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صفحه 4

تعیین اولویتهای اجرایی و عمرانی
منطقه یک شهرداری

راهاندازی  15سامانه پایش تصویری
ترافیکی با اعتبار  10میلیارد ریال

دادگاه زندانیان
ویدئو کنفرانسی شد

صفحه 2

با حضور شهردار همدان صورت گرفت

به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان:

 29شعبان  12 1442آوریل  ۲۰۲1شماره  4767سال بیست و سوم  ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 5000 :تومان

خبــر

رکود  70درصد ظرفیت  160کارخانه همدان

مردم خواستار
بازگشایی مساجد

حجتاالسالم نظیری :امکان فعالیت محافل
زیرزمینی با تعطیلی اماکن مذهبی

صفحه 2

صفحه 2

اوج بیتوجهی به کرونا با طبیعتگردی در همدان

فرماندار همدان:

وضعیت کرونا در همدان
خوب نیست

مردم برای خاموش کردن موج چهارم همکاری کنند
کرونا در  10شهرستان همدان  11قربانی گرفت
شناسایی  674ابتالی جدید
فرماندار همــــدان با تأکید بــــر اینکه وضعیت
شهرســــتان همــــدان در ارتباط بــــا کرونا اصال
خوب نیســــت گفــــت :مراجعــــه و پذیرش در
بیمارستانها همچنان باالست.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه ،محمدعلــــی محمدی
دیــــروز با تأکیــــد بر اینکــــه وضعیــــت کرونا در
شهرستان خوب نیســــت اظهار کرد :در حال
حاضر تعداد مراجعات به بیمارســــتانها باالســــت و این موضوع نشان از
موج شدید کرونا در همدان دارد.
عکس  :هگمتانه  -پوریا پاکیزه

صفحه 2

کشف سنگ مزار
وزیر شاه طهماسب
در باغ بهشت همدان

صفحه 4

با برتری پرگل برابر همتای بندرنشین

با اعمال محدودیتهای کرونایی

ســــنگ مزار وزیر شاه طهماســــب صفوی با قدمت  490سال در آرامستان
موقوفه همدان کشف و به موزه وقف همدان منتقل شد.
به گزارش هگمتانه ٬به تازگی ســــنگ مزار وزیر شــــاه طهماسب در موقوفه
آرامستان باغ بهشت همدان کشف شده و جزئیات آن اعالم شد.

تداوم صدرنشینی شهرداری همدان در لیگ  2کشور

فعالیت زیرزمینی برخی باشگاههای ورزشی
صفحه 6

صفحه 4

صفحه 6

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس مجید شاکری
سرپرست محترم منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای مهندس یوسفینوید

جناب آقای

مشاور محترم شهردار همدان

جناب آقای

جناب آقای

جناب آقای

جناب آقای

وحید علی ضمیر

حسین مردانی

حجت اهلل کریمی جاوید

مجید شاکری

سرپرست محترم

سرپرست محترم

امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

معاونت خدمات شهری

حراست شهرداری همدان

منطقه چهار شهرداری همدان

مدیریت بازرسی شهرداری همدان

شهرداری همدان

شهرداری همدان

سرپرست محترم

سرپرست محترم

سرپرست محترم

محمدمهدی درگاهی

انتصاب جنابعالی که مب ّین مراتب تعهد ،شایســتگی و تجارب ارزندهتان میباشد ،را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،همچنین از زحمات
جناب آقای مهندس یوســفی نوید طی دوران تصدی مدیریت شــهرداری منطقه چهار کمال تشکر را داریم .توفیق روزافزونتان از درگاه خداوند
متعال خواستاریم.

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت .از صمیـم قلـب انتصـاب شـما را تبر یـک و تهنیـت عـرض مینماییـم .توفیقـات روز افـزون و
سـامتی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزو مینماییـم.

انجمن انبوهسازان مسکن استان همدان

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

محمد قدیمی

معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری همدان

جناب آقای

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی که ّ
مبین مراتب تعهد ،شایستگی و تجارب
ارزندهتان در سطوح مختلف مدیریت میباشد ،را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض
نموده ،امیدواریم همچون گذشته در راستای خدمت به شهروندان عزیزمان همواره
موفق و مؤید باشید.

جناب آقای

جناب آقای

جناب آقای

وحید علی ضمیر

حسین مردانی

حجت اهلل کریمی جاوید

مجید شاکری

امور زیربنایی و حملونقل شهری

معاونت خدمات شهری

حراست شهرداری همدان

منطقه چهار شهرداری همدان

شهرداری همدان

شهرداری همدان

سرپرست محترم

سرپرست محترم

سرپرست محترم

سرپرست محترم

جناب آقای

جناب آقای

محمد کرمی کبیر

محمدمهدی درگاهی

مدیریت محترم

سرپرست محترم

مدیریت بازرسی شهرداری همدان پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری همدان

با کمال مسـرت و افتخـار انتصاب شـما عزیـزان را که نمـاد بـارزی از تواناییهـای ارزشـمند شـما و تاشهـای خسـتگیناپذیرتان میباشـد ،تبریک عـرض مینماییم.
امید اسـت در سـایه الطاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالی نظام موفق و سـربلند باشـید.

انجمن انبوهسازان مسکن استان همدان

روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان همدان

تبریک و تهنیت

خانواده محترم معصومی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مرحوم مغفور

همراه باشید
حاجبا ما
معصومی
محمد

که ســــابقه دیرینه در انجام خدمترسانی
به شــــهروندان داشته را تسلیت و تعزیت
عرض می کنیم.
روابط عمومی شهرداری منطقه دو همدان

جناب آقای

دکتر محمد قدیمی

معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری همدان

انتصـاب شـما را تبر یـک عـرض نمـوده ،بـاور قلبـی دار یـم کـه در
سـایه دلسـوزی و مدیر یـت توانمنـد شـما ،شـاهد پیشـرفت
بیـش از پیـش امـور خواهیـم بـود.

