می کنند تا 
در مدت زمــــان کوتاه تری منافع اقتصادی بیشــــتری به 

دست آورده و شغل پایدارتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه مشــــاغل دانش بنیــــان و نوآورانه نیز در 
کمیته امــــداد امام)ره( به صورت جــــدی مورد حمایت قرار 
می گیرند اضافه کرد: ایجاد اولیــــن مرکز نوآوری اجتماعی 
در کشور در استان همدان، باهدف حمایت از این قبیل 
مشاغل، گویای توجه ویژه این نهاد به مشاغل نو و مبتنی 
بر اســــتفاده از فناوری های نوین اســــت که خوشبختانه 
زمینه ساز ورود فرزندان تحصیل کرده خانواده های تحت 

حمایت به عرصه اشتغال شده است.
ترکمانه ابراز امیدواری کرد تا پایان ســــال 1399 جشــــن 
خودکفایــــی 2هــــزار و 500 خانــــواده موفــــق در عرصــــه 

اشتغال استان برگزار شود.

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

پروژه پارک والیت برای فراخوان 
جذب سرمایه گذار آماده شود

آیت  اهلل شعبانی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان:

پیوست  فرهنگی پروژه ها نیازمند کارشناسی  عمیق
شاهرخی: از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی برای جلوگیری از جرائم و بزهکاری ها استفاده شود

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس شــــورای فرهنگ 
عمومی اســــتان همدان با بیــــان اینکه پیوســــت نگاری 
فرهنگــــی کاری تخصصــــی اســــت، گفت: تهیه پیوســــت 
فرهنگــــی باید بر پایه کارشناســــی عمیــــق و دقیق جامعه 

شناسی انجام شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیــــب اهلل شــــعبانی روز 
یکشــــنبه در شــــورای فرهنــــگ عمومی اســــتان همدان، 
اظهار کرد: یکی از مشــــکالت پروژه ها در کشــــور و استان 
همدان نداشــــتن پیوست فرهنگی است که باید این امر 

در دستور کار باشد.
نماینــــده ولــــی فقیه در اســــتان و امام جمعــــه همدان 
بــــر پایه  با بیــــان اینکــــه تهیــــه پیوســــت فرهنگی باید 
کارشناســــی عمیــــق و دقیــــق جامعــــه شناســــی انجام 
اولویت  در  متخصــــص  افراد  شناســــایی  ود:  افز شــــود 

گیرد. قرار 
همدان  اســــتان  عمومــــی  فرهنــــگ  شــــورای  رئیــــس 
و  ایده  دارای  دانشــــگاهی  قشــــر  و  اســــتادان  گفــــت: 
طرح هــــای علمــــی و خالقانــــه ای هســــتند کــــه بایــــد از 
فرهنگی  مباحــــث  ویج  تر و  توســــعه  برای  آنها  ظرفیت 

شود. استفاده 
آیت ا... شــــعبانی از اعضای شــــورا خواســــت اولویت های 
تــــا برنامــــه و  کننــــد  را مشــــخص  اجتماعــــی و فرهنگــــی 

فعالیت ها با انسجام و هم افزایی بیشتری پیگیری شود.
رأس  در  عمومــــی  فرهنــــگ  شــــورای  کــــرد:  تصریــــح  وی 
فعالیت های فرهنگی قرار دارد و تمــــام این برنامه ها باید 

همسو با این شورا حرکت کند.
امــــام جمعه همدان بــــه راه اندازی مرکــــز تربیت تخصصی 
کودکان و نوجوانان در این شــــهر اشــــاره کرد و افزود: این 
مرکــــز با اهداف و چشــــم انداز خوبی فعالیــــت خود را آغاز 

کرده و نیازمند حمایت بیشتری است.
کید  آیت ا... شــــعبانی بــــه اهمیت نماز در مــــدارس نیز تأ
کــــرد و بــــه متولیــــان توصیــــه کــــرد: در دوران کرونــــا که 

مدرســــه ها تعطیل اســــت برنامه های ترغیب و تشویق 
دانش آمــــوزان به این فریضه در فضای مجازی و شــــبکه 

شاد تقویت شود.
به گفتــــه وی برای ارتقای جایگاه نمــــاز در مدارس نیازمند 
تولیــــد محتــــوای غنی و جــــذاب هســــتیم کــــه نهادهای 

فرهنگی باید به این موضوع ورود کنند.

شــــاهرخی: رتبــــه ممتــــاز کشــــوری همــــدان در 10  �
شاخص اجتماعی و فرهنگی

اســــتاندار همدان هم با بیــــان اینکه پروژه هــــای عمرانی 
شــــهری بایــــد پیوســــت فرهنگی داشــــته باشــــند گفت: 

همدان جزو امن ترین استان هاست.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه همدان در 10 شاخص 
اجتماعــــی و فرهنگی رتبه ممتاز کشــــوری را کســــب کرده 
است اظهار کرد: با توجه به شاخص اجتماعی همدان جزو 

امن ترین استان ها است.

وی با بیان اینکه ایــــن امنیت حاصل فعالیت های خوب 
دســــتگاه های امنیتی و فرهنگی اســــت گفت: از ظرفیت 
شــــورای فرهنــــگ عمومــــی بــــرای ارتقــــای شــــاخص های 
اجتماعی و فرهنگی باید بیشــــتر استفاده شود تا از جرائم 

و بزهکاری ها جلوگیری کنیم.
اســــتاندار همدان افزود: با توجه به عضویت کارشناسان 
متخصص در شــــورای فرهنگ عمومــــی می توانیم در این 
شورا برای مسائل و مشکالت مختلف جامعه نسخه های 
مؤثر در نظــــر بگیریم و در راســــتای کاهش آســــیب های 

اجتماعی از آن بهره ببریم.
وی بــــا بیان اینکه فعالیت ها و اقدامات شــــورای فرهنگ 
عمومــــی بایــــد کارکــــرد فراگیر هم داشــــته باشــــد گفت: 
دســــتگاه های اجرایی استان باید با سیاست های شورای 
فرهنگ عمومی همســــو باشــــند تــــا بتوانند بــــا الیه های 
مختلــــف جامعه ارتباط گرفته و مســــائل و مــــوارد آن ها را 

بررسی کنند.

کلینیک ناصرین برای بازپروری بزهکاران
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیر مؤسســــه فرهنگی 
ســــراج گفت: تربیت و بازپروری مجرمــــان و متهمانی که از 
ســــوی قضات به کلینیک ارجاع داده می شــــوند، مصون 
ســــازی جامعه و فضای شهر نســــبت به بروز بزهکاری ها 
و جرائــــم و پیشــــگیری و مقابله با آســــیب های اجتماعی 
به صورت منســــجم و هدفمند از مهم تریــــن اهداف این 

کلینیک خواهد بود.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم مهــــدی ارتقایی با 
اشــــاره به برگــــزاری مراســــم افتتاحیه کلینیــــک فرهنگی 
اجتماعــــی ناصرین در همدان، اظهار کــــرد: پس از برگزاری 
چندین جلسه بین مؤسسه فرهنگی سراج به نمایندگی 
از حوزه علمیه همدان و دادگســــتری اســــتان، در رابطه با 
نحوه فعالیت کلینیک ناصرین، در نهایت تفاهم نامه ای 

در 5 بند، به امضای طرفین رسید.
وی افــــزود: طــــی این تفاهم نامه مقرر شــــد تا افــــراد دارای 

پرونده هــــای جرایــــم غیــــر اخالقــــی و مفاســــد اجتماعی از 
طریق دادگســــتری استان به این مرکز برای گذراندن دوره 
ناصریــــن معرفی و ارجاع داده شــــوند و طــــالب به عنوان 
کارشناســــان این مرکز با بهره گیری از سیره و روش شهدا 

سعی در اصالح رفتاری این افراد داشته باشند.
مدیر مؤسسه فرهنگی سراج با بیان اینکه 40 نفر از طالب 
خواهر و برادر آماده همکاری در این مرکز هستند، گفت: 
از ایــــن تعــــداد در گام اول 15 نفر از هفته آینــــده اقدامات 
مربوط به پذیرش را انجام خواهند داد و دوره های ناصرین 
را برای افراد بزهکاری که به کلینیک معرفی می شــــود اجرا 

خواهند کرد.
وی به تشــــریح اهداف این طرح پرداخــــت و گفت: تربیت 
و بازپــــروری مجرمــــان و متهمانــــی که از ســــوی قضات به 
کلینیــــک ارجــــاع داده می شــــوند، مصون ســــازی جامعه 
و فضای شــــهر نســــبت بــــه بــــروز بزهکاری هــــا و جرائم و 

پیشــــگیری و مقابله با آســــیب های اجتماعــــی به صورت 
منســــجم و هدفمنــــد از مهم ترین اهــــداف این کلینیک 

خواهد بود.
معاون تبلیغ حوزه علمیه اســــتان تصریح کرد: همچنین 
تخفیــــف مجازات یا عدم ثبت ســــوء ســــابقه، بر اســــاس 
ضوابط و مقررات حقوقی بــــرای محصورانی که با کلینیک 
و ناصرین جهــــت اجرای دقیــــق تقویم تربیتــــی همکاری 
مناسب داشته باشــــند هم در دســــتور کار این مرکز قرار 

گرفته است.

۸۲ کیلومتر کمربند حفاظتی منابع طبیعی ایجاد می شود
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیــــس اداره حفاظت و 
حمایــــت اداره کل منابــــع طبیعــــی و آبخیــــزداری اســــتان 
در  حفاظتــــی  کمربنــــد  کیلومتــــر   82 ایجــــاد  از  همــــدان 
عرصه هــــای طبیعــــی و اراضــــی ملی این اســــتان تــــا پایان 

امسال، خبر داد.
به گزارش هگمتانه، گودرز کیانی روز یکشــــنبه اظهار کرد: 
بــــرای ایجاد این کمربنــــد حفاظتی حــــدود 14 میلیارد ریال 
اعتبار پیش بینی شــــده که در صورت تخصیص و تأمین 

بودجه، طرح به طور کامل اجرا می شود.
کیانــــی با اشــــاره به اینکــــه به طــــور میانگین ســــاالنه 36 
کیلومتــــر کمربنــــد حفاظتی طی چهار ســــال گذشــــته در 
اســــتان همدان ایجاد شــــده اســــت، افزود: این میزان در 

ســــال جاری با ایجاد 82 کیلومتر کمربند حفاظتی بیش از 
2 برابر افزایش داشته است.

وی احداث کمربند حفاظتــــی را دیواره تفکیک اراضی ملی 
و مستثنیات مردم دانست و هدف از اجرای طرح کمربند 
حفاظتــــی را تثبیــــت حد و مــــرز منابع ملی و مســــتثنیات 
اشــــخاص، پیشــــگیری از تجــــاوز احتمالی بــــه اراضی ملی، 
تســــهیل در پاسخ دهی اســــتعالم ها، کاهش هزینه های 
قضایی پرونــــده، افزایش تــــوان حقوقی، داشــــتن صرفه 
اقتصادی و تشــــخیص آســــان عرصه های ملی بــــا اراضی 
اشــــخاص عنوان کــــرد. کیانی اظهــــار کرد: ایجــــاد کمربند 
حفاظتی در اراضی با ارزش ملکــــی زیاد که احتمال تعرض 
و ســــودجویی افراد وجــــود دارد، همــــواره در اولویت قرار 

داشــــته اســــت. به گفته وی، تأمیــــن منابع اعتبــــاری الزم 
امکان اجــــرای کامل طرح کمربند حفاظتــــی در اراضی ملی 

استان همدان را فراهم می کند.

اهدای ۲ هزار جلد کتاب به کتابخانه های همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرکل اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــــور از اهدای 2 هزار 
جلد کتاب به همت مدیرکل اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــــور به اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، میثاق گــــودرزی اظهار کــــرد: کتابخانه  ملی هر کشــــور از جملــــه ایران، به 
عنوان کتابخانه مادر نقش بســــزایی در باال بردن ســــطح فرهنگ عمومی جامعه دارد، از همین 
گاهی و ارتقای ســــطح دانش عمومی مردم از رسالت های مهم کتابخانه ملی است  رو افزایش آ

و به گواه تاریخ، ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملی ایران در این حوزه فرهنگی بســــیار شایسته و 
است. کرده  عمل  تقدیر  قابل 

وی اضافه کرد: بر همین اســــاس و در راســــتای همکاری متقابل ســــازمانی و با هدف غنای بیشــــتر 
کتابخانه های عمومی اســــتان، بیش از 2 هزار جلد کتاب از تازه ترین انتشــــارات کشــــور از سوی این 
مدیریت به نمایندگی از کتابخانه ملی ایران به اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان اهدا شد.
مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به تنوع موضوعات این مجموعه تصریح 
کرد: این کتاب هــــا از موضوعات متنوعــــی چون کودک و نوجوان، کمک درســــی، ادبیــــات، تاریخ، 

فلسفه، عرفان، بهداشت و دین تشکیل شده اند.
وی افزود: مجموع این کتاب ها بعد از بررســــی و تفکیک موضوعی و نیازسنجی منطقه ای، از سوی 
کتابخانه مرکزی همدان، برای تجهیز کتابخانه تازه تاســــیس مریانج و بین کتابخانه های روستایی، 

محروم و کتابخانه هایی که با کمبود منابع مواجه هستند، توزیع خواهد شد.
گودرزی با اشــــاره به نقش ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملی ایــــران در سیاســــت گذاری های کالن 
فرهنگی گفت: اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی اســــتان به صورت مستمر در دستور کار این 

مدیریت قرار داشته و در آینده نیز بر اساس نیازسنجی ها، پیگیری و تأمین خواهد شد.



4710 1399    شماره  22 دی  دوشـــنبه   

3 شهرستان

» مرمت پل تاریخی مریانج نیازمند »اعتبار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون میــــراث فرهنگــــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و 

گردشگری همدان گفت: مرمت و بازسازی پل تاریخی مریانج نیازمند اعتبار است.
بــــه گزارش هگمتانــــه، بخش هایی از پــــل قدیمی و تاریخی »کرپی ســــلیمانی« که بــــر روی رودخانه 
قوری چای در شــــمال غربی شهر مریانج واقع شده، تخریب شــــده که نیاز به مرمت دارد؛ با توجه به 

ثبت این پل تاریخی، میراث فرهنگی باید سریع تر اقدامات مرمت و بازسازی بنا را انجام دهد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در این 
زمینه اظهار کرد: طی چند روز گذشــــته کارشناســــان میراث از پل تاریخی مریانج بازدیدی داشتند و 

گزارش آن هم تهیه شده است.
ســــیده مریم مختاری موســــوی با بیــــان اینکه در صورت تأمیــــن اعتبار بــــرای مرمت این پل 
تاریخی اقدام می شــــود که بیشــــتر به خاطر استحکام بخشی اســــت یادآور شد: قسمت هایی 

از این پل به خاطر گذر زمان ریزش کرده و دلیل خاصی نداشــــته اســــت کــــه در برآورد اعتبار 
می گیرد. قرار  امسال 

به نقل از فارس، پل تاریخی مریانج بر رودخانه »ماووشــــان رود« قرار دارد که این پل در گذشــــته راه 
قدیمی اتصال باختران )کرمانشاه( به همدان بود که بر اساس اسناد موجود، قبل از جنگ جهانی 

اول برای تردد بر روی این رودخانه بنا شده است.

اجرای بیش از 100 کیلومتر 
از شبکه فاضالب نهاوند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیــــر آب و فاضالب 
شــــهری نهاوند گفت: بیــــش از 100 کیلومتر از طرح 

شبکه فاضالب نهاوند اجرایی شده است.
به گــــزارش هگمتانه؛ علی هاشــــم ده پهلــــوان ظهر 
دیــــروز در جمع خبرنگاران اظهار کــــرد: از ابتدای آغاز 
عملیــــات اجرایی طــــرح فاضالب شــــهری نهاوند تا 
کنــــون بیش از 100 کیلومتــــر آن در محالت مختلف 

شبکه گذاری شده است.
وی افــــزود: مجمــــوع طــــول شــــبکه آب و فاضالب 
شــــهری نهاوند که باید لوله گذاری شود 210 کیلومتر 
اســــت که با عملیات انجام شــــده تاکنون 50 درصد 

کار شبکه گذاری صورت گرفته است.
مدیــــر آب و فاضالب شــــهری نهاوند بــــا بیان اینکه 
مجمــــوع اعتبــــارات مصوب بــــرای ادامــــه عملیات 
شــــبکه گذاری 6 میلیــــارد تومان اســــت اضافه کرد: 
عملیات  ادامه  بــــرای  تخصیصی  اعتبــــارات  مجموع 
اجرایی شــــبکه آب و فاضالب این شــــهر 6 میلیارد 
و 150 میلیــــون تومان بــــوده که از محــــل اعتبارات 
عمرانی ســــازمان آب و فاضالب اســــتان و اعتبارات 

نصب انشعابات است.
وی از اجــــرای بیش از پنج کیلومتر شــــبکه گذاری در 
محــــالت مختلف خبــــر داد و افزود: از ابتدای ســــال 
جــــاری پنــــج کیلومتــــر و 500 متر شــــبکه گــــذاری در 
چندین محله شهر انجام گرفته که بسیاری از آنها به 

مشترکین اضافه شده اند.
ده پهلوان گفت: در شــــهر نهاوند نزدیک به 25 هزار 
مشــــترک آب وجود دارد کــــه 2 هزار مــــورد آن دارای 
اشــــتراک تجاری و چند مورد نیز صنعتی است که با 
اجرای شبکه گذاری آب و فاضالب تا کنون انشعاب 
11 هــــزار و 500 مشــــترک یعنــــی 40 درصــــد مجمــــوع 
مشــــترکین نهاوند نصب و به شــــبکه سراسر آب و 

فاضالب این شهر پیوسته اند.
بــــه نقل از فــــارس، وی در پایان افــــزود: طرح احداث 
شــــبکه در نهاوند شــــامل 20 هــــزار انشــــعاب و زیر 
پوشــــش قرار گرفتن بیش از 60 هزار نفر از جمعیت 

شهر نهاوند است.

افزایش 35درصدی نذورات 
در همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس ســــتاد بازسازی 
گردهمایی  در  همــــدان  اســــتان  عالیــــات  عتبــــات 
خیریــــن و خادمان عتبات عالیات شهرســــتان بهار 
با اشــــاره به اینکه تشکیل ســــتاد عتبات عالیات از 
باقیات و صالحات ســــردار شــــهید سلیمانی است، 
افزود: اســــتان همدان در ســــال جاری توانسته 35 
درصد افزایش جمع آوری نذورات را نسبت به سال 

گذشته داشته باشد.
، بادامی ادامه  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهــــار
داد: اســــتان همدان با اســــتان کرمان 1000 خشــــت 
تعهد کرده کــــه در دو پروژه مهم طــــرح معراج ترفیع 
گنبد امــــام حســــین )ع( و کوچک ســــازی پایه های 
مطهرقبر امام حســــین )ع( که هر خشت 3 میلیون 
تومان می باشــــد هزینه خواهد شــــد که تا کنون 800 

خشت تحقق یافته است.
وی ادامــــه داد: پروژه دوم صحن عقیله بنی هاشــــم 
می باشــــدکه هر ســــند 4 میلیون تومان معادل 160 
هزار مترمربع در نظر گرفته شــــده که استان همدان 

200 سند تا کنون جمع آوری داشته است.
در ادامه خســــرو طالبی رئیس ستاد عتبات عالیات 
شهرســــتان بهار گفت: ایجاد 5 ایســــتگاه صلواتی 
در سطح شهرســــتان بهار و یک ایستگاه در کربالی 
معلــــی از افتخــــارات مردم شهرســــتان بهار اســــت 
که ســــالیانه بیــــش از 100 میلیــــون تومــــان در این 

ایستگاه ها هزینه می شود.
طالبــــی ادامه داد: امســــال بــــه دلیل بیمــــاری کرونا 
هزینه ایســــتگاه ها در قالب رزمایش کمک مؤمنانه 

در بین مردم آسیب دیده از بحث کرونا توزیع شد.
وی خبر داد: امســــال شهرســــتان بهار 120 میلیون 
تومان هدایا و نذورات ستاد عتبات عالیات را تعهد 
کرده که تا کنون 85 درصد محقق شده و الباقی نیز 

تا پایان سال انجام خواهد شد.

ثبت یک وقف جدید در بهار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســــتان بهــــار از ثبت یک وقــــف جدید در 
شهرستان بهار خبر داد و گفت: این وقف زمینی زراعی 

به مساحت 10 هکتار در روستای ساربانلر است.
به گــــزارش هگمتانه، حمیدرضا بهگو بــــا بیان اینکه 
وقف جدید توسط »عیسی ندری« انجام شده است، 
افزود: ارزش ریالی این وقف 250 میلیون تومان بوده 

و با نیت خیرات و مبرات وقف شده است.
وی ادامه داد: این روســــتا پیش تر هم سابقه وقف 
آن موقوفه »حاج  کردن داشته و مهمترین موقوفه 
خدا کرم همدانی« است که در شهر همدان قرار دارد 

و بعضی از رقبات آن در روستای ساربانلر است.
از  یکــــی  بهــــار  شهرســــتان  کــــرد:  مطــــرح  بهگــــو 
شهرســــتان های مهم موقوفه خیز اســــتان همدان 
اســــت که موقوفات مهمــــی مانند موقوفــــه زبیده 
خانم، موقوفه امیرتومان و موقوفه مرحوم نظری در 

آن قرار دارد.
رئیــــس اوقاف و امور خیریه شهرســــتان بهار گفت: 
بیشــــتر زمین هــــای وقفی ایــــن شهرســــتان اراضی 
کشاورزی هستند اما مهمترین موقوفه آن موقوفه 
اللجیــــن یا همان زبیده خانم اســــت که تمام دارایی 

خود از اللجین را وقف کرد.