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل
شهرداری همدان

جنا ب آقای دکتر

احمدرضا احسانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان
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پل ارتباطی مردم و دولت

در مرکز سامد استانداری همدان با شماره تلفن  ۱۱۱آماده پاسخگویی به سؤاالت مردمی است.
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از ساعت  10الی 11:30
روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان همدان

دوشنبه  23فروردين  1400شماره 4768
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استان

خبــــــر

رکود  70درصد ظرفیت
 160کارخانه همدان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا:

تکمیل ظرفیت تختهای آی سی یو

رایزنی با بیمارستان ارتش برای استفاده از ظرفیت بستری بیماران
هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون درمان دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابنسـ ــینا از تکمیل ظرفیت
تختهای آی سـ ــی یو در بیمارسـ ــتانهای همدان خبر داد و گفت :تختهـ ــای عادی بخشهای
بیماران کووید  19نیز در حال پر شدن است.

به گزارش هگمتانه ،ابراهیم جلیلی تصریح کرد :در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم فضای جدیدی
ً
در بیمارسـ ــتانهای اسـ ــتان ایجاد کنیم چراکـ ــه احتماال در روزهـ ــای آینده با کمبـ ــود تخت مواجه
خواهیم شد.
ً
وی خاطرنشان کرد :فعال مشـ ــکلی از نظر تجهیزات بیمارستانی مانند ونتیالتور نداریم اما اگر روند
مراجعات به همین صورت باشـ ــد به مشـ ــکل برمیخوریـ ــم بنابراین در حال پیگیری هسـ ــتیم تا
تجهیزاتی از وزارت بهداشت دریافت کنیم.
جلیلی با بیان اینکه در حال حاضر روند مراجعات به بیمارستانها به صورت افزایشی است ،مطرح کرد:

در حال حاضر  1125بیمار کووید 19در بیمارســــتانهای استان بســــتری هستند ،روزانه 140بیمار جدید
بستریمیشودوتعدادمراجعانسرپایینیز نسبتبهاوایلفروردینماهپنجبرابر شد هاست.
به نقل از ایســــنا ،وی ادامه داد :پس از تکمیل ظرفیت بیمارســــتانهای سینا فرشچیان و شهید
بهشـ ــتی ،بیماران را در بیمارستان آتیه تأمین اجتماعی همدان بستری کردیم و در حال هماهنگی
با بیمارستان ارتش برای استفاده از ظرفیت این بیمارستان هستیم.
نســــینا در پایان خاطرنشان کرد :در این شرایط مردم باید
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اب 
دورهمیها را تعطیل کرده و شیوهنامههای بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.

ناحیه صنعتی قهاوند
باید احیا شود
 346واحد صنعتی فعال در همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :معـ ــاون صنایـ ــع
سـ ــازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان از
شناسـ ــایی حدود  160واحد تولیدی با ظرفیت کمتر
از  30درصد در استان همدان خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حمید بهزادیشـ ــریف گفت:
حدود  160واحد تولیدی با کمتر از  30درصد ظرفیت
در اسـ ــتان شناسـ ــایی شـ ــده که در سـ ــال  1400به
ظرفیت اقتصادی خواهند رسید.
وی با تأکید بر اینکه در سـ ــال  1400برنامهریزی شده
واحدهـ ــای تولیـ ــدی راکد و نیمـ ــه راکد شناسـ ــایی
شوند ،اظهار کرد :در سال گذشته  56واحد تولیدی
راکد و نیمه راکد استان همدان احیا شد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه سیاسـ ــت سـ ــازمان صمت
احیای واحدهای غیرفعال در اســــتان بوده است،
خاطرنشـ ــان کرد :در سـ ــال  120 ،98واحد صنعتی
غیرفعـ ــال در اسـ ــتان همـ ــدان وجود داشـ ــت که
مشـ ــکالت ایـ ــن واحدها بررسـ ــی شـ ــده و با سـ ــه
روش احیا میشـ ــوند بهطوری که در  11ماه سـ ــال
گذشـ ــته  45واحد غیرفعال استان به چرخه تولید
بازگشتند.
بهزادیشریف با اشـ ــاره به فعالیت دبیرخانه ستاد
تسـ ــهیل و رفـ ــع موانع تولیـ ــد در سـ ــازمان صنعت
معدن و تجارت ،افزود :واحدهای تولیدی مشـ ــکل
دار میتواننـ ــد بـ ــا مراجعه به دبیرخانه دائمی سـ ــتاد
تسهیل استان مشکالت خود را مطرح کنند تا بعد
از بررسـ ــی در کمیته کارشناسـ ــی ،در ستاد تسهیل
استان بررسی شود.
به نقل از ایسـ ــنا ،این مسـ ــؤول در بخـ ــش دیگری
دربـ ــاره راهاندازی واحدهای تولیـ ــدی تصریح کرد :در
سـ ــال جاری  102پروانه بهرهبرداری با 2هزار و  176نفر
اشـ ــتغالزایی صادر شده در حالی که تعهد سازمان
در سـ ــال  99صدور  85پروانه با  1163نفر اشـ ــتغال
زایی بوده کـ ــه عملکرد  130درصدی در صدور پروانه
بهرهبرداری داشته است.

قیمت باالی
میوههای نوبرانه

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :رئیـ ــس اتحادیه میوه
و تره بار همدان گفت :قیمـ ــت انواع صیفیجات در
بازار همدان  50درصد کاهش یافته است.
به گزارش هگمتانه ،رضا البرزی اظهار کرد :بازار میوه
و تره بار همدان در رکود سـ ــنگینی به سـ ــر میبرد و
میزان عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است.
وی با اشـ ــاره به کاهـ ــش  50درصدی قیمـ ــت انواع
صیفی جات در بازار همدان تصریح کرد :مثال قیمت
خیار که در ایام تعطیالت  14هزار تومان بود امروز به
کیلویی  4هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بـ ــار همدان با بیان اینکه
بخشـ ــی از میوههای نوبرانه وارد بازار شـ ــده اسـ ــت
گفت :ایـ ــن میوهها شـ ــامل توت فرنگـ ــی ،ملون و
گوجه سبز اسـ ــت که فعال از قیمت باالیی برخوردار
است.
البرزی از کاهش قیمت میوههای پاییزی خبر داد و
تصریح کرد :در حال حاضر هر کیلو پرتقال با قیمتی
بین  8تا  13هزار تومان به فروش میرسد.
وی با تأکید بر اینکه هیـ ــچ گونه کمبودی در زمینه
تأمین میـ ــوه و سـ ــبزیجات مورد نیاز مـ ــردم وجود
ندارد گفت :همه سـ ــاله در فروردیـ ــن ماه و پس از
تعطیالت نـ ــوروزی با مشـ ــکل رکود در بـ ــازار میوه
مواجه هستیم.
رئیس اتحادیـ ــه میوه و تره بار همـ ــدان به وضعیت
قرمز کرونا در همدان اشـ ــاره و اظهار کرد :واحدهای
میـ ــوه فروشـ ــی جـ ــزء مشـ ــاغل گـ ــروه یک بـ ــوده و
محدودیتهای کرونایی شامل آن نمیشود.
بـ ــه نقـ ــل از تسـ ــنیم ،البـ ــرزی با بیـ ــان اینکـ ــه همه
آموزشهای مربوط به پیشـ ــگیری از کرونا در اختیار
همکاران قرار داده شـ ــده اسـ ــت گفت :از همکاران
تقاضا داریم در صورت ابتال به هرگونه عالئم تنفسی
و مشـ ــکوک به کرونا از حضور در محل کار خودداری
کنند.

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :معـ ــاون امـ ــور اقتصادی
اسـ ــتاندار همدان گفت :ناحیه صنعتـ ــی قهاوند از مزایای
قانونی و زیرساختهای الزم برخوردار است و باید با نگاه
ویژه شرکت شـ ــهرکهای صنعتی برای احیای این منطقه
تالش کنیم.
به گـ ــزارش هگمتانه ،بعـ ــد از ظهر دیروز در جلس ـ ـهای به
ریاسـ ــت فرماندار همدان با حضور معاون امور اقتصادی
استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی آخرین وضعیت
تعـ ــدادی از طرحهـ ــای مهم اقتصـ ــادی و سـ ــرمایهگذاری
شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور اقتصادی اسـ ــتاندار همدان در این جلسه از
راهاندازی مرکز رسـ ــیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی
در اسـ ــتان خبر داد و گفت :این مرکز در سـ ــازمان صمت
فعال شـ ــده و از سـ ــاعت  8صبح تا  20آماده پاسـ ــخ گوی
مراجعان است.
ظاهـ ــر پورمجاهد با بیان اینکه طر حهـ ــای قابل توجهی در
استان و شهرسـ ــتان همدان در دسـ ــت اجراست افزود:
 346واحد صنعتی در شهرسـ ــتان همدان فعال اسـ ــت
ضمن اینکه در سـ ــال گذشـ ــته  33واحد در شهرکهای
صنعتی احیا شد.

وی با اشــــاره به ضرورت حمایــــت از واحدهای تولیدی
به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشــــتغال از گردآوری
اطالعات دقیق واحدهـ ــای تولیدی خبـ ــر داد و تصریح
کرد :سـ ــتاد تسهیل اسـ ــتان با دسـ ــتور کار رفع موانع و
مشـ ــکالت واحدهای تولیدی دو بار در هفته تشـ ــکیل
میشـ ــود و دسـ ــتگاههای اجرایی باید از ایـ ــن ظرفیت
برای رفع مشـ ــکالت واحدهـ ــای زیرمجموعه اسـ ــتفاده
کنند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت طرحهای
تولیدی توسط دسـ ــتگاههای اجرایی ذیربط افزود :ناحیه
صنعتـ ــی قهاونـ ــد از مزایای قانونی و زیرسـ ــاختهای الزم
برخوردار اسـ ــت و باید با نگاه ویژه شـ ــرکت شـ ــهرکهای
صنعتی برای احیای این منطقه تالش کنیم.
فرمانـ ــدار همدان نیز در این نشسـ ــت گفت :بر اسـ ــاس
نام گذاری امسـ ــال موضوع حمایت و رفع موانع واحدهای
تولیـ ــدی و اقتصادی را محور کار قـ ــرار دادیم و به طور ویژه
پیگیری میکنیم.
محمدعلـ ــی محمـ ــدی افـ ــزود :مجتمع کشـ ــت و صنعت
یاس ،مجتمع گاوداری شسـ ــتا ،پرورش مـ ــرغ الین ،واحد
مـ ــرغ تخم گذار یک صد هزار قطعهای و توسـ ــعه طرحهای

گلخان ـ ـهای از مهمتریـ ــن طر حهـ ــای بخـ ــش کشـ ــاورزی
شهرستان است که به صورت هفتگی پیشرفت کار آنها
مورد بررسی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد :در بخش صنعت نیز طرح توسـ ــعه صنایع
غذایی سـ ــحر ،شـ ــرکت شیشـ ــه همدان و واحد تولیدی
ورقهای آلومینیوم سـ ــنگ شـ ــیر پارس در حال پیگیری

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان:

دادگاه زندانیان ویدئو کنفرانسی شد

هگمتانه ،گروه خبر همدان :دادسـ ــتان عمومی و انقالب
مرکز اسـ ــتان همدان گفت :با توجه به تداوم شیوع کرونا
و به منظور پیشـ ــگیری از همه گیری این ویروس ،دادگاه
زندانیان به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار میشود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حسـ ــن خانجانی روز یکشـ ــنبه
اظهار کرد :دسـ ــتگاه قضایـ ــی به دنبال شـ ــیوع کرونا و
تأکیـ ــد بر رعایـ ــت فاصلـ ــه اجتماعی و پرهیـ ــز از اجتماع
با بهره گیـ ــری از ظرفیت دادرسـ ــی الکترونیـ ــک ،اقدام
به برگـ ــزاری دادگاه زندانیـ ــان به صـ ــورت الکترونیکی و
ویدیو کنفرانسی کرد.
وی بیان کرد :یعنی متهم بـ ــدون نیاز به حضور در دادگاه
و بـ ــا زیرسـ ــاختهای الکترونیکی فراهم شـ ــده در زندان