خبـــــــر

معاون فرماندار کبودرآهنگ خبر داد:

ح توسعه مشاغل خانگی جهاددانشگاهی دریافت تسهیالت باال در طر
اعتبارات تخصیص یافته جوابگوی استقبال کبودراهنگی ها از اشتغال خانگی نیست

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معــــاون برنامه ریــــزی و امور 
عمرانــــی فرمانــــداری کبودرآهنگ گفت: مشــــاغلی مانند 
بیشــــترین  دامــــداری  و  قالیبافــــی  ســــفالگری،  خیاطــــی، 
تســــهیالت اشــــتغال خانگــــی کبودراهنــــگ را بــــه خــــود 
اختصاص داده اند اما اعتبارات تخصیص یافته جوابگوی 

استقبال کبودراهنگی ها از اشتغال خانگی نیست.
به گزارش هگمتانه، فرهاد جهانیان اظهار کرد: اشــــتغال 
خانگی یکی از روش های تأثیرگذار برای تأمین معیشــــت، 
پیشــــگیری از مهاجرت و کاهش آسیب های اجتماعی در 

روستاهای شهرستان کبودراهنگ است.
وی درباره روند تخصیص تســــهیالت اشــــتغال خانگی به 
این شهرستان توضیح داد: در سال جاری ردیف اعتباری 
مشــــاغل خانگی شهرســــتان کبودراهنــــگ 500 میلیون 
تومان بود و برای شهرســــتانی کــــه 80 درصد جمعیت آن 
را روســــتائیان تشــــکیل می دهند و بزرگترین شهرستان 

استان محسوب می شود، بسیار ناچیز است.
اســــتقبال  افزایــــش  کبودراهنــــگ  فرمانــــدار  معــــاون 
روســــتائیان از تســــهیالت مشــــاغل خانگــــی را فرصــــت 
مناسبی دانســــت که حمایت از این قشــــر می تواند یکی 

از گزینه های برگشت پذیری مهاجرت به روستاها باشد.
کــــرد: مشــــاغلی ماننــــد خیاطی، ســــفالگری،  وی مطــــرح 

قالیبافی و دامداری بیشترین تسهیالت اشتغال خانگی 
کبودراهنــــگ را به خــــود اختصاص داده اند امــــا اعتبارات 
تخصیــــص یافته جوابگــــوی اســــتقبال کبودراهنگی ها از 

اشتغال خانگی نیست.
جهانیان از اجرای طرح توســــعه مشــــاغل خانگی توســــط 
جهاددانشــــگاهی در ایــــن شهرســــتان خبــــر داد و یادآور 
شد: کبودراهنگ نخستین شهرســــتانی است که از طرح 

مشاغل خانگی جهاددانشگاهی استقبال کرده است.
وی تصریح کــــرد: در ردیف اعتباری دولت برای اشــــتغال 
خانگــــی کبودراهنــــگ هر فــــرد می تواند 10 یــــا 15 میلیون 
تســــهیالت دریافــــت کند این در حالیســــت کــــه در طرح 
توسعه مشاغل خانگی توســــط جهاددانشگاهی هر فرد 

می تواند 50 میلیون به باال تسهیالت دریافت کند.
خانگــــی  اشــــتغال  طــــرح  در  افــــزود:  جهانیــــان 
جهاددانشــــگاهی امــــکان افزایش مبلغ تســــهیالت نیز 
وجود دارد و افراد متقاضی اشتغال خانگی ابتدا آموزش 
داده می شــــوند ســــپس تســــهیالت در اختیــــار آنها قرار 
می گیــــرد و در ادامــــه برای تولیداتشــــان بازاریابــــی و بازار 

فروش مهیا می شود.
وی گریــــزی هم بــــه ورود آموزش های فنــــی و حرفه ای در 
روســــتاهای شهرســــتان کبودراهنــــگ زد و یادآور شــــد: 

انــــدرکاران فنی وحرفــــه ای  در ســــال های اخیــــر دســــت 
آموزشــــی رایگان خود را به روستاها برده اند  کالس های 
و این آموزش ها مورد اســــتقبال روســــتائیان قرار گرفته 

است.
به نقل از ایســــنا، شهرســــتان کبودراهنگ دارای 143 هزار 
و 171 نفر جمعیت و 10 مرکز دهســــتان، ســــه بخش و 128 
آبادی است که 80 درصد جمعیت شهرستان در روستاها 
ساکن هســــتند و پراکندگی روســــتاها و مسافت طاقت 
فرســــای روســــتاها با مرکز شهرســــتان باعث شده مردم 
این شهرســــتان در محرومیت به سر ببرند و از آنجایی که 
از دیرباز زنان هنرمند این دیار پا به پای مردان ســــکان دار 
تأمین معیشــــت خانواده بوده اند و در ســــال های آینده 
به علــــت مهاجرت روســــتائیان به شــــهرها خانواده های 
تولیدکننــــده روســــتا به مصــــرف کنندگــــی روی آورده اند 
و در چند ســــال اخیــــر دولت برای کاهــــش مهاجرت ها و 
افزایش توان معیشت خانواده های روستایی تسهیالت 
و خدمات اشتغالزایی در اختیار خانواده ها قرار می دهد و 
می طلبد مدیران ارشد اســــتان برای تشویق خانواده های 
روســــتایی، نگاه ویژه ای بــــه موضــــوع افزایش تخصیص 
تسهیالت اشــــتغال خانگی به شهرســــتان کبودراهنگ 

داشته باشند.

موزه دفاع مقدس اسدآباد راه اندازی می شود
اسدآباد پیشتاز در زمینه تألیف کتاب شهید شاخص سال

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار اســــدآباد با اشــــاره به 
معرفی شهید محمدرســــول رضایی شهید اســــدآبادی به 
عنوان شهید شاخص دانش آموزی کشوری در سال جاری 
گفت: اســــدآباد نخستین شهرســــتان اســــتان بوده که در 
زمینه تألیف کتاب شهید شاخص اش ورود کرده و براساس 
پیش بینی هــــا در 30 دی ماه با همکاری ســــپاه پاســــداران از 

کتاب این شهید شاخص واال مقام رونمایی خواهد شد.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی یکشــــنبه 21 دی ماه در 
جلسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان 
اســــدآباد، با بیــــان اینکه این کتــــاب گرانبها توســــط یکی از 
نویســــندگان بومی تألیف و به رشــــته تحریر درآمده است، 
افزود: اســــدآباد در حوزه دفاع مقدس توســــط نویسندگان 
فاخر این دیــــار قرار به تألیف پنج کتاب داشــــت که حمایت 
حوزه نشــــر استان و عالقه نویســــندگان باعث شد 13 جلد 

کتاب درباره شهدای اسدآباد در دست تألیف باشد که هفت 
مورد آن در هفته دفاع مقدس امسال رونمایی شده است.

وی در ادامــــه بــــا اشــــاره به ســــاخت فیلــــم کوتاه شــــهید 
محمدرسول رضایی توسط هنرمندان اسدآبادی و شرکت 
این فیلم کوتاه در جشــــنواره فیلم کوتاه کرمانشاه تصریح 
کرد: این فیلم کوتاه در جشنواره فیلم کوتاه کرمانشاه رتبه 

دوم را کسب کرده است.
کتابی با بیان اینکه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی 
در قالب نرم افزار وصیت نامه شهدای شهرستان را مدون 
و تنظیم کرده اســــت، یادآور شــــد: این اقدام در حوزه دفاع 
مقدس بــــه صورت یــــک کار جامع و کامل کار ارزشــــمند و 

ماندگاری خواهد بود.
فرمانــــدار اســــدآباد همچنین بــــا تأکید بر تســــریع محوطه 
سازی یادمان شــــهدای گمنام اســــدآباد توسط شهرداری 

خاطرنشان کرد: نصب نامگذاری معابر به نام شهدای دفاع 
مقدس هر چه سریع تر باید توسط شهرداری انجام گیرد.

وی با اشاره به هفت کمیته زیرمجموعه حفظ آثار شهرستان 
یادآور شد: برای سال 1400 این کمیته ها باید دارای برنامه ای 
مدون و قابل اجرا بوده و از هم اکنون نسبت به برنامه های 
ســــال 1400 کمیته های خود اقدام کرده و مشکالت پیش 

روی برنامه ها در این جلسات مرتفع شود.

موزه دفاع مقدس اسدآباد راه اندازی می شود �
شــــهردار اســــدآباد هم از راه اندازی موزه دفاع مقدس این 
شهرستان در ســــال آینده خبر داد و گفت: در بحث پروژه 
یادمان شهدای گمنام پیمانکاران مشغول کار هستند و 
در این رابطه محوطه سازی و نورپردازی طرح در راستای بهره 

برداری باقی مانده که در دست اجراست.

« رسید فوتی های کرونا در اسدآباد به »صفر
علوم  دانشــــکده  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
پزشکی و خدمات بهداشــــتی درمانی شهرستان اسدآباد 
گفت: طی 10 روز گذشــــته میزان بســــتری های شهرستان 
کاهش داشته و فوتی های کرونایی به صفر رسیده است.
بــــه گزارش هگمتانه، دکتــــر ایرج صالحی با اشــــاره به مرکز 
تست ســــریع کرونا در شهرســــتان اظهار کرد: شهرستان 
اســــدآباد در بحث رپیــــد تست)تســــت ســــریع کرونا( از 
اســــتان جلوتر بوده و نیز رهگیری بیماران و غربالگری در 

طرح شهید سلیمانی همچنان در حال انجام است.

وی مستقل بودن دانشــــکده علوم پزشکی را در پیشرو 
بودن شهرســــتان در بحث رپید تســــت مؤثر دانست و 
تصریح کرد: در حال حاضر در شهرســــتان اسدآباد 16 مرکز 
رپید تســــت فعال بوده که از این تعــــداد مراکز یک مورد 
به صورت ســــیار اســــت و این مراکز ظرف 10 دقیقه پاسخ 

آزمایش را ارائه می دهد.
صالحــــی در ادامه با اشــــاره بــــه وضعیت آبی شهرســــتان 
اســــدآباد تصریح کرد: براســــاس گزارش برنامه هوشمند 
»ماســــک« وضعیت شهرســــتان اســــدآباد به آبــــی تغییر 

یافته کــــه در این نوع از وضعیــــت آمار مبتالیــــان کمتر از 
شهرستان های زرد است.

وی بــــا بیان اینکــــه طبق مصوبه ســــتاد ملــــی کرونا، رنگ 
بــــه وضعیت های   » بــــه معنای وضعیــــت »کم خطــــر آبی 
قبل افزوده شــــده اســــت، افزود: با وجــــود وضعیت آبی 
شهرستان رعایت شیوه نامه ها بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی همچنان ضرورت داشــــته و قطع به یقین سهل 
انگاری در رابطه با این موارد موجب بازگشــــت به شــــرایط 

قبل خواهد بود.

دستگیری ۲ سارق حرفه ای در بهار

انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
"، از دستگیری 2 سارق حرفه ای در این  شهرستان "بهار

شهرستان خبر داد.
، سرهنگ "بزرگعلی  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
نــــوری"، اظهار کــــرد: با تشــــدید اقدامات پیشــــگیرانه، 
اجرایی کــــردن راهکارهای قــــرارگاه مبارزه با ســــرقت و 
همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با ســــرقت نیز در 

شهرستان بهار اجرا شد.
وی افــــزود: در نتیجه اجرای این طرح بــــا انجام اقدامات 
اطالعاتــــی و شــــگردهای خــــاص پلیســــی و بــــا تالش 
مأمــــوران انتظامی شهرســــتان بهار 2 نفر از ســــارقین 

حرفه ای دستگیر شدند.
وی افــــزود: ایــــن افــــراد اقــــدام بــــه ســــرقت از اماکن 
خصوصــــی و لــــوازم داخل خــــودرو می کردنــــد و در دو 
که با تیزهوشی مأموران انبارها  انبار نگهداری می شد 
شناســــایی و انبار مســــروقه کشــــف و ضبط گردید و 

مقادیر متنابهی از اموال مسروقه کشف و جمع آوری 
شده است.

ســــرهنگ نوری بــــه شــــهروندان و کشــــاورزان توصیه 
کرد: ســــاختمان های نیمه کاره را رهــــا نکنند و نگهبان 
یــــا دوربین بــــرای ســــاختمان ها در نظر گرفته شــــود و 
همچنین تجهیزات کشاورزی در مزارع جمع آوری شود 

تا از سرقت اموال جلوگیری شود.
وی خبــــر داد: از ابتدای ســــال جاری تاکنــــون 7 درصد 
افزایــــش دســــتگیری و در بحث کشــــفیات 25 درصد 

افزایش کشفیات را داشته ایم.
فرمانده انتظامی شهرستان بهار با بیان این که تعامل 
و همــــکاری مطلوبی بیــــن مردم و حــــوزه پلیس وجود 
دارد؛ گفــــت: شــــهروندان مــــوارد مشــــکوک را از طریق 
فوریت پلیسی 110 و انتقادات، پیشنهادات و شکایات 
خــــود را در خصوص عملکرد پلیس با ســــامانه 197 در 

میان بگذارند.

درخشش دانش آموزان نهاوند
در جشنواره علمی پژوهش سراهای همدان

پژوهشسرای  مســــؤول  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
دانش آمــــوزی جابربــــن حیــــان نهاونــــد از درخشــــش 
علمــــی  جشــــنواره  در  نهاونــــد  دانش آمــــوزان 

پژوهشسراهای همدان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمــــد زرینــــی اظهار کــــرد: در 
جشــــنواره علمــــی وپژوهشــــی دانش آمــــوزان عضــــو 
دانش آمــــوزان  همــــدان،  اســــتان  پژوهشســــراهای 
شهرســــتان نهاوند موفق شــــدند با درخشــــش خود 

رتبه های برتر را در سطح استان به دست آورند.
علمــــی  جشــــنواره  اولیــــن  در  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
سراســــر کشــــور که در رشــــته های مختلف برگزار شد 
دانش آموزان این شهرســــتان در دوره متوســــطه دوم 

توانستند 9 رتبه برتر استانی را از آن خود کنند.
مســــؤول پژوهشســــرای دانش آمــــوزی جابربن حیان 
نهاونــــد افــــزود: در ایــــن جشــــنواره 188 دانش آموز از 
شهرســــتان نهاوند در رشــــته ها و گرایش های زیست 
آزمایشــــگاهی،  مســــابقات  نانوفنــــاوری،  فنــــاوری، 
کدنویسی، ســــلول های بنیادین و پزشکی بازساختی، 
دریــــا، نجوم و اختــــر فیزیــــک، ادبیات و علوم انســــانی، 

گیاهان دارویی و طب ایرانی شرکت کردند.

وی به رتبه های برتر دانش آموزان اشاره کرد و افزود: در 
این جشنواره دانش آموزان مرضیه بازوند از هنرستان 
زکیه موفق به کســــب رتبه ســــوم کشــــوری و رتبه اول 
اســــتانی و در رشته گیاهان دارویی نیز فاطمه جهانیان 
و فاطیما غالمی از دبیرستان فرزانگان موفق به کسب 

رتبه اول استانی شد.
زرینــــی بــــا بیــــان اینکه در رشــــته نجــــوم نیز مهســــا 
بازوند از هنرســــتان زکیه موفق به کســــب رتبه دوم 
فاطمه  افزود:  شد  دارویی  گیاهان  رشــــته  در  استانی 
آموزشــــگاه غیرانتفاعی  از  آیــــدا بهــــزادی  گنجونــــد و 
فرازاندیشــــه موفــــق به کســــب رتبه دوم اســــتانی در 
رشــــته زیســــت فناوری، فاطمــــه لروند از هنرســــتان 
شهید ســــلیمانیان موفق به کسب رتبه اول استان 
در رشــــته زیســــت فناوری و الناز زرینی از هنرســــتان 
استانی  دوم  رتبه  کسب  به  موفق  سلیمانیان  شهید 

شدند. ماکروفتوگرافی  رشته  در 
به نقل از فارس، وی در پایان سخنانش گفت: در این 
جابربن  دانش آموزی  پژوهشسرای  مسابقات،  از  دوره 
حیــــان شهرســــتان نهاوند بــــه عنوان قطب زیســــت 

فناوری استان همدان انتخاب شده بود.

مالــــک  و  مدیرعامــــل  شهرســــتان:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
لیاژی شهرســــتان مالیــــر گفت:  شــــرکت ذوب آهــــن آ
لیاژی  آ آهــــن  ذوب  شــــمش  تولید  مجموع  تــــن   3800
گذشــــته تا ابتدای شهریورماه بوده  مالیر در سه سال 
آمار از ابتدای شــــهریورماه تا ابتدای دی ماه به  که این 

است. رسیده  تن   6100
حاشــــیه  در  جعفری  غالم عباس  هگمتانــــه،  گزارش  به 
، امام  بازدیــــد معاون اســــتاندار و فرماندار ویــــژه مالیر
جمعــــه، نماینــــده مردم مالیــــر در مجلــــس و جمعی از 
35 میلیون تن تولید ســــاالنه این  مدیران مربوطه، به 
شــــرکت اشــــاره و تصریح کرد: با توجه بــــه اینکه تولید 
ذوب آهن ســــاختمانی در کشــــور زیاد اســــت، ما توان 
 35 از  گذاشتیم و  لیاژی  آ آهن  را برای تولید ذوب  خود 
آن  تن  میلیون   34 شــــرکت،  ساالنه  تولید  تن  میلیون 

لیاژی است. آ آن  ســــاختمانی و یک میلیون تن 
لیاژی طی  آ آهــــن  وی از افزایــــش ظرفیــــت تولید ذوب 
ود: ظرفیــــت نامی این  پنج ماه گذشــــته خبــــر داد و افز
در  وز  ر  300 احتســــاب  بــــا  وزانه  ر تــــن  هزار   90 کارخانــــه 
وز است  ســــال، 300 تن به نوعی میانگین 12 ذوب در ر
وز  200 تن در ر کــــه اکنون ما هشــــت ذوب یا به نوعــــی 

رسیدیم. ذوب  درصد   60 به  یعنی  داریم 
آینده  وز طی سه ماه  12 ذوب در ر جعفری از رسیدن به 
ابــــراز امیــــدواری کرد و گفــــت: این مهم با مســــاعدت 
آهن اسفنجی  دولتمردان شهرســــتان در زمینه تأمین 
به صورت مســــتقیم از تولیدکننده محقق خواهد شد.

ذوب  شــــمش  تولیــــد  مجمــــوع  تــــن   3800 بــــه  وی 
لیاژی مالیر در ســــه ســــال گذشــــته تــــا ابتدای  آ آهــــن 
شــــهریورماه اشــــاره و خاطرنشــــان کــــرد: ایــــن آمــــار از 
6100 تن  ابتــــدای شــــهریورماه تــــا ابتــــدای دی ماه بــــه 

است. رسیده 
محصوالت  تولیــــدات،  از  تــــن   200 اینکــــه  بیــــان  با  وی 
کید کرد: با اینکه تأمین  لیاژی اســــت، تأ آ فوق کششی 

لیاژهــــا از ایران از نظر اقتصادی به مــــا لطمه می زند اما  آ
با توجه به شــــعار ســــال، هدف ما چرخیدن چرخ تولید 
دیگــــر کارخانه ها نیز هســــت و به همیــــن منظور تمام 

لیاژها را از ایــــران تأمین می کنیم. آ
200 هــــزار تن ظرفیــــت نامی شــــرکت نورد  جعفــــری به 
زاگرس اشــــاره و مطرح کرد: مجموع تولیدات سه سال 
گذشــــته تــــا ابتدای شــــهریورماه 76 هزار تــــن بوده که 
میانگیــــن آن حدود 2100 تن با آهنــــگ نامتعارف بوده 
ابتــــدای دی ماه به  تــــا  از ابتدای شــــهریور  آمــــار  و این 

است. رسیده  تن   8220
از  ود:  افز مالیر  لیــــاژی  آ آهن  ذوب  شــــرکت  مدیرعامل 
ایــــن تولیدات، حــــدود 2000 تن به بازار هدف حاشــــیه 
خلیج فــــارس به عنوان نمونه توســــط شــــرکای تجاری 
500 تن از محصوالت فوق، کششی  ارســــال شــــده که 

است و امیدواریم با این شــــرکت به توافق برسیم.
وی بــــا بیان اینکــــه این مجموعه بــــا 30 درصد ظرفیت 
بــــه علــــت واســــطه های غیرمتعــــارف مشــــغول به کار 
اســــت، ادامه داد: امیدواریــــم با حمایــــت دولتمردان 
تــــن و نیز با  200 هــــزار  بــــه  ایــــن ظرفیــــت  شهرســــتان 
از ظرفیت نامی  تمهیدات انجام شــــده، به تولید بیش 

. سد بر
تا   95 از سال  که  کارکنان  از پرداخت ســــنوات  جعفری 
پایان مردادماه امســــال پرداخت نشــــده بود، خبر داد 
کــــرد: به علت وجــــود تورم، عیدی و ســــنوات  و اظهار 
آذرماه امســــال به صورت  وردین تا پایان  از فر کارکنان 

است. شده  پرداخت  ماهیانه 
لیاژی مالیــــر یادآور  آ آهــــن  مدیرعامــــل شــــرکت ذوب 
500 میلیــــون تومان از هشــــت میلیــــارد تومان  شــــد: 
95 تا پایان  بدهی ســــازمان تأمیــــن اجتماعی از ســــال 
 36 شــــهریورماه امسال پرداخت شده و مابقی آن طی 

ماه به صورت اقســــاطی پرداخت خواهد شد.
جعفــــری از مجمــــوع پرداخت مطالبات شــــرکت ذوب 

میلیارد  دو  مبلــــغ  به  مالیر  زاگــــرس  نورد  و  لیاژی  آ آهن 
23 میلیــــون تومان خبر داد و خاطرنشــــان کرد: این  و 
مبلغ در ســــه مرحله بابت ســــنوات گذشــــته پرداخت 

است. شده 
162 نفــــر کارکنان  وی در ادامــــه مطرح کــــرد: از مجموع 
لیاژی و 83  ایــــن کارخانه، 72 نفر در بخش ذوب آهن آ
که  کار هستند  نفر در بخش نورد زاگرس مشــــغول به 
از این تعداد 35 نفر نســــبت به تیر و مردادماه، آغاز به 
وده  کار کردنــــد و در دی ماه نیز 20 نفر به این تعداد افز

است. شده 
مالک شــــرکت ذوب آهن مالیر در پایان ضمن اشــــاره 
به عــــدم نیاز مالی خود به احداث ایــــن کارخانه، هدف 
از ایجاد این شــــرکت و مجموعه شهرک فوالد جعفری 
در چشمه علی محمد را اشــــتغالزایی برای همشهریان 
واحد  دو  این  ظرفیت  افزایش  و  دانست  تولید  ونق  ر و 

باال  میلیاردی  بدهی های  از  بخشــــی  حســــاب  تسویه  و 
آمده از مدیریت قبلــــی را از اقدامات صورت گرفته طی 

شــــش ماه اخیر و نظارت مجدد خود عنوان کرد.

برنامه ریزی پیش رو مهمتر از مهندســــی گذشته  �
است

نماینــــده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی نیز 
از هر  گفت: چرخیدن چرخــــه تولید این واحد  در ادامه 
چیزی برای ما مهمتر اســــت و با توجــــه به فضای ایجاد 
، مــــا نیز از هیچ  شــــده برای اشــــتغالزایی حدود 150 نفر

حمایــــت و کمکی دریغ نمی کنیم.
بــــودن ظرفیت  آزادیخــــواه به باال  حجت االســــالم احد 
ایــــن کارخانه اشــــاره و اظهــــار کرد: درخواســــت ما این 
اســــت که حتی یک ســــاعت هم خط تولید کارخانه چه 

در بخش ذوب و چه در بخش نورد بیکار نباشــــد.

و را مهمتر از مهندســــی گذشته  وی برنامه ریزی پیش ر
دانســــت و یادآور شــــد: تقاضــــای بنده این اســــت که 
با کمک ســــامانه اجرایی شــــفاف شهرســــتان، موانع را 
شناســــایی کنید تا قبــــل از ایجاد مشــــکل، تدابیری را 

برای رفع موانع و گره گشــــایی اتخاذ کنیم.
بــــه نقــــل از ایســــنا، نماینــــده مالیــــر در مجلس کمک 
مهمتریــــن  از  را  واحــــد  ایــــن  کارگــــران  از  حمایــــت  و 
و  عنــــوان  شهرســــتان  مســــؤوالن  درخواســــت های 
فرماندار  حمایت های  با  که  همانطور  کرد:  خاطرنشــــان 
از  بســــیاری  شهرســــتان،  مســــؤوالن  دیگــــر  و  مالیــــر 
کار  به  آغاز  و  شده  بازگشــــایی  شده،  تعطیل  واحدهای 
کردنــــد، در مورد این واحــــد نیز ما برای اســــتمرار کار و 
کامل  آمادگی  جدیــــد،  انداز  دســــت  ایجاد  از  جلوگیری 

داریم. را  موانع  رفع  برای 

دو برابر شدن تولیدات شمش 
ی مالیر لیاژ ذوب آهن آ



آگهي مزايده
اداره کل تعــاون کارو رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان درنظر دارد دوفقره ملک به شــماره ثبتــی 139/4951 و 139/4952 هــردو مفروزی و 
مجــزا از 4278 واقــع در شــهر بهــار ، خیابــان امام خمینی )ره(، چهــارراه فرهنگ، روبروی بانک رفاه در دو طبقه مجزا از یک ســاختمان ســه طبقه که طبقه 
 همکــف آن بــا کاربــری تجــاری قباًل به غیر واگذار شــده را بــا جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس

  www.setadiran.ir به شماره مزایده 2099000182000002 به صورت الکترونیکی  با شرایط ذیل بفروش برساند :
 

1- مبلغ تضمین شــرکت در مزایده :به صورت ضمانتنامه بانکی با سررســید ســه ماهه و یا واریز وجه نقد به شــماره حســاب 4065044107730360 و به شــماره 
شبای )IR770100004065044107730360(نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.