به صورت ویدئو کنفرانسـ ــی با دادگاه و قاضی مسـ ــتقر در
مرجع قضایی ارتباط برقرار میکند.
دادسـ ــتان عمومی و انقالب مرکز استان همدان اضافه
کرد :هم اینک برخی از فرایندها و مراحل اداری پروندهها
از طریـ ــق دفاتر خدمـ ــات قضایی صـ ــورت میگیرد با این
وجود درصدد ایجاد زمینهای بـ ــرای برقراری ارتباط ویدئو
کنفرانسـ ــی افراد از طریق دفاتر خدمات قضایی هستیم
تـ ــا میزان حضـ ــور افـ ــراد در دادگاهها بـ ــه حداقل ممکن
برسد.
خانجانی ادامه داد :توسعه امکانات دادرسی غیرحضوری
یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی بوده چرا که در
شرایط کنونی با اسـ ــتفاده از این ظرفیت میتوان نسبت

فرماندار همدان:

به جلوگیری از شـ ــیوع ویروس کرونا با کاهش مراجعات
مردمی به محاکم قضایی اقدام کرد.
وی زندان را یکی از کانونهای تجمع دانسـ ــت و گفت :به
منظور کاهش جمعیت زنـ ــدان ،زندانیان زیادی از ابتدای
شـ ــیوع کرونـ ــا تاکنون به مرخصـ ــی رفتند و هـ ــم اینک نیز
مدت مرخصی افرادی که در مرخصی به سر میبرند تمدید
شده است.
بـ ــه نقل از ایرنا ،دادسـ ــتان همـ ــدان ادامه داد :دسـ ــتگاه
قضایی با تهدید کنندگان سـ ــامت مردم برخورد میکند
و در چند روز گذشـ ــته نسبت به برخورد قضایی با سه تن
از مدیـ ــران تاالرها به علت برگزاری مراسـ ــم و فراهم کردن
زمینه تجمع افراد اقدام کرده است.

مردم خواستار بازگشایی مساجد

حجتاالسالم نظیری :امکان فعالیت محافل زیرزمینی با تعطیلی اماکن مذهبی
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل تبلیغات اسـ ــامی
استان همدان گفت :طی چند روز گذشته درخواستهای
زیـ ــادی از تودههای مردم مبنی بر بازگشـ ــایی مسـ ــاجد و
اماکن مذهبی با رعایت دستورالعملها و شیوهنامههای
بهداشتی در ماه رمضان داشتیم.
به گزارش هگمتانه ،حجتاالسالم محمدهادی نظیری با
بیان اینکه مساجد پایگاهی برای فرهنگسازی در کنترل
بیماری کرونا هسـ ــتند گفت :با تعطیلـ ــی این مراکز در ماه
رمضان امکان فعالیت محافل زیرزمینی و مخفیانه وجود
دارد و کنترل کرونا دشوار خواهد شد.
وی اظهار کرد :با اعالم تعطیلی مساجد ،نمازهای جماعت
و جمعـ ــه طی چند روز گذشـ ــته درخواس ـ ـتهای زیادی از
تودههای مردم مبنی بر بازگشـ ــایی ایـ ــن اماکن با رعایت
دسـ ــتورالعملها و شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی در مـ ــاه
رمضان داشتیم.
وی بیان کـ ــرد :در طول بیمـ ــاری کرونا شـ ــاید کمتر از نیم
درصـ ــد موارد ابتال مربـ ــوط به مسـ ــاجد و اجتماعات دینی
بوده اما متأسفانه در اولین اقدام ستاد کرونا تعطیلی این
مراکز را شاهد هستیم.
مدیـ ــرکل تبلیغـ ــات اسـ ــامی همـ ــدان بـ ــا بیـ ــان اینکه
تصمیمگیریهای غیرکارشناسـ ــی به جامعه ضربه خواهد
زد خاطرنشـ ــان کرد :درخواسـ ــت داریم فضای رسـ ــانهای
کشـ ــور و تودههای مردم بـ ــه عنوان یک مطالبـ ــه جدی از
حاکمیت و ستاد ملی کرونا بخواهند تیمهای کارشناسی
شیوهنامههایی را در این حوزه حتی با قواعد سختگیرانه
تدوین کنند و اجازه ندهند اجتماع دینی تعطیل شود.
وی با بیان اینکه میشـ ــود اقامـ ــه نمازهای جماعات نه در
فضاهای مسـ ــقف بلکه در فضـ ــای باز باشـ ــد گفت :ایام

رمضان امکان برگزاری نمازهای جماعت در حیاط مساجد
وجـ ــود دارد و میتوان بـ ــا رعایت فاصل هگـ ــذاری اجتماعی
نسبت به اقامه نماز اقدام کرد.
نظیری با بیان اینکه م یتـ ــوان محافل قرائت قرآن کریم و
مناجاتهای ماه رمضان را در فضای باز و با فاصله بسـ ــیار
زیاد برگزار کرد ادامه داد :اینکه تنها به تعطیلی توجه کنیم
اهل مسجد پذیرای این تصمیمگیری نخواهند بود.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه ایـ ــن نگرانـ ــی وجـ ــود دارد کـ ــه ایجاد
محدودیتهـ ــا برخـ ــی از محافـ ــل را بـ ــه سـ ــمت فعالیت
زیرزمینـ ــی و مخفیانه ببرد بـ ــه گونهای که کنتـ ــرل کرونا از
دسـ ــت خارج شـ ــود گفت :امر رهبر انقالب بـ ــر این بوده
و همه ما هـ ــم جدی هسـ ــتیم آنچه سـ ــتاد کرونا تصمیم
میگیرد باید اجرا شـ ــود و نباید نقض کرد و شـ ــکی در آن
نیسـ ــت ،اگر هم اعتراضی وجود دارد لـ ــزوم توجه به برخی
مسائل و پیشنهاد راه جایگزین است.
مدیرکل تبلیغات اسـ ــامی اسـ ــتان همـ ــدان در این باره
که این روزها برگزاری مراسـ ــم عروسـ ــی و عزا در روســــتاها
بـ ــه معضلـ ــی تبدیـ ــل شـ ــده و نقش امـ ــام روسـ ــتا چقدر
در فرهنگسـ ــازی میتوانـ ــد مؤثـ ــر باشـ ــد؟ گفـ ــت :یکی
از موضوعـ ــات مـ ــا هـ ــم همین اسـ ــت و مسـ ــاجد پایگاه
فرهنگسازی هستند.
وی بـ ــا اشـ ــاره به اینکـ ــه در طـ ــول تاریخ انقالب هـ ــر جا به
مشـ ــکل و چالشـ ــی برخورد کردیـ ــم با فعالیت مسـ ــاجد
بسـ ــیاری از آنها حل شـ ــدهاند افزود :وقتی سنگر و پایگاه
تعطیل میشود بسیاری از کارها تحت شعاع قرار میگیرد
که باید به آن به صورت واقعی و جدی فکر کرد.
نظیری با تأکید بر اینکه مسجد محل سازماندهی و توجیه
مردم و اطالعرسـ ــانی اسـ ــت و نباید این پایگاه را از دست

زندگی «سید جواد» مستند میشود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :هم زمان با هفته هنر انقالب
اسالمی ٬از دو اثر فاخر کتاب «سفالگری و سفال در ایران
و همدان» و مسـ ــتند «سـ ــید جـ ــواد» در اسـ ــتان همدان
رونمایی میشود.
به گزارش هگمتانه ،مسـ ــتند «سید جواد» برشی از زندگی
سـ ــید جواد حجازی به تهیه کنندگی حوزه هنری اسـ ــتان
همـ ــدان دیگر اثری اسـ ــت که بـ ــه تازگی بـ ــه مرحله نهایی
رسیده است و تولید آن سه سال زمان برده است.
حاج سـ ــید جـ ــواد حجازی از شـ ــخصیتهای برجسـ ــته و
تأثیرگـ ــذار در تاریخ انقالب اسـ ــتان همدان اسـ ــت و این
مسـ ــتند  30دقیقهای پرتره «سید جواد» نیز به شخصیت
برجسته انقالبی و مردمی «سید جواد حجازی» و خدمات
ارزنده وی میپردازد.
علی آقامحمـ ــدی کارگردان این اثر با بیان اینکه مسـ ــتند
«سـ ــید جواد» به سـ ــه مقطع زمانی انقالب ،جنگ تحمیلی
و دوران سـ ــازندگی سـ ــید جواد حجازی پرداختـ ــه ،افزود:
مبارزات انقالبی و تبعید سـ ــید جواد به خراسان و آشنایی
وی با رهبر انقالب ،پشتیبانی از رزمندگان جبهههای حق
علیه باطل ،تقدیم دو شـ ــهید سرافراز و خدمات اجتماعی

متعـ ــدد این شـ ــخصیت برجسـ ــته در دوران سـ ــازندگی،
موضوعات پرداخته شده در این مستند است.
وی با اشـ ــاره به اینکه سـ ــید جواد حجازی پدر دو شـ ــهید
اسـ ــت ،تصریح کـ ــرد :احـ ــداث داراالیتام مهدیـ ــه همدان،
اقدام برای حل مشـ ــکالت و معضالت اقتصادی استان،
احداث نخستین ام آر آی در غرب کشور با هدف کاهش
مشـ ــکالت بیماران و عـ ــدم مراجعـ ــه آنها بـ ــه پایتخت،
فعالیتهای کشـ ــاورزی و دامداری بـ ــرای رونق اقتصادی
تهـ ــای خیرخواهانـ ــه ازجملـ ــه
اسـ ــتان و سـ ــایر فعالی 
فعالیتهای سید جواد حجازی در این مستند است.
کتاب «سـ ــفالگری و سـ ــفال در ایـ ــران و همـ ــدان» نیز به
همت فرهـ ــاد امینی بـ ــه عنـ ــوان بیسـ ــت و چهارمین اثر
مکتوب دانشـ ــنامه اسـ ــتان همدان با موضوع سـ ــفال و
سفالگری(دوره اسـ ــامی) در ایران و همدان است که به
تازگی به چاپ رسیده است.
دبیر دانشنامه اسـ ــتان همدان در این باره بیان کرد :این
کتاب شـ ــامل  9گفتار اسـ ــت و مولف آن تـ ــاش کرده با
نگاهی نو و تحقیقی ،سـ ــفالگری ایران ،بهویژه همدان را در
دوره اسالمی بررسی و بازنویسی کند.

است.
محمدی با اشاره به طرحهای شرکت شهرکهای صنعتی
اسـ ــتان اظهار کرد :شـ ــهرک فرآوری ســــیر ،منطقه صنایع
مبتنی بر فناوریهای برتر و شــــهرک فروشــــگاهی بوعلی
 2مهمترین طرحهای این بخش اســــت که باید در ســــال
جاری به نتیجه مشخصی برسد.

فرمانــــدار همــــدان افــــزود :در بخــــش گردشـ ــگری
شهرســــتان نیــــز طرحهای پــــارک فرامنطقهای حاشـ ــیه
ســــد اکباتــــان ،مجموعه بــــاغ میــــوه همدان ،پرشـ ــین
یاقــــوت ،مروارید غلطان ،عصر طالیی و شــــهرک ویالیی
بــــا مشــــارکت شــــهرداری و میــــراث فرهنگـ ــی پیگیری
میشود.

وضعیت کرونا در همدان خوب نیست
مردم برای خاموش کردن موج چهارم همکاری کنند

هگمتانه ،گروه خبر همــــدان :فرماندار همدان با تأکید
بـ ــر اینکه وضعیـ ــت شهرســــتان همــــدان در ارتباط با
کرونا اصال خوب نیسـ ــت گفت :مراجعــــه و پذیرش در
بیمارستانها همچنان باالست.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،محمدعلــــی محمدی دیــــروز با
تأکیـ ــد بر اینکه وضعیـ ــت کرونا در شهرســــتان خوب
نیسـ ــت اظهار کرد :در حال حاضر تعــــداد مراجعات به
بیمارستانها باالسـ ــت و این موضوع نشــــان از موج
شدید کرونا در همدان دارد.
وی بـ ــا ابراز تاسـ ــف از اینکه عدم رعایت شــــیوهنامهها
موجب بروز موج جدید کرونا شــــد گفــــت :موج چهارم
حاصل بیتفاوتی نسـ ــبت به رعایت شــــیوهنامههای
بهداشتی در روزهای نخست سال است.
ً
فرماندار همدان با بیان اینکه انصافا کســــبه همکاری
خوبـ ــی بـ ــا مصوبات ســــتاد کرونا داشــــتند گفــــت :در
حال حاضر در شهرسـ ــتان همدان بیــــش از  90درصد
شـ ــیوهنامهها رعایت میشــــود اما همان  10درصد بی
توجهی هم باعث انتقال بیماری خواهد شد.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه  20تیم بازرســــی در شــــهر فعال

هســــتند و تذکر میدهند خاطرنشان کرد :برای کنترل
وضعیت کنونی همه مردم باید پای کار باشند زیرا تنها
رعایت یک عده کارساز نیست.
به نقــــل از فارس ،محمــــدی بــــا تأکید بر اینکـ ــه برخی
هنــــوز ماســــک زدن را هم جــــدی نگرفتهانـ ــد گفت :از
مردم خواهــــش میکنیم با همراهــــی و همافزایی برای
خاموش کردن موج چهارم کرونا کمک کنند.