2- زمــان انتشــار در ســایت :متقاضیــان مــی بایســت از تاریــخ 1399/10/23 لغایــت 1399/11/07 جهت دریافت اســناد مزایده به ســایت الترونیــک دولت مراجعه 
نمایند.

3- اخرین مهلت ارســال پیشــنهاد قیمت :متقاضیان می بایســت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حســاب اعالم شــده بابت دریافت اســناد مزایده و و فرم 
شــرایط مزایده و پیشــنهاد قیمت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1399/11/19در ســامانه ارائه نمایند .) اســناد بارگذاری شــده مهرو امضاءو 

اثر انگشت گردد(.
4- زمــان و محــل بازدید موضــوع مزایده :از تاریخ1399/10/23لغایت 1399/11/19جهت بازدید به آدرس بهار ، خیابان امام خمینی )ره(، چهارراه فرهنگ، روبروی 
بانــک رفــاه از ســاعت 8 الــی 12 مراجعه نماینــد )جهت بازدید از ملک مورد مزایده می بایســت با رئیس اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرســتان بهار به نام آقای 

ضمیری کامل به شماره تلفن 09183079931 هماهنگ نمایند(.
5- زمــان و مــکان بازگشــایی پیشــنهادات :روز دوشــنبه  مــورخ 1399/11/20 ســاعت 9 صبــح به نشــانی همدان، ابتــدای بلوار کاشــانی، اداره کل تعــاون کارو رفاه 

اجتماعی همدان خواهد بود.
6- برگــزاری مزایــده : از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیــه مراحل فرایند مزایده شــامل پرداخت تضمین شــرکت در مزایده ) ودیعه ( 

ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل ملک مورد مزایده در بستر سامانه می باشد .
7- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن(با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه -021-41934
 www.setadiran.ir 8- اطالعات تماس دفتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه

عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعات بیشــتر به واحد امــور مالــی اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی اســتان همــدان واقع در ابتــدای بلوار 
کاشانی مراجعه و یا با شماره تلفن 6- 32514773  داخلی 280 تماس حاصل نمایند.

کارو رفاه اجتماعی استان همدان کل تعاون  اداره  م . الف  1439

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/10/22

مبلغ تضمین متراژمبلغ کارشناسیطبقهشماره ثبتشرح ردیف

ششدانگ اعیانی باانشعابات 1   
با احتساب طبقه 139/4951سه گانه 

3/538/750/00037/25177/000/000همکف طبقه اول 

ششدانگ اعیانی باانشعابات 2
با احتساب طبقه 139/4952سه گانه

3/166/250/00037/25159/000/000همکف طبقه دوم

 شرایط شرکت در مزایده )نوبت دوم(

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالير
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/22         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/07

برابر رأی شماره 139960326006001437-1399/09/29 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیــر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس بختیاری فرزند احمدعلی به شــماره شناســنامه 24 صــادره از مالیر در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/41 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی 
اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی  آقای نظر 
نصیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
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 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: بیماری های کلیوی در استان 
فزاینده اســــت کــــه این به دلیــــل افزایش ســــن جامعه 

است و استان همدان هم جزء استان های پیر است.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، رشــــید حیدری مقدم، بعد 
ازظهر یکشــــنبه در نشست خبری با اشــــاره به اینکه 100 
میلیارد تومــــان اعتبار برای تکمیل بیمارســــتان اکباتان 
قرار داده شــــده اســــت، گفت: در حال حاضر 30 میلیارد 
تومــــان بــــرای مرحلــــه نخســــت آن اختصــــاص یافته که 
امیدواریم مرحله نخســــت این بیمارستان تا پایان سال 

جاری راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به همدان 100 میلیارد تومان برای مرکز جامع ســــرطان و 
100 میلیارد تومان برای بیمارستان اکباتان در نظر گرفته 
شــــده بود، گفت: در حال حاضــــر 30 میلیارد تومان برای 
راه اندازی مرحله نخســــت بیمارستان اکباتان اختصاص 

یافته است.
وی در ادامــــه ســــخنانش در پاســــخ به ســــؤال خبرنگار 
هگمتانــــه در خصــــوص فرســــوده بودن دســــتگاه های 
دیالیز در اســــتان و کمبود آن نســــبت به تعداد بیماران 
عنوان کرد: دســــتگاه های دیالیز اســــتان در دی ماه 98، 
85 دســــتگاه بود که امســــال بــــا افزایــــش 100 درصدی 

تعداد آن به 190 دستگاه رسید.
این مسؤول با اشــــاره به اینکه بخش دیالیز بیمارستان 
بهار و رزن مســــتقل شده اســــت، ابراز کرد: دو دستگاه 
دیالیز برای بیمارســــتان فامنین نیز خریداری شده که تا 

اردیبهشت ماه راه اندازی می شود.
حیدری مقدم در همین خصوص تصریح کرد: نمی گوییم 
ل هســــتیم اما با رشــــد 100 درصدی دســــتگاه های  ایده آ
دیالیز تا حد بســــیاری مشکل حل شــــده است، اما باید 
بگوییــــم که تعــــداد بیمــــاران دیالیزی و کلیــــوی فزاینده 
است و این به دلیل افزایش سن جامعه است و استان 

همدان هم جزء استان های پیر است.
آمــــار بیماری  وی در بخــــش دیگر ســــخنانش گریزی به 
کرونا در اســــتان زد و با اعالم اینکه از ابتدای شیوع کرونا 
تا کنــــون 9 هزار و 898 نفر در بیمارســــتان های اســــتان 
بســــتری شــــده اند، عنوان کرد: در موج اول تعداد افراد 

بستری در بیمارستان ها به 400 نفر رسید و در موج دوم 
به 600 نفر و در موج ســــوم به یک هزار و 200 نفر رسید که 
نشان می دهد هر چه این بیماری پیش می رود بیماری زا 

و مرگ زاتر می شود.
 ، وی در این بــــاره توضیح داد: در موج اول روزانه چهار نفر
موج دوم روزانه هشــــت نفر و در موج سوم روزانه به طور 
میانگین 15 نفر در اســــتان همدان جان خود را از دست 

دادند.
حیــــدری مقدم بــــا بیــــان اینکه هیــــچ بیماری پشــــت در 
بیمارســــتان ها نمانــــد و خدمــــات درمانی به تمــــام افراد 
ارائه شــــد، تصریح کرد: ســــه هزار و 500 نفر از کادر درمان 
اســــتان به کرونا مبتال شــــدند که 308 نفر پزشک، 767 
، چهــــار مامــــا، هــــزار و 29 کارمند  ، 46 بهیار نفــــر پرســــتار
بیمارســــتانی، 741 نفــــر کارکنــــان بهداشــــتی و 73 نفــــر 

بودند. آزمایشگاهی  کارمندان 
کید کرد: اســــتان همدان هیچ شهرســــتان قرمز  وی تأ
نــــدارد؛ ســــه شهرســــتان اســــدآباد، بهار و  نارنجــــی  و 
وضعیت  بقیه  و  دادنــــد  قرار  آبی  وضعیت  در  فامنین 

دارند. رد  ز
این مســــؤول با اشــــاره به اینکه 17 هــــزار و 916 نفر بیمار 
سرپایی داشــــتیم و یک هزار و 433 نفر از ابتدای شیوع 
بیمــــاری کرونا تاکنــــون جان باختنــــد، افــــزود: دو نفر در 
شــــبانه روز گذشــــته به علت ابتال به کرونــــا جان باختند، 
9 نفر بیمار در بیمارســــتان ها بســــتری هســــتند و 12 نفر 

بیمار سرپایی بودند.
وی در خصوص داروی تولیدی کرونا توســــط پژوهشگر 
همدانی، نیز ابــــراز کرد: در ابتدا این دارو در بیمارســــتان 
بقیه اهلل مورد بررســــی قرار گرفت و به نتیجه نرسید؛ این 
دارو باید به طور جدی مورد بررســــی قــــرار بگیرد و میزان 
اثرگذاری آن بررسی شــــود، در هیچ جای دنیا نمی توان بر 
اساس ادعای یک فرد دارویی را برای مردم استفاده کرد 

آزمایش را گذرانده باشد. مگر اینکه مراحل 
حیــــدری مقــــدم در همین خصــــوص افزود: قــــرار بر این 
شــــد که دارو در اختیار ما قرار بگیــــرد و به افراد به صورت 
داوطلبانه ارائه شــــود و در صورت اثرگــــذاری مثبت وارد 

چرخه عرضه شود.
کید بر رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی برای  وی بــــا تأ

جلوگیری از شــــیوع ویــــروس پیچیده کرونــــا، بیان کرد: 
را رعایت می کنند و درخواست جدی  مردم شیوه نامه ها 
ما از مســــؤوالن اســــت که مــــوارد را رعایــــت کنند چون 

دارند. بیشتری  مسؤولیت 
کیــــد کرد: با توجــــه به اینکه مناســــباتی  حیدری مقــــدم تأ
همچون انتخابات در پیش است تقاضای ما این است 

که شیوه نامه های بهداشتی جدی گرفته شود.
تصمیم  گفت:  ابن ســــینا  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
گیــــری در خصــــوص کرونا و آینــــده این ویروس بســــیار 
مبهم اســــت و نمی توان در خصوص اینکه ویروس کی 

تمام می شود، اظهار نظر کرد.
وی بــــا بیان اینکــــه ما در خصــــوص توزیع واکســــن تابع 
برنامه ریزی در ســــطح کالن کشور هســــتیم، گفت: هیچ 
واکســــنی وارد کشور نشــــده و به تبع آن استان همدان 

نیز واکسن دریافت نکرده است.

کرمی: به طور قطع شاهد شیوع بیماری های روحی  �
و روانی به دنبال شیوع کرونا خواهیم بود

در ادامــــه این نشســــت معاون بهداشــــتی دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا نیــــز بــــه اجــــرای طرح شــــهید 
ســــلیمانی در راســــتای غربالگــــری بیماران، شناســــایی 
زودتر بیماران، قطــــع زنجیره انتقال، با همکاری ســــپاه، 
بســــیج، جمعیت هالل احمر و رابطان ســــالمت اشــــاره 
کــــرد و گفت: 461 تیم متشــــکل از گروه هایــــی که گفته 
شد در این طرح شــــرکت کردند که در همین راستا 607 
تیــــم مراقبتی داریم که 36 هزار نفــــر از اطرافیان بیماران 
را بررســــی کرده اند که 157 تیم نظارتــــی اقدامات خوبی 
1330 اخطار در دســــتور کار  173 پلمب و  انجام دادند و 

گرفت. قرار 
منوچهــــر کرمی با اشــــاره بــــه فعالیت مراکز 16 ســــاعته و 
، ادامــــه داد: 25 مرکز 16 ســــاعته در این ایام  دیگــــر مراکز
تجهیز شــــدند و آمادگــــی کامل برای خدمات رســــانی به 

مردم را داشتند.
کرمی با بیان اینکه تمام پایگاه های ســــالمت، ســــالمت 
روان را در غربالگــــری افــــراد انجام می دهنــــد، اضافه کرد: 

روانشناســــان بالینــــی در این مراکز به افراد مشــــاوره  
ارائه می دهند.

وی افزود: محتوای آموزشــــی ســــالمت روان در اســــتان 
همدان به صورت عمومی منتشــــر شد و همدان در این 

زمینه تنها استان کشور بود.
کرمی با بیان اینکه طرح هــــای تکمیلی برای ایجاد اطلس 
جلوگیــــری از اقدام به خودکشــــی در ایــــن زمینه در حال 
بهداشت  اولیه  غربالگری  برنامه  گفت:  اســــت،  بررســــی 
روان به صورت تلفنی در استان همدان به عنوان اولین 

استان انجام شد.
کرمــــی با اشــــاره بــــه اینکه رویکــــرد کنونی ما این اســــت 
 ، کــــه مردم بایــــد بالفاصلــــه پس از برخــــورد با فــــرد بیمار
خودمراقبتی را انجام دهند و به مراکز 16 ســــاعته مراجعه 
کنند، تصریح کرد: مردم اطمینان داشــــته باشــــند که اگر 
ســــریع به مراکز مراجعه کنند از ابتالی شــــدید جلوگیری 
می شــــود و به تبــــع آن آمار مــــرگ و میر نیــــز کاهش پیدا 
می کند که این رویکرد در قالب طرح شــــهید سلیمانی با 

طور جدی پیگیری شد.
معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با 
بیان اینکه تالش ما این اســــت که با ارائه مشاوره سوگ 
به افرادی کــــه نزدیکان خــــود را به علت ابتال بــــه کرونا از 
الم و مشکالت روانی بکاهیم،  دست داده اند، از شدت آ
اظهار کرد: به طور قطع شاهد شــــیوع بیماری های روحی 
و روانی به دنبال شــــیوع کرونــــا خواهیم بود که در تالش 
آثار ســــوء آن را بــــا اقدامات آموزشــــی کاهش  هســــتیم 
دهیــــم و در ایــــن زمینه طرح های پژوهشــــی در اســــتان 

همدان در حال بررسی است.

خدادادی: افزایش دیابت در همدان �
معاون غذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
نیز بــــا اعــــالم اینکه علیرغــــم تحریم هــــا از لحــــاظ ذخیره 
دارویی کمبــــود نداریــــم، در خصوص داروی انســــولین 
اظهار کرد: انسولین بر اساس درخواست هایی که ثبت 

شده و سامانه بیمه ای توزیع می شود.
ایرج خــــدادادی با بیــــان اینکه انســــولین از لحاظ ارزبری 
گران ترین داروی وارداتی اســــت، گفت: وزارت بهداشت 
هــــر ماهــــه محموله هایــــی را وارد می کند و تعــــداد قابل 
توجهی انسولین در این ایام وارد کشور شده و در آینده 
نیز واردات انجام می شود، اما متأسفانه میزان انسولین 
توزیعی نســــبت به ســــال قبــــل کاهش یافــــت و این در 
حالی  است که تعداد مبتالیان به دیابت در استان روند 

افزایشی داشته است.
خــــدادادی همچنیــــن در ایــــن خصــــوص تصریــــح کرد: 
داروخانه هــــای منتخــــب اســــتان بــــه وزارت بهداشــــت 
معرفی شدند و انسولین های وارد شــــده در اختیار این 
داروخانه ها قرار می گیرد تا به دســــت بیمار واقعی برسد 
با ایــــن کار خواســــتیم دســــت قاچاقچیــــان دارو از این 

کوتاه شود. محموله ها 
وی با بیان اینکه روزانه 600 هزار ماســــک سه الیه پزشکی 
دارای مجوز در اســــتان همــــدان تولید می شــــود، اظهار 
کرد: همدان قابلیت صادرات ماســــک را دارد و به عنوان 
معیــــن چهار اســــتان  نیــــز تولیــــد ماســــک و ضدعفونی 

کننده دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا نیــــز با اعــــالم اینکــــه در حال حاضــــر 46 طرح 
عمرانی در بخش سالمت، درمان و بهداشت استان، در 
دســــت اجرا اســــت، گفت: این پروژه ها از 30 تا 90 درصد 

دارند. فیزیکی  پیشرفت 
فریبرز نیاســــتی با بیان اینکه سی تی اســــکن شهرستان 
رزن و ام آر آی شهرســــتان نهاوند راه اندازی شــــده است، 
اظهار کرد: در شهرســــتان کبودرآهنگ نیز سی تی اسکن 

آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد. در هفته های 
وی ادامه داد: در ایام کرونا، هشت دستگاه اکسیژن ساز 
در استان مستقر شد و چهار دستگاه جدید نیز در حال 
ورود به استان اســــت که برای هر دســــتگاه بیش از دو 

میلیارد تومان هزینه شده است.
این مســــؤول با بیان اینکه معوقات کادر درمان استان 
در ایــــام کرونا پرداخت شــــد، اظهار کرد: یــــک هزار و 207 

نیروی جدید به کادر درمان اضافه شد.
وی بــــا بیان اینکه مرکز جامع ســــرطان همدان در مرحله 
اول 98 درصد پیشــــرفت فیزیکی دارد، ابراز کرد: تا کنون 
70 میلیارد تومان هزینه شده و دســــتگاه های مورد نیاز 

مرکز نیز در حال خریداری و ورود به استان است.
ابراهیــــم جلیلی معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا نیز در این نشســــت با بیان اینکه 60 پزشک 
متخصص در اســــتان جذب شــــده اند، اظهار کرد: ایجاد 
رشــــته های فوق تخصصی در شهرســــتان ها بــــه ویژه در 

مالیر در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

پیری جمعیت همدان
بیماری های کلیوی را افزایشی کرد

راه اندازی مرحله نخست بیمارستان اکباتان شاید تا پایان امسال

فراخوان تأسیس گذر فرهنگ و هنر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان از انتشار فراخوان 

تأسیس گذر فرهنگ و هنر در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی اظهار کرد: این اداره کل در نظر دارد گذر فرهنگ و هنر را در 

همدان ایجاد کند.
وی افــــزود: این گذر در مجتمع فرهنگی و هنری ســــردار شــــهید ســــپهبد حاج قاســــم ســــلیمانی 

)هنرستان هنرهای زیبا( واقع در کوی شهید مدنی راه اندازی خواهد شد.

احسانی با بیان اینکه افراد واجد شــــرایط می توانند طرح خود را برای راه اندازی گذر فرهنگ و هنر به 
اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان ارسال کنند، خاطرنشــــان کرد: از متقاضیان و مسؤوالن 
مراکــــز فرهنگی و هنری که از ایــــن اداره کل مجوز فعالیت دریافت کرده اند؛ دعوت می شــــود برای 
کســــب اطالعات بیشــــتر و دریافت فرم های مربوطه تــــا تاریخ 30 دی به اداره کل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی، واحد معاونت فرهنگی و رسانه ای مراجعه و یا با شــــماره تلفن 20- 32512118 داخلی 124 

تماس بگیرند.

در ادامه همکاری های مشترک شهرداری همدان و سپاه انصارالحسین)ع( صورت گرفت

" در شهر همدان یت بحران محله محور امضای تفاهم نامه "مدیر
افزایش تاب آوری در محالت شهر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین شهرداری همدان و سپاه انصارالحسین)ع( استان در 
زمینه اجرای "مدیریت بحران محله محور" و با هدف افزایش 
تاب آوری شهر همدان با حضور مسؤوالن استانی و شهری 
در اداره مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و محیط زیســــت 

شهری شهرداری همدان به امضا رسید.
به گــــزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان، امروزه یکی از معضالت و مشــــکالتی که شهرها با 
آن روبرو هستند، میزان تاب آوری آنها در مقابل بحران های 
شــــهری اســــت که به منظــــور ارتقای تــــاب آوری شــــهرها، 
برنامه ریزی هــــای بلنــــد مدتی از گذشــــته تاکنون از ســــوی 
مدیریت شــــهری همدان مورد توجه بوده است که تحقق 
این موضوع نیازمند مشارکت جدی و همه جانبه مدیران، 
مســــؤوالن و به ویژه شهروندان اســــت که از این رو تحقق 

"مدیریت بحران محله محور" بسیار حایز اهمیت است.
ســــال گذشته با مجموع اقدامات انجام شــــده "همدان" به 
عنوان نخستین شــــهر تاب آور کشــــور انتخاب شد که در 
همین رابطه و پیرو درخواست تشکیل دبیرخانه کشوری 
شهرهای تاب آور در شــــهرداری همدان از سوی شهرداری 
و مدیریت بحران اســــتان از سازمان مدیریت بحران کشور، 
در تاریخ 24 شهریور امسال، اسماعیل نجار رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور در نامه ای با این درخواست موافقت 
کرد و شهرداری همدان به عنوان "دبیرخانه و مرکز شهرهای 

تاب آور کشور" معرفی شد.
 سردار فرجی: افزایش تاب آوری به تمامی شهرهای  �

استان تسری پیدا کند
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان در مراسم 
امضای این تفاهم نامه ضمن تقدیر از اقدامات شــــهرداری 
همــــدان در راســــتای افزایش تــــاب آوری و کســــب عنوان 
دبیرخانه شهرهای تاب آور کشور، اظهار کرد: همکاری های 
مشــــترک زیادی در حوزه های مختلف با مدیریت شــــهری 
همدان در حال پیگیری است که خوشبختانه نتایج مثبتی 

را نیز به همراه داشته است.
ســــردار مهدی فرجی عنوان کرد: موضوع تاب آوری شهرها 
از جهات گوناگون حایز اهمیت اســــت، از این رو بایســــتی 
این موضوع به تمامی شهرهای استان تسری پیدا کند تا در 
مواقع بروز بحران های احتمالی شاهد آمادگی کامل در استان 

باشیم.
وی بیــــان کرد: مجموعه ســــپاه انصارالحســــین)ع( تمامی 
ظرفیت های خود را در زمینه مقابله با بحران های احتمالی به 
کار گرفته اســــت و این آمادگی را داریم که در کنار شهرداری و 
سایر دستگاه های متولی بتوانیم در حوزه مدیریت بحران، با 
آموزش شهروندان اقدامات پیشگیرانه و جدی را در محالت 

شهر همدان داشته باشیم.
وی در ادامــــه تصریــــح کــــرد: در این زمینه تفاهــــم نامه های 
همکاری دیگری در خصوص مقابله با بحران های احتمالی با 
سایر دستگاه ها نظیر جمعیت هالل احمر به امضا رسیده 
اســــت که تمامی این تفاهم نامه در مسیر افزایش آمادگی 
استان است که در این راستا باید از تمامی ظرفیت ها از جمله 

صدا و سیما در حوزه فراگیری آموزش بهره برد.

 صوفی: در حوزه " تــــاب آوری" باید الگوی موفقی در  �
کشور و منطقه  باشیم

شهردار همدان نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: اهمیت 
موضوع تاب آوری در شــــهرها بر کسی پوشیده نیست که 
خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و با حمایت های 
اعضای شــــورای اســــالمی شــــهر، اداره کل مدیریت بحران 
استانداری و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، همدان 
به عنوان دبیرخانه و مرکز شــــهرهای تاب آور کشور معرفی 

شد.
عباس صوفی اضافــــه کرد: تعامل و همــــکاری باالیی بین 
مدیریت شهری و سپاه انصارالحســــین)ع( همدان وجود 
دارد و طی سال های گذشــــته و در حوزه پیشگیری از وقوع 
سیل اقدامات خوبی را شاهد بودیم که به دنبال گسترش و 

افزایش این همکاری ها هستیم.
وی عنوان کرد: موضوع "مدیریت بحران محله محور" با هدف 
آموزش همگانی و استفاده از ظرفیت ها و تجربیات موفق 
سپاه و بسیج در حوزه پیشگیری، مقابله با بحران و بازتوانی 
بعد از بحران در دستور کار مدیریت شهری همدان قرار دارد 
که در همین راستا مجموعه اســــتانداری همدان و شورای 

اسالمی شهر نیز همراه هستند و مشارکت جدی دارند.
شــــهردار کالنشــــهر همــــدان افــــزود: افزایش تــــاب آوری 
شــــهر همدان در برابر خطــــرات و حوادث احتمالــــی یکی از 
سیاســــت های مهم مدیریت شــــهری در ســــال های اخیر 
است که خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری 
جلسات آموزشی متعدد و تخصصی در این زمینه به نتایج 
مثبتی دســــت پیدا کرده ایم که پیگیر هســــتیم دبیرخانه 
و مرکز شهرهای تاب آور کشــــور را برای همیشه در همدان 
داشته باشیم و الگوی موفقی در سطوح کشوری و منطقه ای 

باشیم.
 گردان: ضــــرورت آموزش های همگانــــی در جهت  �

کاهش دغدغه های شهروندان در قبل، حین و بعد 
از وقوع بحران

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر همدان نیز در ادامه این 
مراسم گفت: موضوع ناحیه محوری از سال های گذشته در 
شورا و شهرداری همدان مورد توجه قرار گرفته و نتایج خوبی 
نیز داشته است و قطعا در حوزه "مدیریت بحران محله محور" 

نیز می توان از این ظرفیت بهره برد.
کامران گردان با تأکید بر اینکه مشــــارکت شــــهروندان در 
اجرای برنامه های شــــهری بســــیار مهم و ارزشمند است، 
افزود: آموزش های همگانی در جهت کاهش دغدغه های 
شهروندان در قبل، حین و بعد از بحران ها بسیار ضروری 
است که در این زمینه با اســــتفاده از ظرفیت های مردمی 
گاهی بخشی مردم در زمان بروز  سپاه و بســــیج می توان با آ
بحران، کاهش خطرات و آســــیب های احتمالی را شــــاهد 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه آموزش عمومی در حوزه بحران ضروری 
است، تصریح کرد: اســــتانداری همدان و سایر مجموعه ها 
تعامل و همراهی خوبــــی با مجموعه مدیریت شــــهری در 
موضوع مدیریت بحران دارند که همین موضوع در پیشبرد 

و دســــت یابــــی به اهــــداف مورد نظــــر در این حوزه بســــیار 
راهگشاست.

 علی ضمیر: تفاهم نامه های همکاری، گام بلندی در  �
جهت افزایش تاب آوری در شهر همدان است

معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان نیــــز در ابتدای 
این جلســــه گفت: توجه به موضوع مدیریت بحران یکی از 
ضرورت ها و چالش های جدی زندگی بشر از گذشته تاکنون 
به شمار می رود که امروزه ابعاد جدی تری به خود گرفته است 

و شاهد تحوالت گسترده ای در این حوزه هستیم.
وحید علی ضمیــــر ادامــــه داد: اســــتفاده از ظرفیت تمامی 
دســــتگاه ها و مشارکت مردم در پیشــــبرد اهداف و چشم 
اندازهای مدیریت بحران امری بدیهی است که خوشبختانه 
تعامل و همکاری مناســــبی در این زمینه وجــــود دارد که در 
این میان مقبولیت مردمی ســــپاه و بسیج بسیار راهگشا 
بوده است و به دنبال آن هستیم با امضای این تفاهم نامه 
همــــکاری، گام بلندی در جهت افزایش تاب آوری در شــــهر 

همدان برداشته شود.
وی افزود: تجربیات موفقی در حوزه پیشگیری از وقوع سیل 
با همکاری سپاه پاسداران در سال های گذشته رقم خورده 
اســــت که در همین رابطه و بر اساس تجربیات موفق قبلی 
قرارداد مطالعات پدافند غیرعامل شهر همدان با دانشگاه 
امام حسین)ع( سپاه منعقد شده است و در مراحل پایانی 

قرار دارد.
 طالبی: محلــــه محوری اقدام بســــیار ارزنــــده ای در  �

جهت تحقق اهداف و چشــــم اندازهای تاب آوری در 
همدان است

مدیــــرکل مدیریت بحران اســــتانداری همدان نیــــز در این 
مراسم گفت: همدان یکی از شــــهرهای پویا و مطرح کشور 
در زمینه تاب آوری اســــت که با پیگیری های صورت گرفته 
امسال شــــهرداری عنوان دبیرخانه و مرکز شهرهای تاب آور 
کشور را کسب کرد که بایستی با استفاده از تمامی ظرفیت ها 
این نشان را در استان نگه داریم و الگوی موفقی برای سایر 

شهرها در کشور باشیم.
علیمــــردان طالبی ادامــــه داد: محله محوری کمک بســــیار 
ارزنــــده ای در جهت تحقــــق اهداف و چشــــم اندازهای تاب 
آوری در همدان است که بایستی از تمامی ظرفیت ها قانونی 
در آموزش بهره مند شــــویم که در این میــــان انتظار می رود 
جمعیت هالل احمر و صداوسیما نیز در این حوزه مشارکت 

داشته باشند.
وی افــــزود: مدیریت شــــهری همــــدان در حوزه تــــاب آوری 
عملکرد رضایت بخشی داشته اســــت که جای تقدیر دارد 
اما تحقق تمامی ابعاد این موضوع صرفا بر دوش شهرداری 
نیست و طبق قانون سایر دســــتگاه ها نیز باید در میدان 
حاضر باشــــند تا با صرف هزینه های الزم شاهد ارتقای تاب 

آوری در استان باشیم.
در پایان این مراســــم تفاهم نامه همکاری بین شــــهرداری 
همدان و سپاه انصارالحسین)ع( در زمینه اجرای "مدیریت 
بحران محله محور" با هدف افزایش تاب آوری شهر همدان 
به امضای صوفی شــــهردار همدان و سردار فرجی جانشین 

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان رسید.
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5 ایران و جهان

نحوه بازگشایی مدارس استان همدان از اول بهمن
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرکل دفتر ســــالمت و امور تندرســــتی وزارت آموزش و پرورش 
درباره روند فعالیت مدارس در شــــهرهای با وضعیت آبی و زرد در ســــطح کشور توضیحاتی ارائه 

داد.
محمد محســــن بیگی در این باره اظهار کرد: پیشــــنهاد بازگشایی مدارس در مناطق زرد و آبی در 

ســــتاد ملی کرونا مطرح و خواسته شده که دستورالعمل آن تدوین شود.
وی افزود: پیشــــنهاد ایــــن بوده که در مناطق آبــــی فقط مدارس زیر 50 دانش آموز در کشــــور به 

صورت حضوری بازگشــــایی شــــوند. چون اکثر این مدارس در مناطق دور افتاده و صعب العبور 
هســــتند که دسترسی کمتری هم به امکانات و فضای مجازی دارند. همچنین پیشنهاد شده که 
دانش آمــــوزان پایه اول و دوم ابتدایی فقط در مناطق آبی و زرد با حداکثر 10 دانش آموز به صورت 

حضوری به مدرسه بروند.
کــــرد: همچنین  ورش اضافه  آمــــوزش و پر مدیرکل دفتر ســــالمت و امور تندرســــتی وزارت 
15 نفــــر در مناطق  پیشــــنهاد شــــده هنرســــتان ها که فعالیت های کارگاهی دارند تا ســــقف 
وال گذشــــته، بازگشــــایی انجام  رد بازگشــــایی شــــوند و در مناطق قرمز و نارنجی به ر آبی و ز

. د نمی شو

به نقل از ایســــنا، محســــن بیگی درباره زمان و نحوه تدوین دســــتورالعمل بازگشایی در مناطق 
آبی و زرد گفت: شــــورای عالی آموزش و پرورش باید این دســــتورالعمل را تهیه کند. ما شــــرایط و 
شیوه نامه ها را به شــــورای عالی اعالم کردیم. احتماال موضوع در جلسه بعدی ستاد کرونا دوباره 

مطرح و درباره آن تصمیم گیری می شود.
وی افــــزود: فعــــال تا زمانی کــــه ابالغیه جدیدی صادر شــــود، مدارس به روال قبــــل غیرحضوری 

. هستند
الزم به ذکر اســــت در استان همدان شهرستان های  اســــدآباد، بهار و فامنین در وضعیت آبی 

و ســــایر شهرستان ها نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

انعکاس
رونمایی از تندیس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز همایش های برج میالد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

افزایش 30 درصدی عرضه مسکن استیجاری
پس از مصوبه مجلس

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: معاون مســــکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی از افزایش 30 درصدی 
عرضه مسکن اســــتیجاری پس از مصوبه مجلس خبر 
داد و گفــــت: این مصوبه تأثیــــر خــــود را در کاهش نرخ 

مسکن نیز نشان خواهد داد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســــازی با بیــــان اینکه مؤلفه هــــای مختلفی در 
تعادل بازار مسکن کمک می کند، اظهار کرد: یکی از این 
سیاست های اساسی تعادل بازار در کوتاه مدت، عرضه 

واحدهای آماده و نیمه آماده به بازار مسکن است.
وی ادامه داد: تکمیل و عرضه واحدهای ناتمام سه گروه 
«، »تعاونی ها و بخش خصوصی« و نهایتا  »مســــکن مهر
»واحدهای آماده ای که به قصد ســــرمایه گذاری بودند یا 
فاقد سکونت عرضه نمی شــــدند«، بر بازار مسکن تأثیر 
به ســــزایی دارد که سیاســــت گذاری ها در هر ســــه گروه 
امروز به نتیجه رسیده و چیزی که امروز در بازار مشاهده 

می شود، نتیجه اجرای مجموع این پروژه ها است.

فقط 50 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقی  �
مانده است

دبیر شــــورای عالی مســــکن درباره اجرای سیاست های 
، توضیح داد:  وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر
، تنها 50 هزار واحد باقی  از کل ابر پروژه های مسکن مهر
مانده در حال تکمیل است که امیدواریم ظرف ماه های 

آتی به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: در حــــوزه تعاونی ها و بخش خصوصی نیز 
در طرح اقدام ملی مصوب شد که این گروه نیز می توانند 
با شــــروط اعالم شده از تســــهیالت طرح اقدام ملی بهره 

ببرند تا زودتر این واحد ها را به بازار عرضه کنیم.
محمــــودزاده به خانــــه ملت گفت: سیاســــت بعدی در 
حــــوزه تعدیل قیمت هــــا مربوط به مصوبــــه مجلس در 
خصوص مالیات بر خانه  هــــای خالی بود که قانونگذار از 
ســــال 94 این تکلیف را به عهده وزارت راه و شهرسازی 
گذاشــــته بود که با اهتمامی که در وزارت راه و شهرسازی 
وجود داشــــت در بهمن ماه ســــال گذشــــته ســــامانه 

شناسایی بر مالیات های خانه خالی رونمایی شد.

شناســــایی 13.4 میلیون واحد مسکونی پس از  �
راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی

معاون وزیر راه و شهرســــازی ادامه داد: در ابتدای ســــال 

نیز نســــبت به بارگذاری اطالعات در این سامانه اقدام و 
این مسئله باعث شــــد که بیش از 13.4 میلیون واحد 
مسکونی ارزیابی شــــود که از این میزان مسکن، بیش 

از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد.
وی با بیان اینکه پس از این شناســــایی این واحدهای 
خالی، بــــرای مالکان پیامک ارســــال شــــد، یادآور شــــد: 
همــــواره در اجرای ایــــن طرح بــــه دنبال پاالیــــش روزانه 
هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، این پاالیش ها 
نشــــان می دهد که بســــیاری از مالکان خانه های خالی 
اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود 

کرده اند.

مصوبــــه مجلس یازدهــــم در عرضــــه واحدهای  �
خالی بسیار تأثیرگذار بود

وی در ادامه گفــــت: قانون مجلس یازدهم در خصوص 
اخذ مالیات از خانه های خالی به شدت به این اجرای این 
طرح کمک کــــرد به این صورت کــــه عددهایی که پیش 
از ایــــن در قانون قانون مالیات بــــر خانه های خالی دیده 
شــــده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصالحیه 
مجلس بر قانون قبلی تأثیر مثبت تری بر میزان عرضه 

واحدهای خالی به بازار دارد.

آمار میدانی از عرضه مســــکن استیجاری توسط  �
مشاوران امالک

محمــــودزاده تصریح کــــرد: پس از مصوبــــه مجلس و بر 
اساس تعداد فایل ارائه شده در مشاوران امالک، عرضه 
مســــکن اســــتیجاری حدود 30 درصد بیشــــتر از مدت 
، یک آمار بر  مشابه در سال گذشته بوده است و این آمار

اساس مستندات و گزارشات میدانی است.
بــــه نقــــل از خبرگــــزای خانه ملــــت، معــــاون وزیــــر راه و 
شهرســــازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی 
در کنار اجرای طرح های اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر 
به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع 

این سیاست ها به تعادل در بازار کمک می کند.
وی درباره تأثیــــر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
بــــر کاهش نرخ مســــکن گفت: در حــــال حاضر در این 
خصوص نمی توان آماری ارائه کــــرد ولی حتما زمانی که 
حوزه مســــکن از کاالی ســــرمایه  ای بودن، جدا شــــود؛ 
انجام ایــــن مهم می توانــــد در کاهش نرخ مســــکن در 

آینده مؤثر باشد.

افتتاح نمایشگاه »هنر مردان خدا«
و تجلیل از خانواده شهید »فخری زاده«

هگمتانه، گروه ایران و جهان: هم زمان با چهلمین روز 
شــــهادت محســــن فخری زاده و در نخستین سالگرد 
سپهبد  ســــردار  مقاومت،  سیدالشــــهدای  شــــهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران او، نمایشگاه »هنر 
مردان خدا« روز یکشــــنبه 21 دی ماه بــــا حضور معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــــهید و امــــور ایثارگران 
و جمعی از نماینــــدگان مجلس در نمایشــــگاه دائمی 

مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، ســــعید اوحدی، رئیــــس بنیاد 
شــــهید و امور ایثارگــــران با حضور در مجلس شــــورای 
اسالمی، نمایشگاه هنر مردان خدا، شامل مجموعه ای 
از آثار هنری، نقاشی، خوش نویسی، کتابت و کاریکاتور 
جمعی از شــــهدای انقالب اســــالمی و دفــــاع مقدس را 

افتتاح کرد.
در این نمایشگاه که در گرامیداشت شهدای مجلس، 
سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت و هم زمان با 
چهلمین روز شهادت محســــن فخری زاده برگزار شد، 
حدود 100 اثر نقاشــــی، خطاطی، کاریکاتور و... شــــهدای 
هنرمند در ســــالن نمایشــــگاه دائمی مجلس شورای 

اسالمی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه که شامل آثار نقاشی از شهید مصطفی 
چمران، شهید احمد کشوری و دیگر شهدای هنرمند 
گرانقدر اســــت، به مدت یک هفته در مجلس شورای 
اســــالمی دایر اســــت و در معرض دید بازدیدکنندگان 
قرار دارد. در حاشــــیه این نمایشــــگاه قرآن نفیســــی با 
کتابت یکــــی از این شــــهدای هنرمند، توســــط رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به حسن نوروزی، نماینده 
مردم رباط کریم و بهارســــتان و نایب رئیس کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و از جانبازان 

دفاع مقدس، تقدیم شد.

علی نیکــــزاد نایب رئیس مجلس شــــورای اســــالمی، 
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشــــتیبانی نیروهای مســــلح، 
همســــر و فرزندان شــــهید فخری زاده و جمعی دیگر از 
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی پس از مراســــم 

افتتاح، از این نمایشگاه بازدید کردند.
تجلیــــل رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــالمی از  �

خانواده شهید محسن فخری زاده
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز در نشست علنی مجلس شورای اسالمی به مناسبت 
چهلمین روز شــــهادت دانشمند شهید محسن فخری 
زاده با حضور ســــعید اوحــــدی معاون رئیــــس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشــــتیبانی نیروهای مســــلح از خانواده این 

شهید بزرگوار با اهدای لوح تجلیل کرد.
بــــه نقل از ایســــنا رئیس مجلس شــــورای اســــالمی در 
این جلســــه با اشــــاره به اینکه امروز توفیق داریم که در 
خدمت خانواده محترم شــــهید ســــرافراز و دانشــــمند 
هسته ای کشورمان شهید گرانقدر فخری زاده باشیم، 
گفت: با آشنایی که با کارهای این شهید عزیز داشتم، 
وی مصداق روشــــن یک نیروی انقالبی بود که در همه 
شــــرایط و طول زندگی گرانقدرش، وجود و قلبش برای 

اسالم، انقالب، ایران عزیز و عزت کشورش می تپید.
وی ادامه داد: شهید فخری زاده مصداق واقعی انسانی 
، پیشــــرفت علم و  بــــود کــــه در راه دفاع از عزت کشــــور
دانش در زمینه های مختلــــف و به معنای واقعی قوی 
شــــدن، توانســــت در توســــعه علمی و اقتدار کشــــور 
تــــالش کند و در نهایت جان عزیز خــــود را تقدیم ملت 
ایران عزیز کرد و امروز به مناســــبت ایــــام چهلمین روز 
شــــهادت این شــــهید عزیز در مجلس ایــــن توفیق را 

داریم که از این خانواده گرانقدر قدردانی کنیم.

آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به سومین گروه داوطلبان

واکسن تولیدی ایمن و بدون عارضه بوده است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: پس از تزریق موفقیت آمیز 
واکسن »کوویران برکت« به اولین داوطلبان تزریق و عدم 
بروز عوارض و صدور مجوزهای الزم، تزریق واکسن ایرانی 
کوویران برکت به ســــومین گروه هفت نفره از داوطلبان 

آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، پس از تزریق موفقیت آمیز واکســــن 
"کوو ایران برکــــت" به اولین داوطلبان تزریــــق و عدم بروز 
عوارض و صــــدور مجوزهــــای الزم، تزریق واکســــن ایرانی 
کووایران برکت به ســــومین گروه هفت نفره از داوطلبان 

آغاز شد.
در حاشیه این برنامه، دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و مجری مرحله بالینی واکسن و 
دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و مســــؤول تیم نظارت بر آزمایشات 
انســــانی واکســــن تولیدی ســــتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( باحضــــور در جمع خبرنــــگاران درخصوص اجرای 

مرحله اول تست انسانی توضیحاتی را ارائه کردند.
حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مسؤول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی 
واکسن کوو ایران برکت گفت: پس از اخذ مجوز از کمیته 
پایش ایمنــــی و داده مطالعات بالینی، تزریق واکســــن به 

گروه سوم از داوطلبان از صبح دیروز آغاز شد.
وی}روز گذشته{ اظهار کرد: امروز بر روی 3 نفر و فردا به 4 
داوطلب ازاین گروه واکسن تزریق می شود و این مرحله از 

تست انسانی تا تزریق بر روی 56 نفر ادامه خواهد یافت.
حســــینی ادامه داد: امیدواریم ابتــــدای بهمن ماه بتوانیم 
نتایــــج را به کمیتــــه پایش ارســــال کنیم تا مجوز تســــت 

واکسن برای مرحله دوم صادر شود.
آزمایشات انســــانی واکسن کوو  مســــؤول تیم نظارت بر 
ایران برکت ادامــــه داد: به صراحت می توانیم بگوییم این 
واکسن تا این لحظه به طور کامل ایمن بوده و هیچ کدام 
از 7 نفری که در دو مرحله قبل واکسن به آنها تزریق شده، 
هیچگونه عارضه ای نداشتند و به همین دلیل هم مجوز 

تست انسانی برروی گروه سوم صادر شده است.
مینو محرز مجری مرحله بالینی واکســــن کوو ایران برکت 
نیز اظهار کرد: بعد از ســــالها که واکســــن ســــازی در ایران 

انجام نمیشــــد این اولین باری اســــت که بــــا رعایت تمام 
قوانیــــن بین المللــــی و حتــــی رعایت مؤلفه هایی بســــیار 
ســــخت گیرانه تــــر از قواعد ســــازمان جهانی بهداشــــت، 

ساخت و تست واکسن ایرانی کرونا درحال انجام است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
من به عنوان مجری طرح مرحلــــه بالینی این پروژه در کنار 
دکتر صالحی و دکتر طبرســــی نظارت لحظه به لحظه انجام 
می دهیم، ادامه داد: تمامی این اقدامات برای آن است که 
بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که واکسنی ایمن و قابل 

قبول ساخته شده است.
محــــرز ادامــــه داد: ٧ داوطلبی که تاکنون واکســــن بر روی 
آنها تست شــــده، هر روز به طور مرتب ویزیت می شوند و 

تاکنون هیچ عارضه ای بر روی آنها مشاهده نشده است.
به نقل از فارس، او با بیان اینکه در مرحله بعدی با بررسی 
میزان اثربخشی واکســــن می توانیم متوجه شویم کارایی 
واکسن تا چه حدی است، افزود: عملکرد ما در این پروژه 
توسط کمیته ی دیگری نظارت خواهد شد که اعضای این 
کمیته شامل مقامات وزارت بهداشت، نماینده سازمان 

غذا و دارو و سایر مراجع ذیصالح هستند.
عضو کمیته علمی ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا افزود: بعد 
، اواسط اسفند ماه وارد مرحله  از تزریق واکســــن به 56 نفر
دوم تســــت انســــانی واکســــن می شــــویم و ان شــــاهلل در 
بهار ســــال آینده تزریق عمومی واکســــن به مردم شریف 

کشورمان صورت خواهد گرفت.

توسط ریاست قوه قضائیه

ع مسؤوالن« ابالغ شد »دستورالعمل بازپس گیری اموال نامشرو

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس قوه قضائیه با ابالغ 
دســــتورالعملی، دادســــتانی کل را موظف کرد با همکاری 
دستگاه  های نظارتی و امنیتی و ســــازمان های مردم نهاد 
هرگونه مســــتنداتی که حاکی از ســــوء اســــتفاده احتمالی 
مسؤولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب 
اموال نامشــــروع شــــده را پیگیری کند و امــــوال را به بیت 

المال بازگرداند.
به گزارش هگمتانه؛ بهمن ماه ســــال 98 بود که مجلس 
شورای اســــالمی به منظور اجرایی شــــدن اصل 49 قانون 
اساســــی طرح »اعاده اموال نامشــــروع« را تصویب و آن را 

تبدیل به قانون کرد
این قانــــون که با هدف مقابله و مبارزه با فســــاد تصویب 
شده به دنبال آن اســــت که اموال نامشروع مسؤوالن را 
که به واســــطه سوءاستفاده از جایگاه شــــغلی و مدیریتی 
آن ها کسب شــــده شناســــایی و به بیت المال یا صاحبان 

حق بازگرداند.
در همین راســــتا آیت ا... رئیســــی نیز در جهت اجرای همه 
جانبه و ســــریعتر ایــــن قانون و تقویت و تســــریع مبارزه با 
فســــاد به خصوص فســــاد در بین مدیران و مســــؤوالن، 
دســــتورالعملی را ابــــالغ نمــــوده که مرکــــز آمــــار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه و دادســــتانی کل کشــــور را موظف 
می کند ظرف مدت یک ماه با کمک ســــامانه رسیدگی به 
دارائی و اموال مســــؤوالن، مقدمات اجــــرای این قانون را 

فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند.
بــــر اســــاس ایــــن دســــتورالعمل، ســــازمان بازرســــی کل 
، دیوان محاسبات، دســــتگاه های امنیتی، پلیس  کشور
و ســــازمان های مــــردم نهاد به دادســــتانی کل کشــــور در 
شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی 
موظف اســــت بــــا اولویت رســــیدگی بــــه ثروت هــــای کالن 
نامشروع و بدون مالحظه ی مقام و مسؤولیت فرد خاطی 

به تخلفات رسیدگی نماید.
ماده 11 این دســــتورالعمل تصریح می کند: »رســــیدگی به 
امــــوال موضوع قانون و اعــــاده آن، منوط بــــه وجود اتهام 
کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال 
موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناســــایی و رسیدگی به 

جرایم نمی باشد.«

دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع! �
دســــتورالعمل اجرایی فوق الذکر دادســــتان  ها را موظف 
 ، می  کند، انتقال احتمالی این اموال نامشــــروع به همســــر
خویشاوندان، شــــرکا و مرتبطین مسؤول مربوطه را نیز با 
ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای 

این چنینی را سد نمایند.
ضمــــن آنکه ردیابی پول هایی که به خارج از کشــــور منتقل 
شــــده اند و اســــتفاده از قابلیت های درون قوه قضاییه و 
دســــتگاه های اطالعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال 
نمودن ظرفیت مقــــررات بین المللی، برای اســــترداد این 

اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

راه اندازی شــــعب ویژه برای اجرای ســــریع تر قانون  �
اعاده اموال نامشروع

همچنین در این دســــتورالعمل و جهت اجرای ســــریع و 
عادالنه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب 

حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صــــورت اثبــــات نامشــــروع بودن امــــوال فــــرد خاطی، 
دادگاه ها موظف هســــتند حکم به استرداد تمامی اموال 

مذکور و عواید ناشی از آن حســــب مورد به عنوان جریمه 
یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.