دبیر هماهنگی ستاد مدیریت کرونای استان:

بدهیم گفت :با کمک مسؤوالن شبکه تبلیغی خود را در
ماه رمضان سازماندهی خواهیم کرد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه چندین ماه اسـ ــت شـ ــبکه سـ ــازمان
تبلیغات اسـ ــامی برای ماه رمضان برنامهریزی میکند که
با ایـ ــن تعطیلی تمام آنها به حاشـ ــیه رفت گفـ ــت :این در
حالی اسـ ــت که زحمات زیادی کشیده شده بود تا ضمن
رعایت شیوهنامهها برنامههای مهم و مؤثری برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسـ ــامی اسـ ــتان همدان یادآور شـ ــد:
البته بنـ ــا داریم بخشـ ــی از برنامهها نظیر اعـ ــزام مبلغان را
برگـ ــزار کنیم اما اجتمـ ــاع برگزار نمیشـ ــود ،در برنامه اعزام
طلبههـ ــا با حضور در مناطق روسـ ــتایی و شـ ــهری با مردم
چهره به چهره گفتوگو میکنند.
به نقل از فارس ،وی با بیان اینکه اگر ستاد استانی مقابله
با کرونا یاری کند تا شـ ــبکه تبلیغی خـ ــود را توجیه کنیم و
آنها را در مناطق شـ ــهری و روسـ ــتایی به طـ ــور جدی به کار
بگیریـ ــم ،م یتـ ــوان در فضای شـ ــهری و روسـ ــتایی جلوی
اجتمـ ــاع را گرفت تأکید کـ ــرد :اگر نتوانیـ ــم اعزامها را انجام
دهیم و انسـ ــجام مد نظـ ــر در پایگاهها و مسـ ــاجد را ایجاد
کنیم کاری از دست ما برنمیآید و کنترل سخت میشود.

تیمور آقامحمدی با اشـ ــاره به اینکه این کتاب ،سفالگری
ایران را در دور ه اسـ ــامی به ترتیب در چهار گفتار معرفی و
بررسی کرده ،افزود :سـ ــدههای نخستین اسالمی شامل
دوره اموی ،اوایل دوره عباسـ ــی ،سـ ــفالهای نیشـ ــابور و
سـ ــاری ،دوره سـ ــلجوقی و خوارزمشـ ــاهی ،دوره ایلخانی و
تیموری ،دوره صفوی و قاجـ ــار که هریک از این گفتارها به
تنهایی پژوهشی مستقل و درخور به شمار میآید.
معـ ــاون فرهنگی حـ ــوزه هنری اسـ ــتان همـ ــدان ،اصالح
دسـ ــتهبندیهای نادرسـ ــت و رایـ ــج در عرصـ ــه سـ ــفال و
سفالگری را از نقاط قوت و متمایز کتاب دانست و عنوان
کرد :این اثر سـ ــفالگری اسـ ــتان همدان شامل دادههای
سـ ــفالی بهدس ـ ـتآمده از کاوش ،سـ ــفالهای موزهای و
سـ ــفالگری قدیم اللجین را در دو گفتار جداگانه ،مطالعه
و بررسی کرده است .وی با بیان اینکه کتاب فوق در584
صفحه و از مجموعه دانشنامه حوزه هنری استان همدان
به چاپ رسیده است گفت :در بخش پیوست کتاب نیز
بیش از  60نگار ه رنگی سـ ــفال درج شده است و نمایگان
و فرهنـ ــگ مختصر اصطالحات نیز بخـ ــش پایانی کتاب را
تشکیل داده است.

آمادگیها برای راهاندازی مراکز درمانی جدید

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همــــدان :دبیر هماهنگی ســــتاد
مدیریت کرونای اسـ ــتان همدان گفــــت :آمادگی الزم
بـ ــرای دائر کـ ــردن نقاهتگاه بیمــــاران کرونایــــی و مراکز
درمانی جدید در مکانهای پیشبینی شده را داریم.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مهــــرداد نادریفر ادامــــه داد :به
همین منظـ ــور بـ ــرای اســــتفاده از بیمارســــتان ارتش
درخواسـ ــت کردهایـ ــم و پیشبینیهــــای الزم بــــرای پر
تهــــای بیمارســــتان انجام شــــده
شـ ــدن ظرفیت تخ 
همچنین اگرچه در حال حاضر ظرفیت بیمارســــتانها
ً
رو به افزایش اسـ ــت اما فعال به مرحله پر شــــدن کامل
نرسیده است.
وی دربــــاره وضعیت فعالیت ادارات اســــتان در شــــرایط
قرمز کرونایـ ــی بیان کـ ــرد :ادارات با یک ســــوم ظرفیت و
دستگاههایخدماترسانبا50درصدظرفیتمشغول
بهفعالیتهستندواینقضیهبه آنهاابالغشدهاست.

نادریفر با اشــــاره بــــه اینکه محدودیتهــــای کرونایی
در اســــتان همدان دو هفته پیشبینی شـ ــده است،
خاطرنشــــان کرد :شــــیوع بیماری کرونا در استان رو به
افزایش است و بار مراجعات به بیمارستانها لحظه به
لحظه بیشتر میشود.
وی اضافه کــــرد :از مردم درخواســــت میکنیم بیش از
پیش از خود مراقبت کننــــد و برای کارهای غیرضروری
از منزل خارج نشــــوند و در صورت مشــــاهده هر گونه
عالئمی که به کرونا ،ســــرماخوردگی یا آنفلوآنزا ربط دارد،
به سرعت به مراکز  16ساعته مراجعه کنند.
بــــه نقل از ایســــنا ،دبیــــر هماهنگــــی ســــتاد مدیریت
کرونای اســــتان همدان در پایان یادآور شد :هموطنان
اگــــر عالئم این بیماری را مشــــاهده کردند اجازه ندهند
مراجعات به تعویق بیفتــــد چراکه هر چه دیرتر به مراکز
درمانی مراجعه کنند ،درمان مشکلتر میشود.

طر ح «ضیافت الهی» برای کمک مؤمنانه
در بقاع شاخص همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همــــدان :مدیرکل اوقــــاف و امور
خیریه اسـ ــتان همدان از برگزاری طــــرح "ضیافت الهی"
همزمـ ــان با آغاز مـ ــاه رمضان در بقاع متبرک شــــاخص
همدان خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانــــه ،حجــــت االســــام رضــــا
حاجیزینالعابدینـ ــی از برگــــزاری طــــرح «ضیافت الهی»
همزمـ ــان با آغاز مـ ــاه رمضان در بقاع متبــــرک خبر داد و
اظهار کرد :بقاع شاخص چون امامزاده عبداهلل ،شاهزاده
حسـ ــین و امامزاده یحیی در همدان و امامزاده عبداهلل
شهر مالیر مجری اصلی این طرح در استان هستند و در
این طرح به نیازمندان کمک مؤمنانه ارائه خواهد شد.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه طرح «ضیافــــت الهی» هر ســــال با
فرارسـ ــیدن ماه رمضـ ــان به طور همزمــــان و هماهنگ
در سراسـ ــر کشـ ــور توســــط اوقاف و امور خیریــــه برگزار
میشـ ــود گفت :این یکی از طرحهای مستمر اوقاف با
هدف برگزاری هرچه بهتر مراســــم و مناسبتهای ماه
رمضان در بقاع متبرک شاخص کشور است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همــــدان با بیان
اینکـ ــه در طرح «ضیافـ ــت الهی» کمک بــــه نیازمندان،
مسـ ــتمندان و آسـ ــیبدیدگان از بیمــــاری کرونا مورد
توجه اسـ ــت افزود :اداره اوقاف و امور خیریه اســــتان از

ابتدای بیماری کرونــــا کمکهای زیادی را از محل نیات
واقفان خیراندیــــش در کمک به نیازمندان داشـ ــته و
همچنان این مساعدتها ادامه دارد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه با شــــیوع کرونا طــــرح "ضیافت
الهی" متفاوت از ســــالهای قبل شــــده است عنوان
کرد :اســــتفاده از ظرفیت فضای معنــــوی ماه رمضان،
تقویــــت باورها ،اعتقــــادات و ایجاد فضــــای معنوی در
جامعه به ویژه برای نسل جوان ،ترویج و تبلیغ مفاهیم
قرآنی و ایجاد فضای انس با قرآن کریم در جامعه ،تبلیغ
و جــــذب مشــــارکتهای مردمی و اجــــرای دقیق نیات
واقفان خیر اندیــــش از جمله مهمتریــــن اهداف طرح
«ضیافت الهی» محسوب میشود.

رئیس میراث فرهنگی نهاوند خبر داد:

آغاز فصل نهایی کاوش معبد «الئودیسه»
طی چند روز آینده

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری شهرستان
نهاوند گفت :فصل نهایی کاوش معبد الئودیسه طی چند روز آینده آغاز میشود.
به گزارش هگمتانه ،محسن جانجان اظهار کرد :کاوش معبد الئودیسه دو بخش دارد و قرار است

در حسـ ــینیه دوخواهران فعالیت کنیم و با توجه به اینکه یک ضلع دیوار آن ترک برداشـ ــته ،دیوار
باید تخریب ،مقاوم سازی و رفع خطر شده سپس کار کاوش آغاز شود.
وی اضافه کرد :پیمانکار اقدامات ضروری دیوار مشـ ــخص شـ ــده و در حال عقد قرارداد است و به
ً
محض دریافت مجوز کاوش ،در روزهای آینده عملیات آغاز میشـ ــود ،به عبارت دیگر عمال فرآیند
کاوش الئودیسه طی دو یا سه روز دیگر آغاز میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدسـ ــتی و گردشگری شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه مانند
فصل گذشـ ــته خود سرپرستی تیم کاوش را بر عهده خواهم داشت ،خاطرنشان کرد :اعتبار فصل

نهایی کاوش معبد الئودیسه  300میلیون تومان است.
جانجان در ادامه مطرح کرد :شهرسـ ــتان نهاوند  264اثر تاریخی دارد که طی دو سه سال اخیر یک یا
دو بار مرمت ،اسـ ــتحکام بخشی و مقاوم سازی شده اند و خوشـ ــبختانه در حال حاضر از وضعیت
خوبی برخوردار هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری شهرسـ ــتان نهاوند در پایــــان بیان کرد:
خوشـ ــبختانه بنایی که نیاز اضطراری به مرمت داشته باشد ،در شهرسـ ــتان نهاوند وجود ندارد اما
مراحل دیگری از مرمت بناها هست که هر زمان اعتبار باشد ،انجام میدهیم.