بــــر اســــاس مــــاده 23 ایــــن دســــتورالعمل معــــاون اول 
قوه قضاییه مســــؤول نظارت بر حســــن اجــــرای تکالیف 
دســــتگاه های مقــــرر در قانــــون و ایــــن دســــتورالعمل و 
دادستان کل کشور مســــؤول نظارت قانونی بر عملکرد 

دادستان ها در این زمینه می باشند.
از آنجایی کــــه اجرای بســــیاری از اصول قانون اساســــی از 
جملــــه اصل چهل و نهــــم با کمک قوانین عــــادی امکان 
پذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال 98، طرحی یک 
فوریتی را بــــا نام اعاده اموال نامشــــروع به صحن مجلس 
بردند که قانــــون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 
چهــــل و نهم قانون اساســــی جمهــــوری اســــالمی ایران، 

حاصل آن بود.
هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و 
مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا ویژه خواری 
و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی 

برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضایی به شــــمار می رفت؛ چرا 
که بســــیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشــــروع 
بــــودن اموال مورد بحث و چه اعــــاده آنها به مردم، متوجه 
دســــتگاه قضا می شــــد . به همین دلیل قوه قضاییه برای 
ســــرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد 
و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دســــتورالعملی 
تدویــــن کرد. بــــه نقــــل از فــــارس، در دســــتورالعمل قوه 
قضاییــــه به نهادهــــای نظارتی تکلیف و از مردم خواســــته 
شــــده تا اطالعات راجــــع به اموالــــی را که مظنــــون به عدم 

مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادســــتان کل کشور پس از بررســــی مقدماتی، اطالعات 
جمع اوری شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با 
استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشا 
اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون 

را آغاز می کند.

دریادار تنگسیری:

حضور دائمی برادران بسیج دریایی موجب اشراف و تسلط کامل ما بر خلیج فارس
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: فرمانده نیــــروی دریایی 
ســــپاه گفت: خلیج فــــارس در امنیت کامل اســــت و اگر 
این امنیت را نیرویــــی بخواهد به هم بزند، فرامنطقه ای ها 

هستند.
به گــــزارش هگمتانه،دریادار تنگســــیری در برنامه جهان 
آرا در پاســــخ به ســــوالی درخصوص امنیت خلیج فارس و 
تحــــوالت منطقه آمریکا اظهار کرد: خلیج فارس در امنیت 
کامل اســــت و اگر ایــــن امنیت را نیرویــــی بخواهد به هم 
بزند، فرامنطقه ای ها هســــتند که از جاهای دور به خانه ما 

در خلیج فارس آمده اند.
وی افــــزود: امروز ما یک تســــلط کامل بر خلیــــج فارس و 
اشــــراف کاملی در کل خلیج فارس داریــــم. حضور دائمی 
برادران بســــیج دریایی ما باعث شــــده که ما یک اشــــراف 
کامل را از لحاظ نیروی انســــانی در منطقه داشــــته باشیم؛ 
ضمن اینکــــه رصد اطالعاتی مــــا با رادار ها و ســــامانه های 

الکترونیک و الکترواپتیک وجود دارد.
دریــــادار تنگســــیری ضمن بیــــان اینکه وقتی دشــــمن از 
ورودی تنگه هرمز وارد می شود، ما رصد می کنیم و قانون 
کنترل باند را انجام می دهیم و در داخل به آب های ما اصاًل 
نمی آید و تا زمانی که خارج شــــود در رصــــد اطالعاتی ما قرار 
دارد، تصریح کــــرد: ما هر بار که آماده رزمایش می شــــویم، 
دشمن توان عملیاتی و موشــــکی و شناوری ما را می بیند 

و همین ها بازدارنده است.
فرمانده نیروی دریایی ســــپاه با تأکید بر اینکه بازدارندگی 
سیاســــی نیســــت و باید فقط مقابل دشــــمن صف آرایی 
کنیــــم، گفت: اگر صف آرایی کردیم و توانــــی فراتر از آنها به 
صحنه آوردیم، این موجب عقب نشینی دشمن می شود 

و خیــــال نکنیــــم که از لحــــاظ سیاســــی می توانیم موجب 
عقب نشینی دشمن شویم.

تنگســــیری در پاســــخ به آن دســــته از افراد که می گویند 
برجام ســــایه جنــــگ را از کشــــور دور کرد، اظهار کــــرد: آیا 
آمریکایی ها بــــه حزب بعــــث حملــــه کردند،  زمانــــی کــــه 
برجامی وجود داشــــت؟ این رزمایش هــــا و آمادگی هایی 
که روز به روز به رخ دشــــمن می کشیم اثر گذاشت و این 
ســــایه جنگ را از ملت مــــا دور کــــرد. رزمنده هایی که در 
از  را  جبهه های دریایــــی صف آرایی می کنند ســــایه جنگ 

کشور دور می کنند.
وی در پاســــخ به ســــوالی پیرامون تحرک هــــای منطقه ای 
کشــــورهایی چون امارات و بحرین اظهار کرد: آمریکایی ها 
در راهبرد امنیت خلیج فارس مانده اند و ما در مرحله اول 
دشــــمن را در راهبردش متوقف کرده ایــــم و خلیج فارس 

محل امنی هست.
فرمانــــده نیروی دریایی ســــپاه تأکیــــد کرد: آمریــــکا باید از 
منطقه خلیج فارس برود و راهی غیر از خالی کردن منطقه 
نــــدارد و آمریکایی ها در آینده نمی تواننــــد در منطقه دوام 
بیاورند و خلیج فارس متعلق به ایران و کشورهای جنوب 
خلیج فارس است و خانه ما و کشورهای مسلمان جنوب 

خلیج فارس است.
دریادار تنگســــیری در این برنامه در پاســــخ به پرسشــــی 
 توســــط نیروی 

ً
پیرامون توقیف نفتکش کره ای که اخیرا

دریایی ســــپاه انجام شــــد اظهار کــــرد: این کشــــتی بنا به 
درخواســــت بنــــادر و دریانــــوردی هرمــــزگان و حکم قوه 
قضاییه توقیف شــــد و ما هم مجری حکــــم قوه قضاییه 

بودیم.

وی افزود: آلودگی را در جنوب غربی تنب کوچک در زمان 
تاریکــــی هوا انجام داده و صبح کــــه منطقه را رصد کرده اند 
متوجــــه این موضوع شــــده انــــد و از آن مســــیر فقط این 

کشتی عبور کرده بود و متوقف شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: این کشتی مسئله 
زیست محیطی در منطقه ایجاد کرده و حکم قضایی دارد 
و بنا به درخواســــت ســــازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان 

این کار صورت گرفته است.
دریادار تنگســــیری در پاســــخ به ســــوالی پیرامون سابقه 
آلودگی زیست محیطی در خلیج فارس نیز اظهار کرد: هم 
آلودگی سابقه داشــــته و هم یک کشتی یکی از سکوهای 
نفتی ما را تصادم و خراب کرد و ما این کشتی را گرفتیم و از 

آن خسارت دریافت کردیم.
بــــه نقل از فارس، وی افزود: یک کشــــتی هنــــدی آلودگی 
زیســــت محیطی ایجاد کرده بود که ما گرفتیم و ما سابقه 
زیادی از کشــــتی هایی داریم که تخلف کــــرده بودند و آنها 
را گرفتیم و کشــــتی انگلیســــی هم چندین تخلف را انجام 
داده بود و »ای آ اس «اش را خاموش کرده بود و جواب ما 
را نمی داد و از مســــیری به داخل می آمد که مسیر خروجی 

هست و اینها تخلف است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: اینها موارد تخلفی 
هســــت که اگر صــــورت بگیرد مــــا بانــــد ورودی را کنترل 
می کنیم و باید جواب بدهند و رادارشــــان روشــــن باشــــد 
و قوانیــــن را رعایت کننــــد و اگر رعایت نکننــــد، می گیریم 
و تذکــــر می دهیم و بعد رهــــا می کنیم و بعضی هایشــــان 
هم تا زمانی که روشن نشــــده، باید دادگاه مسئله شان را 

پیگیری کند.

توزیع میلیاردها دالر ارز 
جیب مردم را هدف گرفت

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: توزیع 
میلیاردهــــا دالر ارز نــــه تنها مانع گران شــــدن کاالها 
نشده بلکه مســــتقیما جیب و سفره مردم را هدف 
گرفت. منابع ارزی کشــــور که می توانست مستقیما 
موجب بهبود معیشــــت مردم شود؛ دالل ها و ویژه 

خوار ها را چاق تر کرد.

تقدیر ۲00 نفر از نمایندگان 
مجلس در حمایت از تولید 

واکسن ایرانی کرونا
بیــــش از 200 نفــــر از نماینــــدگان مجلــــس شــــورای 
اســــالمی طی بیانیه ای از تولید واکسن کرونا توسط 
ســــتاد اجرایی فرمــــان حضــــرت امــــام )ره( و تمامی 

مؤسسات علمی و دانش بنیان قدردانی کردند.

استفاده شرکت فایزر از 
کودکان نیجریه ای به عنوان 

موش آزمایشگاهی
؛ فنــــاوری درمانی با بودجــــه پنتاگون  واکســــن فایزر
اســــت. شــــرکت آمریکایی فایزر که اولین واکســــن 
کووید-19 را تولید کرد، سال 1996 یکی از داروهایش 
را روی کــــودکان نیجریــــه ای آزمایش کــــرد و منجر به 

فوت چندین نفر از آن ها شد.

حال دریافت کنندگان 
واکسن کرونا چطور است؟

عضو کمیته علمی ســــتاد ملی کرونــــا گفت: در حد 
تب خفیف و درد محل تزریق واکنش داشته اند اما 
عارضــــه جدی و خطرناکی برای ایــــن هفت نفر اتفاق 

نیفتاده است.

ماجرای سفر هیأت کره ای 
به ایران

بنــــا به گفتــــه ســــخنگوی وزارت خارجــــه، قائم مقام 
وزارت خارجه کره جنوبی به تهران سفر می کند. این 
ســــفر قبل از توقیف کشــــتی متخلف کــــره ای مورد 

توافق قرار گرفته است.

شناسایی 4 مورد جدید 
کرونای انگلیسی

وزیر بهداشت روز یکشنبه گفت: با ردیابی ویروس 
جدید، دیشــــب یک خانواده ایرانی در مسافرتی که 
به اروپا رفته بودند و برگشــــتند عالمت پیدا کردند، 

تست ها را مجدد گرفتیم.
دیشب خبر دادند که این 4 مورد هم در آزمایش ما 

از نوع ویروس انگلیسی است.

تجمع سهامداران بورس 
مقابل مجلس

ســــهامداران بورس در اعتراض بــــه ریزش های اخیر 
بــــورس مقابــــل مجلس تجمــــع کردند و خواســــتار 
اســــتیضاح وزیر اقتصاد و محاکمه مدیران متخلف 

بورس شدند.
روز شنبه نیز سهامداران با تجمع مقابل ساختمان 
بورس در ســــعادت آباد به این ســــاختمان تخم مرغ 

پرتاب کردند.

تزریق ۲500 میلیارد از صندوق 
توسعه به بورس

مدیرعامل صندوق توســــعه ملی گفت: پیش بینی 
می کنیم، در مرحله دوم، 2 هزار و 500 میلیارد تومان، 
تا پایان سال، از محل برگشت تسهیالت داده شده 
به ســــایر طرح ها )در ســــال های گذشــــته( در اختیار 

صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.

آغاز فعالیت تاالرهای پذیرایی 
پس از یک سال تعطیلی

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایــــی و مجالس تهران 
گفــــت: تاالرهــــای پذیرایی پس از حدود یک ســــال 

تعطیلی بر اثر کرونا، اجازه فعالیت یافتند.
خســــرو ابراهیم نیا از بازگشــــایی تاالرهــــای پذیرایی 
پس از حدود یک ســــال تعطیلی خبرداد. وی گفت: 
تاالرهای پذیرایی که پس از شیوع ویروس کرونا در 
کشــــور تعطیل شــــده بودند، از روز گذشته مجاز به 
فعالیت با رعایت تمامی شــــیوه نامه های بهداشتی 
تعیین شده از جمله رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
شدند. براساس شیوه نامه های بهداشتی تاالرهای 
پذیرایی برای برگزاری مجالس فقط مجاز به پذیرش 
جمعیت به اندازه یک ســــوم ظرفیت خود هستند. 
وی بیان داشت: فعالیت تاالرهای پذیرایی از سوی 
نهادهای ناظر از جمله وزارت بهداشــــت و بازرســــی 

اتحادیه رصد خواهد شد.

اخبار کوتاه
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انصراف قایقران همدانی
 از حضور در مسابقات 

انتخابی المپیک

هگمتانه، گــــروه ورزش: بانوی پــــاروزن ملی پوش 
ایــــران در مســــابقات انتخابــــی المپیــــک قایقرانی 

شرکت نمی کند.
آرزو حکیمی بانــــوی ملی پوش قایقرانــــی ایران که 
برای ادامــــه تحصیل به کانادا رفته اســــت، قرار بود 
تمرینــــات خــــود را در آن کشــــور انجــــام دهــــد و در 
نهایت در تســــت انتخابی تیم ملی برای حضور در 
مسابقات انتخابی المپیک شرکت کند. اکنون به 
نظر می رســــد شــــرایط تمرین برای این ورزشکار در 
کانادا مهیا نیست از این رو حکیمی نیز قید حضور 

در انتخابی المپیک را زده است.
علیرضا ســــهرابیان رئیس فدراســــیون قایقرانی در 
این مورد گفت: من بــــا حکیمی صحبت کرده ام و 
کرونا باعث تعطیلی باشگاه های  شــــیوع ویروس 
ورزشی کانادا شده اســــت و آرزو حکیمی اعالم کرد 
که نتوانســــته در آن باشــــگاهی که قبال خودش را 
آماده می کــــرد، به تمریناتش ادامــــه دهد. تیم ملی 
کانادا نیز برای تمرین به مکان دیگری رفته اســــت 
آنها نیز برایشان وجود نداشت.  و امکان تمرین با 
اما حتما برای بازی های آسیایی کمک خیلی خوبی 

به نام آرزو حکیمی خواهیم داشت.
ســــهرابیان در پاســــخ بــــه این پرســــش کــــه یعنی 
حکیمی از فکر انتخابی المپیک بیرون آمده است، 

گفت: بله همین طور است.

دونده های برتر همدان معرفی شدند

پایان رقابت های 
دو صحرانوردی

با معرفی برترین ها

هگمتانه، گــــروه ورزش: مســــابقات دو صحرانوردی 
انتخابی نوجوانان و جوانان اســــتان همدان، یادبود 
سردار شهید سلیمانی، با معرفی برترین ها در پیست 

صحرانوردی شهید مفتح همدان پایان یافت.
در رده نوجوانان، پوریا اسحاقی نژاد، سجاد موسی 
لــــو، میکاییل قــــره گوزلــــو و محمدامیــــن عظیمی 

همگی از همدان عناوین برتر را کسب کردند.
در رده جوانــــان هم مهدی لقمانی ادهم از همدان، 
از  خدابخشــــی  رضــــا  نهاونــــد،  از  خزایــــی  مهــــدی 
تویســــرکان و محمدمهدی کاشفی از کبودراهنگ 

عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.
مســــابقه رده نوجوانــــان بــــه مســــافت 6 کیلومتر 
و جوانــــان بــــه مســــافت 8 کیلومتــــر در پیســــت 
صحرانوردی تازه تاســــیس شــــهید مفتح همدان 

برگزار شد.
برترین های این مسابقات اواخر دی به رقابت های 

قهرمانی کشور در خرم آباد اعزام می شوند.

فراخوان مجامع انتخاباتی
4 هیأت ورزشی استان همدان

هگمتانه، گروه ورزش: عباس قهرمانی از فراخوان 
مجامع انتخاباتی هیأت های والیبال، جودو،تنیس 

و ژیمناستیک استان خبر داد.
ورزش  کل  اداره  ورزش  امــــور  توســــعه  معــــاون 
و جوانــــان اســــتان از فراخــــوان انتخــــاب روســــای 
و  جودو،تنیــــس  والیبــــال،  ورزشــــی  هیأت هــــای 

ژیمناستیک خبر داد.
وی خاطر نشــــان کرد: ثبت نــــام از متقاضیان احراز 
تصدی این 4 هیأت ورزشی از روز شنبه 20 دی ماه 

به مدت یک هفته کاری ادامه خواهد داشت.
وی ادامــــه داد: از عالقمنــــدان نامــــزدی ریاســــت 
هیأت های نامبرده دعوت می شود جهت ثبت نام 
و کسب اطالعات بیشــــتر به امور مجامع اداره کل 

مراجعه نمایند.
قهرمانــــی تصریح کــــرد: اعتقاد به نظــــام جمهوری 
اسالمی،داشــــتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران، 
کارشناســــی، داشــــتن  مــــدرک تحصیلــــی حداقل 
حداقل 25 ســــال ســــن، اعتقــــاد به ادیان رســــمی 
کیفری،عدم  ، عدم اعتیاد و ســــوء ســــابقه  کشــــور
امــــکان ثبت نــــام از افراد باز نشســــته یا بــــاز خرید 
شده،لزوم سکونت دائمی در استان همدان،ارائه 
معرفــــی نامــــه کتبی و رســــمی از ســــازمان ورزش و 
آمادگــــی جســــمانی نیروهای مســــلح صرفا جهت 
کارکنان نیروهای مســــلح از جمله شرایط الزم برای 

داوطلبان می باشد.

خبــر

وضعیت هولناک کم تحرکی
 در جامعه دانش آموزی

چند میلیون دانش آموز ایرانی چاق هستند؟
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اگــــر میــــزان چاقــــی و اضافه وزن 
دانش آمــــوزان ایرانی را طبق 22 تا 25 درصــــد برآورد کرد این 
 ، یعنی از بین 14 میلیون نفر جمعیت دانش آموزی کشــــور
حدود 3 تــــا 3.5 میلیون نفــــر چاق یــــا دارای اضافه وزن به 

شمار می روند.
هرچند میــــزان چاقی و اضافه وزن در بیــــن دانش آموزان از 
سوی مســــؤوالن بین 22 تا 25 درصد اعالم شده است، اما 
در این رابطه نه تنها باید به فکر آمار دقیق تری بود بلکه باید 
بدانیم زنگ خطر ســــالمت دانش آمــــوزان ایرانی به صدا در 
آمده و شیوع کرونا نیز کم تحرکی در این بخش را دو چندان 

کرده و باید به فکر راهکارهای عملی بود.
هرچند مســــؤوالن وزارت آموزش و پــــرورش میزان چاقی 
و اضافــــه وزن دانش آموزان را حــــدود 22 درصد اعالم کرده 
اند اما این آمار از ســــوی قائم مقام وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــــکی حدود 25 درصد اعالم شــــده است و به 
نظر می رسد در این زمینه نیازمند آمار یکپارچه و دقیق تری 

هستیم.

شیوع کرونا و سیر صعودی کم تحرکی �
آمارها در حــــوزه »کم تحرکی« ایرانیان از یک هشــــدار جدی 
خبر می دهد، هشــــداری که عدم توجه به آن جز مرگ و میر 
نتیجه ای به دنبال نخواهد داشــــت و سهل انگاری در این 
خصوص باعث شــــده طی ســــال های اخیر شــــاهد وخیم 
شدن وضعیت سالمت مردم باشــــیم و ادامه این روند در 
ســــال های آینده فاجعه ای جبران ناپذیر را به دنبال خواهد 

داشت.
میانگین شیوع کم تحرکی در کشــــور به 56 درصد رسیده 
اســــت و در این بین کم تحرکی، عامــــل 82 درصد از مرگ و 
میرها در ایران است و به طور حتم این وضعیت متناسب 
با شیوع ویروس کرونا تشدید می شود. این درحالی است 
که کم تحرکی در بین زنان 64 درصد و ســــهم کم تحرکی در 

بین مردان 46 درصد است.
در این بین مــــا کــــودکان و دانش آموزان بــــه عنوان نقطه 
عطف به شــــمار می روند و نه تنها باید از همــــان ابتدای امر 
مانع از اضافه وزن و چاقی این رده ســــنی شد بلکه در مورد 

دانش آمــــوزان و کودکانی کــــه به اضافــــه وزن و چاقی دچار 
هستند به راهکارهای عملی رســــید و در راستای اجرای آن 
گام برداشــــت، چرا که در برهه زمانی کنونی به دلیل شیوع 
ویــــروس کرونــــا و تعطیلی مدارس، شــــاهد حضــــور هرچه 
بیشتر کودکان و دانش آموزان در منزل هستیم؛ پدیده ای 
که ســــیر کم تحرکــــی را به طــــرز عجیبی افزایــــش می دهد و 

نیازمند اقدام جدی مسؤوالن و خانواده است.

میــــزان چاقــــی و اضافــــه وزن دانش آمــــوزان چقدر  �
است؟ ۲۲ یا ۲5 درصد...

بــــه گفته معــــاون تربیت بدنی و ســــالمت وزارت آموزش و 
پرورش، حدود 22 درصد دانش آموزان چاق هســــتند و در 
ایــــام تعطیلی مدارس ایــــن آمار افزایش پیدا کرده اســــت، 
وی عنــــوان کرد که به  صــــورت میانگین حــــدود 10 درصد از 
دانش آمــــوزان اضافه  وزن دارند. همچنیــــن مدیرکل دفتر 
تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی این وزارتخانه بر این آمار 
صحه گذاشــــت و بیان کرد که 22 درصد کودکان ایرانی کم 

تحرک و دچار اضافه وزن هستند.
وی با اشــــاره به اینکه دانش آموزان پنج ســــاعت در اختیار 
نظام آموزشی قرار دارند و و سرانه حرکتی 1.5 ساعت در هفته 
کافی نیســــت، تأکید کرد که به همین علت فعالیت های 
مکمل مانند نرمش صبحگاهی، مدرسه پویا، کانون های 
ورزشی درون و برون مدرسه ای و المپیادهای ورزشی درون 
مدرسه ای و ورزش با خانواده را برنامه ریزی شده تا بتوان در 
همین بازه زمانی که دانش آموزان در اختیار قرار دارند، سرانه 
حرکتــــی آن ها را افزایش داد و همچنیــــن توجه والدین را به 
این مســــئله جلب کرد که دانش آموزان در اوقات فراغت 

خود به فعالیت های ورزشی و بدنی مشغول شوند.

خطر باالی چاقی در 10 تا 14 سالگی برای بزرگسالی �
چاقــــی درســــنین 10 تا 14 ســــالگی، خطــــر ابتال بــــه چاقی در 
بزرگســــالی را 22 برابر افزایش می دهــــد و این دغدغه که کم 
تحرکــــی باعث اضافــــه وزن دانش آموزان می شــــود، وجود 
دارد و عوارض زیــــادی از جمله خطر ابتال به دیابت و بعضی 
سرطان ها را افزایش می دهد و باعث بیماری قلبی عروقی، 

کبدچرب، اختالالت فیزیولوژیکی، ناتوانی جسمی، کاهش 
عــــزت نفس، تداوم چاقی در طول عمــــر و اختالل خواب در 

افراد می شود.

میــــزان وضعیــــت چاقــــی و اضافــــه وزن در هــــر 10  �
؟ دانش آموز

قائــــم  مقام وزیر بهداشــــت، درمــــان و آموزش پزشــــکی در 
مورد شــــرایط حوزه ســــالمت دانش آموزی، اعالم کرد که از 
، هشــــت نفر کم تر از نیم ساعت فعالیت  هر 10 دانش آموز
فیزیکی دارند، 25 درصد دانش آموزان دچار چاقی یا اضافه  
وزن هســــتند و میان وعده ناســــالم مصرف می کنند. وی 
همچنیــــن یــــادآور شــــد: در دوران نوجوانی اثــــرات فردی، 
اجتماعی و اقتصادی اثرگذار است و امروزه از هر 10 نوجوان 
دانش آموز یک نفر چاق، 2 نفر دارای اضافه  وزن و 2 نوجوان 

نیز دچار چاقی شکمی هستند.

14 درصد اضافه وزن در همان گام اول! �
همچنیــــن طبق معــــاون تربیــــت بدنی و ســــالمت وزارت 
آمــــوزش و پــــرورش، 14 درصد نوآمــــوزان کالس اول، دارای 
اضافه وزن و چاقی هســــتند و در همان گام اول شرایط باید 
به صورت ویژه روی آن ها کار شود. این مسئله یک هشدار 
به نسل فعلی کشور و یک هشدار جدی برای آینده و خیلی 

از دانش آمــــوزان، امروزه بابت بیماری واگیــــر کرونا در خانه 
قرنطینه شــــده اند و این موضوع که به کم تحرکی و سکون 

منجر شده است باعث افزایش وزن جهشی می شود.

عوامل مهم اضافه وزن وچاقی دانش آموزان �
عامل اول اضافه وزن و چاقی دانش آموزان شامل عوامل 
فردی )ویژگی های دانش آموزان( مانند جنس، سن، عادت 
به کم تحرکی، برنامه شخصی، وراثت، قدرت تصمیم گیری، 

موادغذایی دریافتی و فعالیت حرکتی است.
عامل دوم اما عوامــــل خانوادگی )ســــبک زندگی والدین( 
است و دانش تغذیه ای، مصرف غذایی والدین، دسترسی 
غذا در منــــزل، ترجیحــــات غذایی والدیــــن، وضعیت وزن 
والدین، ترغیب والدیــــن به فعالیــــت، الگوهای فعالیت 
حرکتــــی والدیــــن، نظارت والدیــــن به تماشــــای تلویزیون، 
وابســــتگی خانواده به تلویزیون، معاشــــرت با دوستان و 

فامیل از نمونه های رفتاری این بخش است.
عامل ســــوم در این رابطه نیز عوامل اجتماعی )ویژگی های 
جامعه یا اجتماعی( اســــت و نمونه های رفتاری این بخش 
وضعیت اقتصــــادی و اجتماعی، اوقات فراغــــت خانواده، 
بقالی ها و ســــوپرمارکت های دردسترس، رستوران های در 
دسترس، دسترسی به مراکز تفریحی و تجاری، برنامه تربیت 
بدنی درمدرســــه، فضای مدرسه و... است که باید براساس 

این عوامل راهکارهای مناسبی ارائه شود.

لــــزوم دســــتیابی به میــــزان چاقی دانش آمــــوزان و  �
دستیابی به راهکارهای عملی

ابتــــدای مردادماه ســــال جــــاری بود کــــه از ســــوی معاون 
تربیت بدنی و ســــالمت وزارت آموزش و پرورش اعالم شد 
که در ســــال تحصیلی آینده، آموزش وپــــرورش 14 میلیون 
دانش آموز را غربالگری می کند تا تعــــداد دانش آموزانی که 
چاق هستند و یا اضافه  وزن دارند، مشخص شود. بنابراین 
هرچه ســــریع تر بایــــد به آمار دقیقــــی در این رابطه دســــت 
یافت تا بتوان گام بلندتری پس از آن در راســــتای سالمت 

دانش آموزان ایرانی برداشت.
به طور حتم دســــتیابی به عدد و رقــــم صرفا بخش ابتدایی 
ماجرا اســــت و باید با راهکارهای عملی و اجرایی شــــرایطی 
را رقــــم زد که ابتدای امــــر وضعیت موجود کنتــــرل و مانع از 
افزایش میــــزان چاقی و اضافــــه وزن دانش آموزان شــــد و 
در مرحلــــه بعــــد از ســــوی وزارت آموزش و پــــرورش، وزارت 
بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی و نیــــز وزارت ورزش 
و جوانان، شــــرایط را بــــرای بهبود وضعیــــت و کاهش وزن 
جامعه میلیونی دانش آموزی کشــــور رقــــم زد چرا که در غیر 
این صورت با پدیده ای هولناک در حوزه سالمت طی سال 

آینده روبه رو خواهیم بود.

خسارت 90 میلیارد تومانی استخرهای همدان
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان گفت: یکــــی از خــــط قرمزهــــای اداره کل ورزش و 
جوانان استان همدان در دوران کرونا بازگشایی استخرها 

بوده که کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته است.
حمید سیفی با اشاره به ممنوعیت بازگشایی استخرها در 
دوران شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: از ابتدای آغاز شیوع 
کرونا در کشــــور اولین اماکن ورزشــــی که بالفاصله تعطیل 
شــــدند اســــتخرها بودند و همچنان این تعطیلی ها ادامه 

دارد.
وی افزود: با توجه به دســــتورات وزارت بهداشــــت و ستاد 
مقابلــــه بــــا کرونا اســــتخرها یکــــی از مراکز شــــیوع کرونا و از 
خطرناک ترین اماکن ورزشــــی بــــوده که تا به امــــروز امکان 

بازگشایی وجود نداشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به تعطیلی 
استخرهای اســــتان همدان، گفت: به علت پر خطر بودن 
استخرها از روزهای نخست شیوع کرونا تمامی استخرهای 

استان همدان تعطیل شدند.
سیفی خاطرنشان کرد: اســــتخرهای زیرمجموعه دستگاه 
ورزش اســــتان همدان خالی هســــتند و آبگیری نیز در آنها 
صورت نگرفته اســــت. وی با اشاره به نظارت بر استخرهای 
خصوصی، بیــــان کرد: مجــــوز بهره بــــرداری از اســــتخرهای 
خصوصی نیز بــــا دســــتور اداره کل ورزش و جوانان صورت 
می گیرد به همین دلیل فعالیت این اســــتخرها نیز به طور 

کامل زیر نظر بوده و اجازه فعالیت ندارند.
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی اســــتان همدان نیز با 
اشــــاره به تعطیلی اســــتخرهای این اســــتان، بیان کرد: از 12 
اســــفند ماه ســــال 98 تا به امروز تمامی استخرهای استان 

همدان تعطیل بوده و حق فعالیت ندارند.
ســــیروس ســــوریان افــــزود: فعالیــــت اســــتخرها تنها در 
شــــهرهایی با وضعیت ســــفید مجاز بوده کــــه هم اکنون 

هیچ کدام شــــهرهای اســــتان همدان در این وضعیت قرار 
ندارند.

وی با اشاره به سرکشــــی و نظارت به استخرها، گفت: طبق 
سرکشــــی هایی که انجام داده ایم استخرهای خصوصی نیز 

خالی از آب بوده و فعالیتی ندارند.
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان همدان عنوان 
کرد: اگر مردم گزارشــــی از تخلف استخرها دارند بالفاصله به 

ما اطالع داده تا این استخرها پلمب شوند.
رئیــــس هیأت نجــــات غریــــق و غواصی اســــتان همدان با 
اشــــاره به برآورد خسارت استخرهای استان همدان، گفت: 
در ســــطح اســــتان همدان 32 اســــتخر فعال داریــــم که اگر 
میانگین درآمد ماهیانــــه اســــتخرها را 300 میلیون تومان 
برآورد کنیم با تعطیلی نزدیک به 10 ماهه استخرهای استان 
بیــــش از 90 میلیارد تومان حداقل خســــارت در این مدت 
است. سوریان خاطرنشان کرد: در استان همدان 180 ناجی 
غریق مرد و 140 ناجی غریــــق زن فعال بودند که در مجموع 
320 نفر نیز در ایام بیکار شده اند و هیچ منبع درآمدی ندارند 
و از آنجایی که بسیاری از این افراد بیمه هم نیستند، مزایای 

بیمه بیکاری شامل حال آنها نشده است.

 چالــــش اســــتخرهای سرپوشــــیده پــــس از مجوز  �
بازگشایی!

بازگشایی استخرهای سرپوشیده یکی از مواردی است که 
باید از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا با نگاه بلندمدت تری 
نســــبت به آن تصمیم گیری شــــود، چراکه در این زمینه به 
دلیل مســــائل و شــــاخص های فنی، نمی تــــوان به صورت 
هفتگی و مانند ســــایر مشــــاغل، فعالیت ها را پیش برد و 

برنامه ریزی کرد.
طبق جدول گروه های شــــغلی، اســــتخرهای سرپوشــــیده 
در گروه شغلی ســــه و چهار تعیین شــــده اند و در هر شهر 

یا اســــتانی که مشــــمول محدودیت های ناشــــی از شیوع 
ویروس کرونا باشــــد، فعالیت اســــتخرهای سرپوشــــیده 
غیرقانونی اســــت، در غیر این صورت امــــا امکان فعالیت 
بــــرای آن هــــا وجــــود دارد و می تواننــــد در صــــورت رعایــــت 

شیوه نامه های بهداشتی فعالیت کنند.
طبق جــــدول گروه هــــای شــــغلی، مراکــــز تمریــــن و انجام 
اســــتخرهای  دو،  شــــغلی  گــــروه  در  ورزشــــی  مســــابقات 
سرپوشــــیده به عنوان گروه شــــغلی ســــه و باشــــگاه های 
ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو 
و نیز باشگاه ورزشــــی ســــالنی به عنوان گروه شغلی چهار 
تعیین شده اند و از زمان تشکیل ستاد مقابله با گسترش 
کرونــــا در ورزش، به صــــورت هفتگی وضعیت شــــهرهای 
 ، مختلف کشور از نظر شیوع ویروس کرونا به رنگ های قرمز
نارنجی و زرد تقســــیم بندی می شود و بر همین مبنا شاهد 
صدور مجوز فعالیت یا غیرقانونی بودن فعالیت مشاغل 

مختلف از جمله ورزش هستیم.
فعالیت استخرهای ورزشی سرپوشیده از جمله مشاغلی 
است که در نقاط قرمز و نارنجی از نظر شیوع ویروس کرونا 
با تعطیلی طوالنی مدت روبه رو شــــده است، مسئله ای که 
اقتصــــاد این بخش را بــــا چالش جدی مواجه کرده اســــت 
و بایــــد تدابیــــر حمایتی و مالــــی الزم و کافی از ســــوی وزارت 
ورزش و جوانــــان در ایــــن بخش اندیشــــیده شــــود چرا که 
عالوه بر صاحبان استخرها، معیشت کارکنان استخرهای 

سرپوشیده نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.
در رابطــــه بــــا اســــتخرهای سرپوشــــیده نســــبت به ســــایر 
رشــــته های ورزشــــی، مســــائل و نکات ظریفی وجــــود دارد 
که باید به آن توجه جدی داشــــت؛ مهم ترین مســــئله این 
است که باید از سوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا در ورزش، 
نگاه بلندمدتی نسبت به بازگشایی ها در این رابطه وجود 
داشــــته باشــــد و فعالیت در این رشته ورزشــــی به گونه ای 

نیســــت که بتوان به صورت هفتگی در مــــورد آن تصمیم 
گیری کرد؛ چراکه به طور مثال ممکن اســــت وضعیت یک 
شهر از نظر شیوع ویروس کرونا طی یک هفته یا چند هفته 
زرد اعالم شود و در هفته یا هفته های بعدی به رنگ نارنجی 
یا قرمز تغییر یابد که همین اتفاق به منزله بازگشایی یک یا 
چند هفته ای استخرهای سرپوشیده و پس از آن تعطیلی 

مجدد این مجموعه های ورزشی است.
در مورد استخرهای سرپوشیده شهرهای مختلفی از جمله 
تهران که مدت طوالنی اســــت در وضعیت قرمز یا نارنجی از 
نظر شــــیوع ویروس کرونا قرار دارند باید خاطرنشان کرد که 
شاهد تعطیلی در این بخش هستیم و از روز شنبه به دلیل 
تبدیل وضعیت شــــیوع ویروس کرونا در پایتخت، امکان 
بازگشــــایی اســــتخرهای ورزشی سرپوشــــیده فراهم شده 
است، اما نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که 
صاحبان استخرهای سرپوشیده چه در بخش دولتی و چه 
بخش خصوصی نمی دانند که در هفته آینده چه وضعیتی 
از نظر شــــیوع ویروس کرونا در شــــهری نظیر تهران وجود 

خواهد داشت.

چالش های فنی استخرها �
بــــر همین اســــاس صاحبان اســــتخرهای سرپوشــــیده به 
دلیل شــــاخص های فنی در این بخش، نمی دانند که باید 
چه تصمیمی در مورد بازگشــــایی و فعالیت این دســــته از 
مجموعه های ورزشی اتخاذ کنند؛ صدها متر لوله کشی آب، 
اقدام به ســــیرکوله آب، تعویض شیرآالت صنعتی به دلیل 
امکان رســــوب آب در گلوگاه ها، ترک خوردن کاسه آب در 
صورت خالی بودن از آب، ترک خوردن کاشــــی ها به دلیل از 
دست رفتن رطوبت محیط از مهم ترین چالش هایی است 
که صاحبان اســــتخرهای سرپوشــــیده در این بخش با آن 

مواجه هستند.

در ایــــن رابطه اگر ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا، نســــبت به 
فعالیت های اســــتخرهای سرپوشیده اطالعات فنی الزم را 
ندارد، به نظر می رسد که باید از سوی مسؤوالن و متولیان 
گاهی ایجاد شود و در صورت تشکیل  ورزش کشــــور این آ
مجدد ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش این مسئله 
به مســــؤوالن وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی 
منتقل و از طریق آن ها در ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا طرح 

شود.

تأکید ویژه به رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی در  �
استخرهای سرپوشیده

این درحالی اســــت که چنــــدی پیش رعایت بهداشــــت و 
فاصلــــه گــــذاری اجتماعی در مراکز ورزشــــی و اســــتخرها در 
مناطق و شهرهای که دارای مجوز فعالیت هستند از سوی 
مسؤوالن فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مقابله با 
کرونا در ورزش مورد توجه قرار گرفت و در 25 بند اعالم شد.
رعایــــت  بــــه  مســــؤوالن،  ســــوی  از  امــــا  رابطــــه  ایــــن  در 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی از ســــوی مــــردم و اســــتفاده 
کننــــدگان اســــتخرهای سرپوشــــیده به منظــــور مقابله با 
گســــترش کرونا تأکید ویژه ای شده اســــت و باید اهمیت 
بسیاری نســــبت به ســــالمت خود و دیگر مراجعان قائل 
شــــوند و از رفتارهــــای پرخطر که منجر بــــه انتقال ویروس 
می شــــوند پرهیز کرده و بــــا دقت نکات تعیین شــــده در 
رابطــــه با رعایــــت بهداشــــت و فاصله گــــذاری اجتماعی در 
مراکز ورزشی و استخرهای سرپوشیده را مدنظر قرار دهند. 
همچنین نظارت و برخورد حداکثری از سوی متصدیان امر 
در زمینه رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی در استخرهای 
سرپوشــــیده دیگر نکته ای اســــت که باید به طور جدی در 
این مجموعه های ورزشی مدنظر قرار گیرد، چرا که سالمت 

استفاده کنندگان از هر موضوع دیگری مهم تر است.

ثبت نام حدود 50نفر در انتخابات هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: حدود 50 
نفر برای پست های مختلف هیأت 
رئیســــه فدراســــیون فوتبال ثبت 
نام کردنــــد و باید دیــــد از این میان 

صالحیت چند نفر تأیید می شود.
، مهلت  ســــرانجام پس از هفت روز
ثبــــت نــــام نامزدهــــای انتخابــــات 
فدراســــیون فوتبال به اتمام رسید 
و افــــراد مختلف برای پســــت های 
گوناگــــون هیأت رئیســــه ثبت نام 
کردند. حــــاال باید احــــراز صالحیت 
صــــورت بگیرد و حدود ســــه هفته 
پیش از برگزاری مجمع فدراسیون 
فوتبــــال در تاریخ 10 اســــفندماه، به 
طور رســــمی نامزدهای هر پســــت 
مشخص شــــوند. ثبت نام صورت 
ریاســــت،  پســــت های  برای  گرفته 
(، نماینده  نایب رئیسی)ســــه نفــــر

نماینــــده   ،) نفــــر باشــــگاه ها)2 
کارشناس)سه  و   ) نفر استان ها)2 
( بوده است. در ادامه به بررسی  نفر
نفرات ثبت نام کرده در پست های 

ذکر شده می پردازیم:
پســــت ریاســــت: پنج نفر به  �

عالوه یک ناشناس
علی کریمی

شهاب الدین عزیزی خادم
مصطفی آجرلو

کیومرث هاشمی
حیدر بهاروند

ستار عبدی پور
نایب رئیس اول �

مهدی مهدوی کیا
علیرضا رحیمی

شهاب الدین عزیزی خادم
منصور قنبرزاده

حسن نصر اصفهانی
نایب رئیس دوم �

حیدر بهاروند
منصور قنبرزاده

غالمرضا بهروان
سعید دقیقی
سعید فتاحی

نایب رئیس سوم �
)بانوان( شهره موسوی

فاطمه علیپور
پریا شهریاری

لیال محمدیان
هیات رئیسه: �

رقابــــت  باشــــگاه ها:  نماینــــدگان 
هشت نفر برای 2 صندلی

احمد مددی
مهرداد سراجی
سعید عباسی

محمد جواهری
سعید نجاریان

اکبر محمدی
محمدرضا ساکت

فرهاد حمیداوی
بهرام رضاییان
جواد محمدی
علیرضا جنتی

هیأت هــــای  � نماینــــدگان 
فوتبــــال: پنج نماینــــده هیأت 

فوتبال اعالم آمادگی کردند.
عباس صوفی)همدان(

فریدون اصفهانیان)زنجان(
احسان اصولی)خراسان رضوی(

و  حیدری)چهارمحــــال  تهمــــورث 
بختیاری(

حسین باجیوند)قزوین(
) امیرحسین محتشم)بوشهر

علی طاهری )اصفهان(
جواد ششکالنی)آذربایجان شرقی(

کارشناس: شلوغ ترین بخش �
غالمرضا جباری

رضا صادق پور
اسماعیل صفیری

مسعود مرادی
داود رفعتی

علیرضا رحیمی
حمیدرضا مهرعلی

غالمحسین زمان آبادی
علی علیزاده

حسین شمس
صادق درودگر

غالمحسین زمان آبادی
سعید نجاریان

منصور قنبرزاده
صادق درودگر

خداداد افشاریان
حسن کامرانی فر

محسن ترکی
محمد آخوندی
علیرضا کهوری

سعید نحوی
محمدامین کریمیان

بهداد بیات
بیت اهلل رضایی

رضا درویش
هوشنگ نصیرزاده

علیرضا جنتی
هیدات اهلل ممبینی
بهنام ابوالقاسم پور

رضا محمد کاظمی
خداداد افشاریان

نیما نکیسا
توحید سیف برقی

علیرضا شهاب
سعید فتاحی
رسول فروغی

میرشاد ماجدی
احمدرضا براتی

حسین زرگر
امین نوروزی

شهامت عباسی
علیرضا ابراهیمی

رضا رضایی
مهمتریــــن بخــــش در انتخابــــات 
پیش رو ریاست فدراسیون فوتبال 
اســــت. نامزدهــــای مــــورد نظر این 
ترکیب را برای خود انتخاب کرده اند:

شهاب الدین عزیزی خادم: منصور 
قنبــــرزاده، حیدر بهاروند و شــــهره 

موسوی
حیدر بهاروند: شهاب الدین عزیزی 

خــــادم، منصــــور قنبرزاده و شــــهره 
موسوی

علی کریمــــی: مهــــدی مهدوی کیا، 
سعید دقیقی و فاطمه علیپور

کیومرث هاشمی: غالمرضا بهروان، 
علیرضا رحیمی و پریا شهریاری

نصــــر  حســــن  آجرلــــو:  مصطفــــی 
اصفهانــــی، ســــعید فتاحــــی، فریبا 

محمدی
: نامشخص ستار عبدی پور

مهلــــت نامزدهــــا بــــرای انتخابات 
هیأت رئیسه فدراســــیون فوتبال 
بــــه اتمــــام رســــید. باید دیــــد از این 
جمــــع حــــدود 50 نفره، چــــه تعداد 
صالحیتشــــان احراز می شــــود و در 
نهایــــت 11 نفر برگزیــــده برای حضور 
در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال 
در دوره آتی چه کسانی خواهند بود.

پیگیری سازماندهی تیم های پایه باشگاه پاس
کادمی باشگاه  هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل باشگاه پاس همدان با بیان اینکه سازماندهی آ
کادمی و تیم هــــای پایه پاس این هفته مشــــخص  پاس در دســــتور کار اســــت گفت: وضعیــــت آ

می شود.
کادمی و تیم هــــای پایــــه در فوتبال روز اظهــــار کرد:  امیــــر عظیمی با اشــــاره به اهمیــــت فعالیــــت آ

کادمی و تیم های پایه از اولویت های مدیریت باشگاه است. سروسامان دادن به آ
کادمی و تیم های پایه در تیم بزرگ و پرآوازه ای مثل پاس ضروری اســــت  وی با بیان اینکه فعالیت آ

کادمی و تیم های پایه باشگاه برنامه های اثربخشی تدوین شده  تأکید کرد: برای فعالیت مناسب آ
است.

کادمی و تیم های پایه باشــــگاه  مدیرعامل باشــــگاه پاس با اشــــاره به اینکه این هفتــــه وضعیت آ
تعیین تکلیف می شــــود عنوان کرد: فعالیت در تیم های پایــــه نیاز به تخصص و تعهد دارد و باید از 

افراد آموزش دیده و با اخالق در این بخش استفاده کرد.
وی با اشاره به این که قرار نیســــت تصمیم گیری ها برای تیم مقطعی باشد تأکید کرد: تیم های پایه 

پشتوانه تیم های بزرگساالن هستند و برای پشتوانه ســــازی و استفاده از استعدادهای موجود در 
کادمی و تیم های پایه باشگاه داشت. استان باید نگاه ویژه ای به آ

عظیمی بیان کرد: استان همدان نوجوانان و جوانان بااستعدادی در فوتبال دارد که باید از ظرفیت 
تیم شناخته شده پاس برای معرفی این استعدادها به فوتبال کشور و تیم های ملی استفاده کرد.
وی خاطرنشــــان کرد: در فصل جاری نیز تیم های پایه این باشگاه با قدرت در لیگ استانی شرکت 

خواهند کرد و هدف ما حضور در مسابقات کشوری و لیگ های باالتر است.
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نسل سوم انقالب در کالم امام خامنه ای

شهادت احمدی روشن دل ما را سوزاند
هگمتانه، گروه همه دانا: اما شــــهادت مصطفی احمدی روشــــن در کالم مقام معظم رهبری جالب 
و قابل تأمل است. ایشــــان در 14 بهمن همان ســــال فرمودند: »یکی دیگر از نقاط قّوت ما در این 
مدت، انتقال ارزش های انقالب به نســــل دوم و ســــوم بود. امروز شــــما جوان هــــا را نگاه می کنید، 
می بینید این ارزش هــــا را دریافت کرده اند. همین شــــهید عزیز اخیر ما، مصطفی احمدی روشــــن 
- شــــهیدی که شــــهادتش دل ما را سوزاند - یا آن شهید جوان قبلی، شــــهید رضایی نژاد که اوایل 

امســــال به شهادت رســــید، این ها دو تا جوان، دانشــــمند، سی ودو سه ســــاله بودند؛ امام را درک 
نکردنــــد، جنگ را درک نکردند، دوران انقالب را درک نکردند، اما این جور با شــــجاعت، باشــــهامت 
درس می خواننــــد، تحصیالت می کنند، مقامات عالی را طی می کنند؛ می دانند و می فهمند که مورد 
تهدیدنــــد، اما می روند؛ این خیلی مهم اســــت، این ارزش اســــت؛ این ارزش های انقالب اســــت در 

نسل سوم. احمدی روشن و رضایی نژاد و امثال این ها نسل سوم انقالب اند.«

همه دانا

ایران  در  استاکس نت  ویروس  انتشار 
یفیوژها یب ســـانتر با هدف تخر

روشن  احمدی  شهید 
هسته ای  صنعت  چگونه 

کشور را نجات داد؟
خشم  که  جوانی  دانشمند 

یکا را برانگیخت اســـرائیل و آمر
آنکه کشــــورهای  هگمتانه، گروه همه دانا: پس از 
اروپایی نتوانســــتند طــــی توافقنامه های یک طرفه 
صنعــــت هســــته ای کشــــور را متوقــــف کننــــد در 
زدند.  حمله  به  دســــت  گســــترده  و  مهم  عملیاتی 
بــــرای  جهــــان  سراســــر  در   1389 تیرمــــاه  اواســــط 
به  ویروســــی  بوشــــهر  اتمی  تأسیســــات  نابــــودی 
نام اســــتاکس نت )Stuxnet( انتشــــار یافت، این 
ویروس رایانه ای نخســــتین بار توسط کارشناسان 
ایرانــــی در مشــــهد کــــه نمایندگــــی آنتی ویــــروس 
بالروســــی را داشــــتند ارزیابی و اعالم شــــد؛ هدف 
آن ســــامانه های هدایتگــــر تأسیســــات صنعــــت 
اســــت،  وینــــدوز  سیســــتم عامل  بــــا  هســــته ای 
کارشناســــان معتقــــد بودند طراحان ایــــن بدافزار 
یک منطقه جغرافیایی خاص را مدنظر داشــــته اند 
 Business ویــــک)  بیزینس  مجله  گــــزارش  طبق  و 
، دســــتیابی  week ( هــــدف از طراحــــی این بدافزار
ویروس  ایــــن  بــــود.  ایران  صنعتــــی  اطالعــــات  به 
برای جلوگیری از شناســــایی شدن خود از امضای 
دیجیتــــال شــــرکت ریلتــــک )Realtek( اســــتفاده 

می رفت. پیش  قوی  بسیار  و  کرده 
 2011 ژانویــــه   16  » »نیویورک تایمــــز روزنامــــه 
میــــالدی، در مقالــــه ای مدعی شــــد که »اســــرائیل 
روی  و  دیمونــــا  اتمــــی  مرکــــز  در  را  اســــتاکس نت 
آنها در  از  ایــــران  کــــه  ســــانتریفیوژهای مشــــابه ای 
تأسیســــات غنی ســــازی اورانیــــوم نطنز اســــتفاده 
آزمایش کــــرده  بود.« این در  می کند، بــــا موفقیت 
آمریکا به طور  که دولت های اســــرائیل و  حالی  بود 
رســــمی دست داشتن در انتشــــار استاکس نت را 

بودند. کرده  تأیید 
همان طــــور   )Stuxnet( اســــتاکس نت  ویــــروس 
که گفته شــــد به قصد ایران نوشــــته شده بود که 
اطالعات  صنعتــــی،  افزار  جاســــوس  یک  به عنوان 
تحقیقاتی  و  تولیــــدی  مراکــــز  ســــامانه های  داخلی 
شــــرکت زیمنس را که در ایران نصب شده بودند، 

کشور ارسال می کرد. برای سروری در خارج از 
ایــــن  از  اطالعــــات  فنــــاوری  حــــوزه  کارشناســــان 
ویــــروس به عنــــوان پیچیده ترین نــــوع ویروس و 
نخســــتین بدافزار در حوزه پی ال سی نام می برند؛ 
لوده شــــده به  آ رایانه های  1389 اعالم شــــد  آبــــان 
این ویــــروس شناســــایی و در مرحله پاک ســــازی 
قرار دارند، اما این شناســــایی و پاک ســــازی را مرد 
خســــتگی ناپذیر صنعت هســــته ای کشــــور انجام 

داده بود.
شــــهید مصطفی احمدی روشن به ســــراغ تیمی از 
دانشــــمندان رایانه می رود خــــودش هم به عنوان 
که در حال منهدم  سرتیم روی ســــانتریفیوژ هایی 
که  شــــدن بود، کار می کننــــد. بعد ها معلوم شــــد 
اگر ایــــن ویــــروس کنترل نمی شــــد و بــــه تخریب 
ســــانتریفیوژها ادامــــه می داد، صنعت هســــته ای 
کشــــور کامــــال غیرقابل اســــتفاده می شــــد، به طور 
کلی تیم شــــهید احمدی روشــــن بــــه مقابله با این 
ویــــروس پرداختند و کارشــــان را تمــــام و کمال به 
نحو احســــن انجــــام دادنــــد. آن تیم بعــــد از اینکه 
نطنــــز و فــــردو را راه انداخت، اســــتاکس را از بین 
کرد  را پیــــدا  بــــرد و تمــــام خرابکاری هــــای صنعتی 
و هــــر چیــــزی راکه بایــــد تولیــــد داخل می شــــد در 
داخــــل تولید کرد و همــــه این اتفاقــــات را رقم زد. 
آنکه این ویروس توســــط  از  نیروهای امنیتی بعد 
تیم شــــهید احمدی روشن کنترل شــــد تحقیقات 
آغــــاز کردند و اعالم شــــد منشــــأ ورود این  خود را 
ویــــروس بــــه ایران نــــه از طریــــق شــــبکه اینترنت 
افرادی  که  از طریق حافظه هــــای جانبی بوده  بلکه 
آورده و بدون بررسی الزم  از خارج کشــــور به ایران 
بــــه کامپیوترهایی در داخل ایران متصل کرده اند. 
هفته نامــــه »اشــــپیگل« در مقاله ای ایــــن احتمال 
را مطــــرح کرده اســــت که این ویروس ناخواســــته 
اســــتروی  اتــــم  شــــرکت  کارشناســــان  توســــط 
اکســــپورت روسیه و به وســــیله یک حافظه جانبی 
فلش بــــه رایانه های نیروگاه اتمی بوشــــهر منتقل 

است. شده 
پــــس از آنکه این ویروس توســــط عــــده ای جوان 
شــــد،  کنتــــرل  ایــــران  اتمــــی  انــــرژی  ســــازمان  در 
به  از  کــــه  تروریســــتی  و  جاسوســــی  ســــازمان های 
انجام رســــیدن اهداف شــــان ناکام مانــــده بودند 
در پــــی حــــذف فیزیکی ایــــن دانشــــمندان جوان 
ســــازمان  در  موفقیت  ایــــن  دنبــــال  به  برآمدنــــد. 
انــــرژی اتمی نیز تغییــــرات مدیریتی اعمال شــــد و 
شــــهید احمدی روشن که قبال مســــؤول بازرگانی، 
توســــعه فناوری، ســــاخت تجهیزات داخلی و دور 
زدن تحریم در نطنز بود، همین ســــمت را برای کل 
ســــازمان انرژی اتمــــی برعهده گرفــــت و کم کم نام 
مصطفی احمدی روشــــن در محافل جاسوســــی و 

شد. مطرح  تروریستی 

« نشــــان دهنده  هگمتانه، گروه همه دانا: بی شــــک »ترور
ضعــــف و ناتوانی جنایتکاران و مســــتکبران عالم اســــت 
آنجا که به هــــر حربه ای روی آوردند اما شکســــت خوردند 
و در نهایــــت از روی عجز تنها راه حــــل باقی مانده را حذف 
جهادگران این مرز و بــــوم یافتند غافل از اینکه با خون هر 
شــــهید هزاران الله آزادیخواه می روید و روزی به خاطر این 

خون های ریخته شده کمر خواهند شکست.
ترور دانشــــمند شــــهید محســــن فخــــری زاده؛ بــــار دیگر 
شهریاری  علی محمدی،  احمدی روشــــن،  شــــهیدان  داغ 
و رضایی نــــژاد را برایمان تازه ســــاخت و ســــینه هایمان را 
کنده از غم و انــــدوه کرد اما گویی دی ماه که می شــــود  آ
اندوه مــــا همدانی هــــا در حســــرت از دســــت دادن »آقا 
مصطفی« چند برابر می شــــود و این نام احمدی روشــــن 
ایــــن افتخارآفرینان وطــــن خوش تر  تــــارک  که بر  اســــت 

می درخشد.
شــــهدای دانشــــمند هســــته ای، ســــند مظلومیت ایران 
که با ویژگی های مشترک،  اسالمی هستند. دانشمندانی 
اهداف هماهنگ و تالش های مستمر در مسیر زنده نگه 

داشتن چرخه هسته ای کشور گام برداشتند.
شــــهید دانشــــمند هســــته ای، قهرمان پرافتخار همدانی 
شــــهید مصطفی احمدی روشــــن همان جوان انقالبی و 
جهادی بود که با وجود همه تحریم ها موفق شد پله های 
موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند و در اوج جوانی در 
یکی از عرصه های مورد نیاز نظام جمهوری اســــالمی ایران 
به خوبی نقش آفرینی کند و نقشه های دشمنان را ورق به 
ورق نقش برآب نماید و کار را به جایی برساند که استکبار 
راهی جز ترور و کشــــتن او نداشته باشد اما به کوری چشم 

، جوانان مؤمن و انقالبی وطن راه شهید  سران اســــتکبار
احمدی روشن را ادامه خواهند داد و کم نیستند احمدی 
روشن هایی که پیشرفت های رشک آور ایران اسالمی را به 

رخ دشمنان خواهند کشید.
مصطفی احمدی روشــــن در 17 شــــهریور مــــاه 1358 در 
شــــهر همدان به دنیا آمد. خانــــواده پدری وی از نوادگان 
مال مصطفــــی همدانی و مادر وی نــــواده    آیت اهلل مهدی 
مهدوی و اهل یزد هســــتند. رحیم احمدی روشــــن، پدر 
مصطفــــی، از درجه  داران شــــهربانی وقت بــــود که بعدها 
راننده مینی  بوس شــــد و در دوران جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران سال های بسیاری را به مبارزه با دشمن بعثی 
پرداخــــت. مصطفی احمــــدی روشــــن دارای 3 خواهر به 
نام هــــای مرضیه، زهرا و فاطمه اســــت. تحصیالت خود را 
در زادگاهــــش همدان، آغاز کرد و پــــس از گذراندن دوره 
راهنمایی در مدرســــه خیام، دوره متوســــطه را در رشــــته 
ریاضی فیزیک دبیرســــتان ابن ســــینای همدان به اتمام 
رســــاند و پــــس از آن در آزمــــون سراســــری دانشــــگاه ها 

شرکت کرد.
در ســــال 1377 وارد دانشــــگاه صنعتــــی شــــریف شــــد و 
تحصیالت خود را در رشــــته مهندسی شــــیمی آغاز کرد. از 
بســــیجیان فعال دانشــــگاه بود و در دوران دانشــــجویی 
به عنوان مســــؤول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه 
شریف فعالیت می کرد. در سال 1381 در رشته مهندسی 
شــــیمی موفق بــــه دریافت مدرک کارشناســــی شــــد و در 
همین رشته در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داد 
و پــــس از آن وارد مرحله دکترای رشــــته نانو بیوتکنولوژی 
شــــد. در دوران تحصیل در دانشــــگاه در پروژه ســــاخت 

غشاهای پلیمری برای جداســــازی گازها که برای اولین بار 
در کشور انجام شــــد، همکاری داشت و چندین مقاله آی 
اس آی به زبان های انگلیســــی و فارسی در مجالت معتبر 

علمی جهان به چاپ رساند.
ســــرانجام ســــاعت 8:30 صبح 21 دی مــــاه 1390، مصطفی 
احمــــدی روشــــن در حالــــی که عــــازم محل کار خــــود بود، 
در خیابان شــــهید گل  نبی )میــــدان کتابــــی( و روبه  روی 
دانشکده سابق علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طبابایی، 
هدف عملیات تروریســــتی دو موتورســــوار قرار گرفت.دو 
تروریست موتورسوار با چسباندن یک بمب مغناطیسی 
به خودروی وی که یک دســــتگاه خــــودروی پژو 405 بود، 
او را به شــــهادت رســــاندند. با انفجار این بمب مهندس 
احمدی روشن بالفاصله به شهادت رسید و رضا قشقایی 
فرد، راننده خودرو نیز به شدت مجروح شد و ساعتی بعد 
در بیمارستان رســــالت تهران بر اثر شدت جراحات وارده 

به شهادت رسید.
پیکر پاک شــــهید مصطفی احمدی  روشــــن پــــس از نماز 
جمعه روز 24 دی  ماه و با همراهی ســــیل عظیم عاشقانی 
که برای تشییع وی آمده بودند، در جوار امام  زاده علی اکبر 

چیذر به خاک سپرده شد.
الزم به یادآوری است شــــهید مصطفی احمدی روشن به 
عنوان شهید شاخص شهرستان همدان در سال 1396 

انتخاب شده بود.
در 25 بهمــــن مــــاه 1390 نیز پس از شــــهادت، به شــــهید 
مصطفی احمدی روشــــن مدرک دکترای افتخاری در رشته 

نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران اعطا شد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

آخرین محرم »آقا مصطفی« به روایت مادر
هگمتانه، گروه همه دانا: پدر شهید احمدی روشن 
ســــه  دارم  »دوســــت  می گفت:  مصطفی  می گویــــد: 
تا بچه داشــــته باشــــم و اســــم دومــــی اش را بگذارم 

عباس.«
الگــــو گرفتن از نهضت حســــینی)ع( و واقعه عظیم 
عاشورا یکی از بزرگترین دالیل رزمندگان و شهدای 
بزرگ ما بــــرای گام نهادن در مســــیر جهادگری بوده 

اســــت. خواه این جهاد از نوع جهــــاد در میدان نبرد 
باشــــد یا جهاد در میــــدان علم و عمــــل. همین امر 
موجب می شــــود در خاطرات و نحوه برخورد شهدا 
با مــــاه محرم و صفر اندکی بیشــــتر تأمــــل کنیم تا با 
توسل به سیره شهدا راه رســــتگاری در مسیر اهل 

بیت)ع( را بشناسیم.
شهید مصطفی احمدی روشــــن یکی از پایه گذاران 
سایت هســــته ای نطنز بود. تأثیر بسیار مطلوبی در 
بخش تأمین کاالها و خرید تجهیزات هســــته ای در 

حوزه غنی سازی در زمان تحریم ها داشت.

پسری به نام عباس �
پــــدرش می گوید: مصطفی می گفت: »دوســــت دارم 
ســــه تا بچه داشته باشم و اســــم دومی اش را بگذارم 
عباس.« بعد می گفت: »ابوالفضل بذاریم یا عباس؟« 
کمی مکــــث می کــــرد و دوباره می گفــــت: »نه عباس 
بگذاریم.« بعــــد بغضی ته گلویش می نشســــت. به 

حضرت عباس)ع( عالقه ویژه ای داشت.

آخرین محرم مصطفی �
مادرش می گویــــد: مصطفی اهل ایــــن نبود که کل 
40 روز را مشــــکی بپوشد، ولی محرم سال 90، آخرین 
محرمش، همه 40 روز را مشــــکی پوشید. دهه اول 
محرم بــــود. وقتی بــــه صورتش نگاه کــــردم به نظرم 
خیلی قشنگ و نورانی شــــده بود. ریش بلند خیلی 
به او می آمد. گفتم: »مصطفــــی برو یکم ریش هایت 
را کوتــــاه کــــن. چشــــمت می کنند. صورتــــت خیلی 
قشنگ شــــده اســــت.« گفت: »خودت یادم دادی 

تــــوی محــــرم نروم اصــــالح. نورانی شــــده بــــود و من 
نمی دانســــتم قرار اســــت که شهید بشــــود و برود 
پیش موال.« بعدا در گوشــــی اش دیدیم از خودش 
چند تا هم ســــلفی گرفته که انگار آخرین چهره اش 
که تغییر هم کــــرده بود، برایمان بمانــــد. مصطفی از 

همه چیز خبر داشت.

)ع( � نذر علی اصغر
دلش می خواســــت که یک پســــر داشــــته باشــــد. 
اما مثل نوزادان تازه متولد شــــده زشــــت نباشــــد. 
می گفت: »اگر بچه ام زشــــت باشد به هم می ریزم.« از 

ما خواست که برایش نذر کنیم.
همدان رســــم اســــت که گهواره علی اصغر درست 
می کنند. کســــانی که آرزویــــی دارند به ایــــن گهواره 
نــــذر می کنند و یک تکه پارچه امانــــت از این گهواره 
برمی دارند. ما هم به امام حســــین)ع( و حضرت علی 
)ع( توسل کردیم. پیش از تولد پسرش گفت  اصغر
که: »در خواب دیده ام که یک نوزادی را به من دادند 
و ســــربندی داشت که رویش نوشته بود علی اصغر 

احمدی روشن.«

مهدیه همدان �
سال سوم دبیرستان سه شــــنبه صبح ها و روزهای 
محــــرم می رفتیم مســــجد مهدیــــه همــــدان، زیارت 
عاشــــورا. اگر دو تا مداح بودند، دنبال مداحی بودیم 
که بچه جبهه ای باشد و وسط زیارت عاشورا از جنگ 
هم حرف بزند. از شــــجاعت و جنگ امام حسین)ع( 
که برایمان می خواند، بیشــــتر گریه مــــان می گرفت. 
عشــــقمان این بود که بــــرای امام حســــین)ع( گریه 
کنیم. فکر می کردیم هر کس بیشــــتر اشــــک بریزد 
خوشبخت تر اســــت. اگر یک روز کم گریه می کردیم، 
تــــا فــــردا از غصــــه دق می کردیــــم. بعضــــی وقت ها 
گریه ام بگیره،  مصطفی می گفت »تو نمی ذاری مــــن 
بیا از هم جدا بشینیم« هر کدام می رفتیم یک گوشه 

می نشستیم که حال همدیگر را خراب نکنیم.

هگمتانه، گروه همه دانا: در این نوشتار بخشی از خاطرات 
شــــهید واال مقام هســــته ای مصطفی احمدی روشن که در 
کتاب یادگاران از انتشارات روایت فتح، منتشر شده است؛ 

را می خوانید:
دبیرستان، سال اول، نفری سه چهارتا تجدید آوردیم. سال 
دوم رفتیم رشته ریاضی. افتادیم دنبال درس. مسئله های 
، مثلثات و هندســــه را که کسی توی کالس از پسشان  جبر
برنمی آمد، حل می کردیم. صبح اول وقت قرار می گذاشتیم 
می آمدیم مدرسه، یک مسئله سخت را می گذاشتیم وسط، 
هر کســــی که زودتر ابتکار می زد و به جواب می رسید، برنده 
بود. حالی بهمان می داد. درس هــــای دیگرمان مثل تاریخ 
و ادبیات زیــــاد خوب نبــــود، ولی توی درس هــــای فکری و 
ابتکاری همیشــــه نمــــره اول کالس بودیم. مصطفی کیفی 

می کرد وقتی یک مسئله را از دو راه حل می کرد.
***

از آن بچه های شــــب امتحانی بود. کنکــــور هم همین طور 
خواند از سر جلسه امتحان کنکور که آمد، گفت »رتبه م سه 

رقمی میشه، فقط هم مهندسی شیمی شریف«.
همین هم شد، 729، مهندسی شیمی شریف.

***
از حرم امام رضا)ع( آمدیم بیرون. نیمه شــــب بود؛ زمستان. 

هوا عجیب سرد بود. پیرمرد میرفت سمت حرم.
- سالم حاجی!

جوابمان را داد. از زور ســــرما خودش را مچاله کرده بود. آب 
توی چشمهایش جمع شده بود. مصطفی شال گردنش را 

باز کرد، انداخت دور گردن پیرمرد.
- حاج آقا! التماس دعا.

***
 . اذان را گفتــــه بودنــــد. زود مهر برداشــــتم و رفتم بــــرای نماز
برگشتم، مصطفی هنوز نیامده بود. مثل همیشه کله اش را 
کرده بود توی جا مهری و مهرها را زیرو رو میکرد. دوتا مهر پیدا 
کرد، فوت کرد و یکی را داد دستم. گفتم »این چیه؟« بشکن 

». زد، گفت »این مهر کربالست. بگیر حالش رو ببر
خیلی وقتها روی مهرها ننوشته بود »تربت کربال«.

میگفتم »از کجا فهمیدی مال کربالست؟«

میگفت »مهر کربال از قیافه اش پیداست.«
***

رفقایم توی بســــیج بودند مصطفی ازم خواستگاری کرده. از 
این طرف و آن طرف به گوشم می رساندند که »قبول نکن، 

متعصبه«.
با خانم هــــا که حرف میــــزد، ســــرش را باال نمیگرفت. ســــر 
برنامه های بســــیج اگر فکر می کرد حرفش درســــت است، 
کوتــــاه نمی آمد. به قــــول بچه ها حرف، حــــرف خودش بود. 

معذرت خواهی در کارش نبود.
بعد از ازدواج، محبتش به من آنقدر زیاد بود که رفقایم باور 
نمی کردند این همان مصطفایی باشــــد که قبــــل از ازدواج 

می شناختند. طاقت نداشت سردرد من را ببیند.
***

قرارداد بستیم که دســــتگاهی وارد کنم. مصطفی آن زمان 
مأمور خرید بود. همکارهایش باورشــــان نمی شــــد کسی 
بتواند این دستگاه را بیاورد؛ ولی من آوردم. از شش کشور 

ردش کردم؛ هربار با یک اسم.
بردم سایت، تستش کردم. مشــــکلی نداشت. یک هفته 
بعد رفتم نصبش کنم، روشــــن کردم ولــــی کار نکرد. همه 
جای دستگاه را چک کردم، ولی نمی فهمیدم مشکل از کجا 
است. معلوم بود یکی بهش دست زده. مصطفی ساعت 
به ســــاعت زنگ مــــی زد. می گفتم »مصطفی چــــرا اینطوری 

شد؟«
می گفت »نگران نباش، درستش می کنم.«

این را که می گفت، آرام می شدم. دو روز لنگ دستگاه بودم 
داشــــتم دیوانه می شدم. بخشی که باید دستگاه را تحویل 
می گرفت، مدام می گفت »این دســــتگاه مشــــکل دارد، ما 

تحویل نمی گیریم.«
همه مشــــخصات فنی دســــتگاه درســــت بود، ولی جرات 

نمی کردند تائیدش کنند.
تلفنم زنــــگ خورد. مصطفی بود، گفت »بــــرو ببین کابل ها 

دست نزده باشن.«
به ذهن خودم نرســــیده بود. حدســــش درست بود، جای 
فازها را عوض کــــرده بودند. قاطــــی کردم. به آنهــــا توپیدم. 
مصطفی هم پشتم درآمد. دادو بیداد می کرد، میگفت »این 
بنده خدا رفته با جونش بازی کرده و این دستگاه رو آورده؛ 

اون وقت شما قبول نمی کنید؟«

می دانم که چرا موالیمان امام علی)ع( تنها برای چاه درددل می کرد
هگمتانه، گــــروه همه دانا: از شــــهید واال مقــــام مصطفی 

احمدی روشن به یادگار مانده است:
خداوندا دو چیز را الاقل از اختیار انســــان خارج کردی و آن 
اولی مرگ و دومی تولد اســــت که انســــان به اندازه ذره ای 
در آن دخالت ندارد. ابتدا خدا را شــــاکرم که به من نعمت 
وجود را عطا کرد و پس بر آن شــــاکرم کــــه در موجودات از 

جمله موجوداتی هستم که حرکت می کنند.
در میان این موجودات مرا انســــان خلــــق کردی و در میان 

انســــان ها مرا عاقــــل خلق کــــردی و در میــــان عاقل ها مرا 
یکتاپرست خلق کردی، در میان یکتاپرستان مرا مسلمان 
آفریدی و در میان مســــلمانان شــــیعه و در میان شیعیان 
شیعه  اثنی عشری آفریدی و   ای کاش در میان این شیعه ها 
مرا از ذریه  زهرا)س( خلق می کردی و در میان آن ها از جمله 

کسانی بودم که مادر و پدرم هر دو سید می بودند.
خداوندا باز هــــم بگویم به من چــــه دادی؟ چرا؟! مگر من 
بــــا آن بچه مســــیحی و بچه یهــــودی و آن کافــــر چه فرقی 

داشتم...، خدایا چه دادی که شکرش را به جا آوردم؟
خدایا! اگــــر روزی آمد که محبت علــــی را از من گرفتی جان 
من در بدنم نباشد. خدایا حال می دانم که علی چرا چیزی 
را جز دل چاه بــــرای درد دل انتخاب نکــــرد. خیلی چیزها را 
نمی توان بــــه هیچ کس گفت؛  خدایا جــــان آن امام زمان را 
ســــالم بدار که او امید شــــیعه اســــت. در طول 1400 سال 
شــــیعه را کشــــتند به خاطر موالیشــــان به خاطر یک کالم 

"عشق چهارده تن" چرا؟!

یادنامه هگمتانه ویژه شهید هسته ای؛ مصطفی احمدی روشن:

یم را شکست شهید دانشمند همدانی که کمر تحر
راه روشِن آقا مصطفی

عصر 
خاطرات خواندنی از شهید احمدی روشنخاطره
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واحد های تجاری و مسکونی عرصه و اعیان وقف

با توجه به اینکه اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان مالیر  در نظر دارد تعدادی از واحدهای مســکونی و تجاری )عرصه و اعیان وقف ( از رقبات  موقوفات  را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید، بدینوســیله  لیســت واحدهای موردنظر 
با قیمت کارشناسی شده بشرح ذیل اعالم می گردد لذا متقاضیان می توانند از روز دوشنبه  مورخ 99/10/22 لغایت  پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ  99/11/12 به غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد اجارات اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان مالیر واقع در بلوار شهید بهشتی، جنب دریاچه کوثر مراجعه و یا جهت کسب اطالعات  بیشتر با شماره تلفن های 33345560و 33345510 تماس حاصل فرمایند .

آگهی مزايده )مرحله اول(

1-پیشــنهاد دهنده )متقاضی ( می بایســت مبلغ 10% اجاره یکســاله قیمت پایه تعیین شــده را به صورت چک تضمین شــده بانک ســپه  تهیه و چک مربوطه را ضمیمه برگ 
پیشنهاد چاپی مخصوص در پاکت الک و مهر شده قرارداده و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ  99/11/12 به دبیرخانه اداره اوقاف و امورخیریه تحویل و رسید دریافت 

نماید .
2- برنــده مزایــده مــی بایســت بابــت ضمانت پرداخت اجاره و  ضرر و زیان احتمالی به ســاختمان موقوفــه  2  فقره چک جدید )صیاد (به ارزش تقریبــی ملک مورد تقاضا به 
همراه پرینت حســاب )یکماهه( و بابت  ضمانت پرداخت  اجاره  مبلغ  50% اجاره یکســاله قیمت پیشــنهادی بصورت وثیقه نزد موجر)موقوفه ســیف الدوله به تولیت اداره 

اوقاف و امور خیریه( قرارداده که در صورت ورود خسارت  یا ضرر و زیان یا عدم پرداخت اجاره  جاری و معوقه موجر حق وصول و برداشت چکها و ضمانتها را دارد.
3- برنــده مزایــده مــی بایســت حداکثــر ظــرف مدت  10 روز کاری  پس از برگزاری کمیســیون مزایده نســبت به تحویل کلیه اســناد و مدارک و تضمینات قید شــده جهت عقد 
قرارداداجاره اقدام نماید درغیر اینصورت پس از گذشت مهلت مذکور و عدم اقدام ، سپرده نفر اول به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با حفظ ترتیب ، در صورتی تنظیم 

قرارداد اجاره خواهد شد که با مبلغ پیشنهادی باالتر ازقیمت کارشناسی شده  حاضر به تنظیم اجاره نامه باشند.
4- اداره اوقاف و امورخیریه در خصوص پرداخت هزینه آبونمان )آب ، برق  ، گاز و تلفن( دارایی ، شــهرداری  ، تخلیه چاه و شــارژ ســاختمان  هیچگونه مســئولیتی نداشــته و 

کاًل برعهده برنده مزایده می باشد. 
5- برنده مزایده ملزم به قبول و رعایت کلیه شروط سند اجاره تنظیمی اداره اوقاف می باشد . 

6- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند و در صورت شرکت به تقاضای آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7-برگ پیشــنهاد قیمت باید بصورت خوانا،دقیق و بدون خط خوردگی تکمیل گردد لذا به پیشــنهادهای مخدوش ، مبهم و یا فاقد فیش پرداختی و یا تقاضاهای خارج از 

موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
8- برنده مزایده که با آن سند اجاره تنظیم خواهد شد حق واگذاری مورد اجاره را کاًل یا جزًا بدون موافقت کتبی و قبلی موجر به هیچ نحوی از انحاء به غیر ندارد و در صورت 

تخلف قرارداد اجاره یکطرفه فسخ  و ملک مورد اجاره تخلیه  خواهد شد .
9- پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از قبیل نشر آگهی)روزنامه ، چاپ و نصب بنر(  ، کارشناسی  و... با برنده مزایده خواهد بود .

10- متقاضیان می بایســت پس از بازدید و رویت کامل و با علم و اطالع از اوضاع و احوال محل ، موقعیت واحد های  مورد تقاضا و وضع موجود  نســبت به ارائه پیشــنهاد 
اقدام نمایند لذا داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 99/11/12 روزهای شــنبه ، دوشــنبه و چهارشــنبه رأس ساعت 12 در محل اداره حاضر و به اتفاق 

نماینده اوقاف از واحدهای مورد آگهی بازدید نمایند.
11- مستأجر موظف است در مورد اجاره  شئونات اسالمی را  رعایت نماید  .

12-متقاضی واحدهای مســکونی می بایســت متأهل باشــدکه در صورت اثبات خالف ادعا ضمن ابطال درخواســت متقاضی با نفرات بعدی به ترتیب اولویت تنظیم قرارداد 
خواهد گردید.)شرایط متأهل بودن( : دارای همسر دائمی باشد،  مطلقه نباشد،  کپی عقدنامه ارائه گردد( درصورت فوت همسرو ارائه گواهی فوت متقاضی در صورتیکه 

با یکی از بستگان درجه یک خود زندگی کند می تواند در مزایده شرکت نماید . 
13-کمیسیون مزایده فوق رأس ساعت 12 ظهر  روز دوشنبه  مورخ 99/11/13 در محل اداره برگزار خواهد شد .

14- مــدت قــرارداد اجــاره  یکســال کامــل شمســی از تاریــخ تحویــل مورد اجاره به مســتأجر می باشــد که در صــورت 1( خوش حســابی2( رضایت کامــل از وضعیت  مســتأجر در 
مورد اجاره 3(رضایت دیگر همســایگان 4(پرداخت حق شارژســاختمان  5( عدم آســیب به مورد اجاره و تأیید کمیســیون امالک اداره شهرســتان ، برابرنظر کارشــناس رســمی 

دادگستری به نرخ عادله خواهد بود و درصورت صدور دستورالعمل جدید از طرف سازمان اوقاف برابر شروط دستورالعمل صادره جدید عمل خواهدشد . 
15-  اداره اوقــاف در رد یــا قبــول هریــک از پیشــنهادات رســیده مختار اســت . بدیهی اســت ارائه پیشــنهادات متقاضی بــه منزله قبول اختیــار و تکلیف دســتگاه مزایده گذار 

نخواهدبود .    

شرایط مزایده
لیست  واحدهای مسکونی و تجاری

ف
دي

مساحت ر
تقريبي

آدرسپارکینگکاربری واحدطبقه
قیمت پايه مزايده 
اجاره بهاء  ماهیانه 

به نرخ عادله روز به تومان

نداردمسکونی 3اول 191
خیابان شهید رجايی 

 جنب اداره استاندارد
1/000/000 

دارد مسکونی8سوم 291
خیابان شهید رجايی

جنب اداره استاندارد  
650/000

دارد مسکونی9سوم 391
خیابان شهید رجايی 
جنب اداره استاندارد

650/000

نداردمسکونی4دوم  485
خیابان قائم مقام
مجتمع احسان 

600/000

ندارد مسکونی4دوم 580
خیابان شهید صفرخانیان 
نرسیده به تکیه حضرت 

اباالفضل )ع( 
500/000

نداردمسکونی4اول690
میدان قائم )دادگستری (

مجتمع باران 
550/000

ندارد مسکونی13اول790
میدان قائم )دادگستری (  

مجتمع باران
600/000

نداردمسکونی 16اول890
میدان قائم )دادگستری (  

مجتمع باران
600/000

-تجاری 16همکف 919
خیابان امیرکبیر

نرسیده به استاديوم 
تختی 

800/000

- تجاری19همکف 1019
خیابان شهید رستگار 

مومنی 
 ابتدای پاساژفدک 

1/000/000
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

گویا شما از مقام مادر اطالع ندارید
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: در قرآن کریم آمده اســــت: در مــــورد ارحام 
)خویشــــاوندان( از خــــدا پــــروا کنیــــد همانــــا او مراقــــب اعمــــال و رفتار 

شماست.
پیامبر اعظم اســــالم)ص( فرموده اند: بهترین شــــما کسانی هستند که 
صاحب عقلند و صاحبان عقل کســــانی هســــتند کــــه صله رحم به جای 

می کنند. نیکی  ومادر  پدر  به  و  آورده 
حکایت: 

شــــیخ انصاری از اعاظم علما عادت داشــــت پس از جلســــه درس به 
منــــزل نزد مادرش رفته و او را به نوعی مثاًل با مزاح خوشــــحال می کرد 
کنار  در  رفت  دنیا  از  مــــادرش  وقتی  می رفت،  مطالعه  اتاق  به  ســــپس 
گفتند  که برخی شــــاگردانش  جنازه مادر ســــخت می گریست تا جایی 
زنی  ســــزاوار نیســــت شــــما با این مرتبه علمی تــــا این اندازه بــــرای پیر
یزید، شــــیخ انصــــاری رحمه ا... علیــــه فرمودند »گویا شــــما از  اشــــک بر

ندارید«. اطالع  مادر  مقام 
آمدیم کردن  ما برای وصل 
آمدیم کردن  فصل  برای  نی 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه  صفر
وه فرهنگی: انقالب اســــالمی و نظام برخاســــته از آن،  هگمتانــــه، گــــر
ژیم فاســــد  از نقطــــه  صفر آغاز شــــد؛ اّواًل: همه چیــــز علیه ما بود، چه ر
طاغــــوت که عــــالوه  بــــر وابســــتگی و فســــاد و اســــتبداد و کودتایی 
ژیم ســــلطنتی در ایــــران بود که به دســــت بیگانه -و  بــــودن، اّولین ر
ور شمشــــیر خود- بر ســــرِ کار آمده بود، و چــــه دولت آمریکا  نــــه به ز
و برخــــی دیگر از دولت های غربی، و چه وضع به شــــّدت نابســــامان 
داخلــــی و عقب افتادگــــی شــــرم آور در علــــم و فّناوری و سیاســــت و 

. معنوّیــــت و هر فضیلت دیگر
: هیــــچ تجربــــه  پیشــــینی و راه طی شــــده ای در برابــــر مــــا وجود 

ً
ثانیــــا

نداشــــت. بدیهــــی اســــت کــــه قیام هــــای مارکسیســــتی و امثال آن 
نمی توانســــت بــــرای انقالبی کــــه از متــــن ایمان و معرفت اســــالمی 
بدون  اسالمی  انقالبیون  شــــود.  محســــوب  الگو  اســــت،  آمده  پدید 
آغــــاز کردند و ترکیــــب جمهورّیت و اســــالمّیت و  سرمشــــق و تجربه 
ابزارهای تشــــکیل و پیشــــرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی 
و اندیشــــه  بزرگ امــــام خمینی، به دســــت نیامــــد. و این نخســــتین 

بود. انقالب  درخشش 
فرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« 1397/11/22

 مسیر

سروده جواد محمدزمانی 
برای ارتحال 

آیت اهلل مصباح یزدی

جواد  حجت االســــالم  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
محمدزمانی شــــاعر کشورمان به مناسبت ارتحال 

سرود. شعری  یزدی  مصباح  آیت ا... 
جــــواد  حجت االســــالم  فــــارس،  نوشــــته  بــــه 
محمدزمانی شــــاعر کشورمان به مناسبت ارتحال 

است. سروده  شعری  یزدی  مصباح  آیت ا... 
متن این شــــعر با عنوان »چشمه سار حکمت« به 

است: زیر  شرح 
بود حکمت  سار  چشم  دلش  آنکه  کجاست 

بود رحمت  آبشار  رخش  که  آن  کجاست 
که وجودش نثار قرآن شد آن  کجاست 
بود عترت  آشنان  دلش  آنکه  کجاست 

کجاســــت آنکه به یک عمر چون طلیعه صبح
صبور و صالح و صدیق و با صالبت بود

صباح « مثل  آیه »اهلُل نور قسم به 
چراغ باور و مصباح هر هدایت بود

از طهارت روحش هزار خاطره داشت شب 
بود رکعت  هزار  او  نافله  که  مگر 

نماز و  کربال  خورد  گره  عاشقانه  چه 
به ســــجده هاش که با عطر مهر تربت بود

کثرت داشت اشکش فروغ  از ستاره  شب 
بود وحدت  آفتاب  از  پرتویی  اگرچه 

کرد « قرآن در او تجلی  »و من یهاجر
بود هجرت  گرم  عمر  همه  مجاهدانه 

کار خالص بود همیشه در سر او شوق 
زوی خدمت بود آر همیشه در دل او 

داشت اذعان  همیشه  سیاست  و  دین  جهان 
بود دیانت  آیینه  همه  اش  سیاست 

عمار چنان  او  برخاست  چو  فتنه  غبار 
بصیــــر و صاحب فکر و بلند همت بود

را دوران  فتنه های  هیمنه  شکست 
از صراحت بود که لبریز  کالم  آن  به 

را نشان اهل جهان داد پایداری 
بود استقامت  و  ایثار  اسوه  که  همان 

کرد رحلت  فاطمیه  این  در  عاشقانه  چه 
بود محبت  فاطمه  از  دلش  در  که  کسی 

سلیمانی با  است  نهاده  قرار  مگر 
که روز رحلت بود برای سیزده دی 

شد تاثر  موجب  او  ماتم  اگرچه 
بود خسارت  رحلتش  ضایعه  اگرچه 

او باقی است همیشه در دل تاریخ نام 
بود نهایت  بی  سفرکرده  عزیز  آن  که 

شاعرانه

بــــی زحمــــت تو بــــا تــــو وصالــــی اســــت مرا
غ ز تــــو با تــــو حســــب حالی اســــت مرا فــــار
تنــــم تــــو خیــــال اســــت  پیــــش خیــــال  در 
مــــرا اســــت  خیالــــی  بــــا  خیــــال  پیونــــد 
خاقانی

 

امام علی علیه السالم:

هر که بحث علمِی بسیار کند، آموخته هایش را از 
یاد نمی برد و آنچه را که نمی داند، فرا می گیرد.

غررالحکم و دررالکلم، ح ۸916

قصه پررمز و راز یک مسجد در مستند »ماح«
هگمتانه، گروه فرهنگی: کارگردان مســــتند 
»ماح« گفت: هدف از تولید این مستند ارائه 

یک الگو برای فرهنگی هاست.
طهماسبی«  عباس  »سید  فارس،  نوشته  به 
کارگردان مســــتند »ماح«، درباره این مستند 
گفت: مســــجد گواهیان ســــوژه اصلی کار ما 
اســــت و در این کار داســــتان چنــــد نوجوان 
بسیجی بعد از پایان جنگ را روایت می کنیم 
که در جهرم پایگاه بسیج راه انداختند. اینها 
ســــی ســــال فعالیت کردند و کارهای جالبی 

انجام دادند.
وی ادامه داد: یکی از این بچه ها اولین فردی 
است که گروه راهیان نور را به مناطق جنوب 
می بــــرد و االن 500 جــــوان را جذب مســــجد 
کرده و در زمینه اشــــتغال و کارهای فرهنگی 

فعالیت دارد.
ایــــن کارگــــردان همچنین درباره نــــام گذاری 
مســــتند،  اســــم  گفت:  مســــجد  این  اســــم 
مخفــــف مســــجد امام حســــین)ع( اســــت. 
همان مســــجدی که ایــــن فرد ســــاخته و در 
محله شان نیز به همین اسم معروف است.

از ســــاخت این مســــتند  وی دربــــاره هدف 
گفــــت: هدف مــــا ارائــــه یــــک الگو بــــود. اگر 
فرهنگی ها به ایــــن منطقه بیایند و از نزدیک 
بــــا فعالیت هــــای بچه هــــای مســــجد آشــــنا 
شــــوند خیلی خوب و آموزنده است و چنین 

کارهایی فرهنگ سازی می شود.
وی همچنین افزود: این افراد تا همین جا هم 
که آمدند مشکل بودجه داشتند. اما با تالش 

و برنامه ریزی کارشــــان را پیش بردند و نتیجه 
هم گرفتند و در خیلی جاها دیده شدند.

وی ادامه داد: برای تولید این مســــتند 6 ماه 
کار تحقیقی مــــان به طول انجامیــــد و درباره 
کردیم  تحقیق  مسجد  گیری  شکل  پیشینه 
و پیــــدا کردن عکس های 30 ســــال پیش از 
مسجد  قدیمی های  فیلم های  و  مســــجدها 

کار ساده ای نبود.

ج الیوت در بازار نشر ترجمه تازه ای از »آسیاب کرانه فالس« جور
کتاب  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: انتشــــارات 
نیستان »آسیاب کرانه فالس« را با ترجمه لیدا 
طرزی منتشر و روانه بازار نشر کرد. این کتاب 
از مهمترین و مشــــهورترین رمان های الیوت 

به شمار می رود.
به نوشــــته تســــنیم، ترجمــــه تــــازه ای از رمان 
معروف جــــرج الیوت »آســــیاب کرانه فالس« 
با ترجمه لیدا طرزی از ســــوی انتشارات کتاب 

نیستان منتشر و روانه بازار نشر شد.
ایــــن رمان اثری کالســــیک از ادبیــــات قرن 19 
است که جورج الیوت یا ماری آن ایوانز آن را در 
ســــال 1860 در 3 مجلد منتشر کرد. این رمان 
نمونه قابل توجهــــی از تأثیر الیوت بر ادبیات 

انگلیس است.
آسیاب کرانه فالس داســــتانی درام و تراژیک 
اســــت که در آغاز قــــرن 19 انگلســــتان اتفاق 
کرانه  آســــیاب  می افتــــد. مضمون داســــتان 
فــــالس تقابل بیــــن عالیق شــــخصی، آرزوها 

و امیال بــــا وظایف انســــانی از جمله حمایت 
خانوادگی است.

 ، الیوت در این کتاب داستان تام و مگی تالیور
برادر و خواهری را که در کنار رودخانه فلوس در 
نزدیکی روستای سنت اوگس بزرگ شده اند 
را روایــــت می کند. نویســــنده دو شــــخصیت 
اصلــــی را از دوران کودکــــی در اوایــــل دهه 1800 
دنبال می کند. مگــــی عمیقا به بــــرادرش دل 
بســــته اســــت، اما این دو با هــــم تفاوت هایی 
دارند ، ســــال ها بعــــد زمانی که پــــدر ماگی و تام 
ورشکســــت می شــــود. ماگی عاشــــق پسری 
بــــه نام فیلیپ می شــــود. تام بــــا ازدواج ماگی و 
فیلیپ مخالفت می کند چون فیلیپ پســــر 
مردی اســــت که پدرشان به خاطر اختالف با او 
ورشکست شده است به همین دلیل ماگی 
ناچار می شود از عشق خود دست بکشد. اوج 
داستان از زمانی شروع می شود که مدتی بعد 
ماگی به دیدن دخترخاله  ثروتمندش و نامزد او 

می رود. اما این دیدار مشکالتی را برای ماگی به 
وجود می آورد که باعث طرد و منزوی شــــدن او 
در خانواده و جامعه می شود و در آخر پایانی تلخ 

برای او رقم می خورد.
شــــخصیت اصلــــی این رمــــان ماگی اســــت، 
، به ویژه آنگاه که  دختری در جستجوی شــــور
زندگی افسرده و مالل آور خانه روزگارش را تیره 
و تار کرده اســــت. وی مدام با شور و حرارت هر 
چه بیشــــتر مفاهیم زندگی را می جوید و شور 
و شــــوق خویش را در بســــیاری چیزها، مانند 
موســــیقی، کتاب، دیــــن و عشــــق می آزماید. 
جورج الیوت خــــود در توصیف ماگی می گوید 
که زندگی وی درامی اســــت که وی باید نقش 

خود را در آن بازی کند.
انتشــــارات کتاب نیســــتان ترجمه لیدا طرزی 
از کتاب مشــــهور الیــــوت را در 208 صفحه به 
قیمــــت 45 هزار تومــــان منتشــــر و روانه بازار 

نشر کرده است.

احمد مهرانفر نوازنده می شود
شهاب حسینی فیزیکدان!

هگمتانه، گروه فرهنگی: تصویربرداری فیلم های »آهنگ دو نفره« با بازی 
احمد مهرانفر و فرزاد فرزین و »الک پشت و حلزون« آغاز شده است.

 طبق اعالم روابط عمومی فیلم ســــینمایی »آهنگ دونفره«، تصویربرداری 
این فیلم بــــه کارگردانی آرزو ارزانش و تهیه کنندگی جــــواد نوروزبیگی آغاز 

شده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »چقدر مسیر زندگیمان با مسیر 

دود سیگار یکیست، هردو به سمتی می رود که دلمان نمی خواهد...«
، امیرحســــین رســــتمی، فــــرزاد فرزین،  ، بهاره کیان افشــــار احمد مهرانفر
، شــــیرین آقا کاشــــی،  علیرضا اســــتادی، النا حیدری، ســــهی بانو ذوالقدر

حمیدرضا دشتی و علی برقی از جمله بازیگران »آهنگ دونفره« هستند.
 شهاب حسینی فیزیکدان می شود! �

سیدشــــهاب حســــینی در فیلــــم ســــینمایی »علــــی جوان« نقــــش این 
فیزیکدان ایرانیـ  آمریکایی را ایفا می کند. جوان 7 دهه قبل به آمریکا رفت 
و مطالعات بســــیاری روی لیزر انجام داد و موفق به ثبت اختراعاتی در این 
زمینه شد، به همن دلیل، سالروز تولد او )5 دی ماه( در ایران نام گذاری به 

نام روز لیزر نامیده شده است.
هالیوود ریپورتر گزارش کرده که این فیلم با مشاوره »مایا و لیال« دختران 
زنده یاد جوان توسط کوروش آهاری ساخته می شود. آهاری سال گذشته 

فیلم ترسناک »آن شب« را با بازی شهاب حسینی در آمریکا ساخته بود.
 فیلمبرداری »الک پشت و حلزون« آغاز شد �

با اضافه شــــدن »البرز کروبه« به عنوان بازیگر کودک و شــــخصیت اصلی 
فیلم سینمایی »الک پشت و حلزون«، فیلمبرداری این فیلم به کارگردانی 
رضا حماســــی و تهیه کنندگی مشــــترک شــــهرام گیل آبادی و هوشــــنگ 

نورالهی بر اساس فیلمنامه ای از محسن رضایی آغاز شد.

پیــــش از این علــــی مصفا، لیال زارع، ســــام نــــوری و مهران نائــــل به عنوان 
بازیگران اصلــــی این پروژه معرفی شــــده بودند. پانتــــه آ مهدی نیا، محمد 
نریمانــــی، حمید خردمندی، زهره حجازی و علی رســــتگاری دیگر بازیگران 

فیلم سینمایی »الک پشت و حلزون« هستند.
در خالصه داســــتان »الک پشــــت و حلزون« آمده اســــت: پدرام 10 ساله با 
مادرش افســــانه زندگی می کند و مشکالت زیادی با او دارد. افسانه قصد 
ازدواج دارد ولی با مخالفت پدرام روبه روســــت و دلیل مشــــکالت پدرام را 
همین مسئله می داند. پدرام با جوان عجیب و غریبی آشنا می شود و یک 

رابطه دوستی پنهانی بین آنها شکل می گیرد...
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