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و
درمان مالیر گفت :شـ ــمار بیمـ ــاران کرونایی بسـ ــتری در
مراکز درمانی شهرستان به سرعت در حال افزایش است
و ظرفیت تختهای بیمارسـ ــتانی بخش ویـ ــژه کرونا در 2
بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) و تأمین اجتماعی تکمیل
شده که این موضوع یک هشدار و زنگ خطر جدی است.
به گزارش هگمتانه« ،محسـ ــن ترکاشـ ــوند» روز یکشنبه
در جمع خبرنگاران با اشـ ــاره به موج گسـ ــترده و خطرناک
چهارم شیوع کرونا ،افزود :در سه هفته نخست فروردین
امسـ ــال روند شـ ــیوع ویروس کرونا در این شهرستان به
دلیل دید و بازدیدهای نـ ــوروزی ،دورهمیهای خانوادگی،
ورود مسـ ــافران نوروزی و برگزاری آیینهای عروسی و عزا
صعودی شده است.
وی اظهـ ــار کرد :در هفته نخسـ ــت فروردیـ ــن کل مراجعه
افـ ــراد مشـ ــکوک بـ ــه کرونا بـ ــرای گرفتـ ــن تسـ ــت در این
شهرسـ ــتان 276 ،نفر بود که تسـ ــت  100نفر از این تعداد
مثبت شـ ــد ،در حالیکه در هفته دوم  619مراجعه کننده
مشـ ــکوک به کرونا داشـ ــتیم و تعداد تستهای مثبت از
 100مورد به  300مورد رسید.
مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان مالیر ادامه داد :این در
حالی است که در هفته سـ ــوم فروردین تعداد مراجعان از
 619نفـ ــر به یکهزار و  320نفر یعنی بیش از  2برابر رسـ ــید
و از این تعداد ،تسـ ــت  746نفر از افراد مثبت شـ ــد و هم

بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضالب "حسین آباد ناظم"
مالیر تا پایان تابستان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :معـ ــاون بهرهبرداری
و توسـ ــعه فاضالب شـ ــرکت آب و فاضالب اسـ ــتان
همدان از بهرهبرداری تصفیهخانه فاضالب روسـ ــتای
حسـ ــین آباد ناظم مالیر تا شهریورماه سالجاری خبر
داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،فرهاد بختیاریفر ضمن اشـ ــاره
بـ ــه عملیـ ــات اجرایـ ــی پـ ــروژه تصفیهخانـ ــه فاضالب
حسینآباد ناظم از روستاهای تابعه شهرستان مالیر،
گفت :این پـ ــروژه در دو بخش شـ ــبکه و تصفیهخانه
در حـ ــال انجام اسـ ــت که پیشـ ــرفت فیزیکی شـ ــبکه
جمعآوری فاضالب پروژه مذکور  95درصد و پیشرفت
تصفیه خانه  40درصد است.
وی با بیان اینکـ ــه اعتبارات ایجاد تأسیسـ ــات در این
روسـ ــتا از محل تسـ ــهیالت بانک توسـ ــعه اسـ ــامی
تأمین میشـ ــود ،اضافه کرد :ایـ ــن تصفیهخانه با 470
مترمکعب در روز ظرفیت و طول  15کیلومتر شـ ــبکه
جمعآوری طراحی شده است.
یفـ ــر بـ ــا بیـ ــان اینکه عملیـ ــات اجرایـ ــی پروژه
بختیار 
تصفیهخانه فاضالب حسـ ــینآباد ناظم در سال  96به

صورت رسمی کلید خورد ،خاطرنشان کرد :پیشبینی
م یشـ ــود پروژه مذکور تا شهریورماه سـ ــال آینده وارد
مدار بهرهبرداری شود.
وی بیان کرد :بـ ــا بهره برداری از این تصفیه خانه3271 ،
نفر معادل  1055خانوار از جمعیت روسـ ــتای حسین
آبـ ــاد ناظـ ــم تحـ ــت پوشـ ــش خدمـ ــات تصفیهخانه و
شبکههای جمعآوری فاضالب قرار میگیرند.
معـ ــاون بهـ ــره بـ ــرداری و توسـ ــعه فاضـ ــاب آبفـ ــای
اسـ ــتان همدان در بخش دیگری بـ ــه دیگر پروژههای
شهرسـ ــتان مالیر اشـ ــاره کرد و گفت :در همین راستا
مطالعات مرحله اول و دوم شـ ــبکه و مرحله نخسـ ــت
تصفیهخانه شهر سـ ــامن در سال  94به انجام رسید و
در صورت تأمین اعتبار ،آماده انتخاب مشاور است.
به نقل از ایسـ ــنا ،بختیاری یادآور شد :مطالعات مرحله
اول و دوم شـ ــبکه جم ـ ـعآوری و تصفیهخانه فاضالب
روسـ ــتاهای حاجیآبـ ــاد و شـ ــهر ازندریان نیـ ــز نیازمند
تأمین اعتبار اسـ ــت که در این زمینـ ــه مکاتبات الزم با
مراجع ذیربط برای تأمین اعتبار مطالعات تأسیسـ ــات
فاضالب شهر ازندریان صورت گرفته است.

برگزاری طرح اردوی جهادگران قرآنی در مالیر
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر اداره
تبلیغات اسـ ــامی شهرسـ ــتان مالیر از
برگزاری طـ ــرح اردوی جهادگران قرآنی در
ماه مبارک رمضان خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،حجتاالسـ ــام
روحاهلل نجفی ضمن تبریک فرا رسیدن
ماه رمضـ ــان و بهار قرآن اظهار کرد :اداره
تبلیغات اسالمی در ماه مبارک رمضان
برنامههایـ ــی مختلفی را در دسـ ــتور کار
دارد که این برنامهها به صورت حضوری
و در فضای مجازی برگزار خواهد شد.
وی بـ ــه اعزام قاریان قرآن به جلسـ ــات و
محافل قرآن در ماه رمضان اشـ ــاره کرد و گفت :برگزاری
محافل ترتیل قرآن در مساجد شهر و روستا ،طرح ختم
قرآن در فضای مجازی با حضور عالقمندان ،مسابقات
قرآنی ویژه ادارات و مسـ ــابقه قرانی ویـ ــژه عموم مردم از
جمله این برنامهها خواهد بود.
مدیر اداره تبلیغات اسـ ــامی مالیر بـ ــه برگزاری پویش
قرآنی تالوت آیه روزه در ماه رمضان اشـ ــاره کرد و گفت:
برگزاری مراسـ ــم ترتیلخوانـ ــی قرآن کریم در مسـ ــاجد
شهرسـ ــتان ،حسـ ــینیهها و تکایـ ــا ،ادارات و منـ ــازل با
رعایت شیوهنامههای بهداشـ ــتی به صورت محدود و
طبق مصوبات ستاد ملی کرونا خواهیم داشت.
وی با اشـ ــاره به برنامههای اداره تبلیغات اسالمی مالیر
در ماه مبـ ــارک رمضـ ــان در فضای مجـ ــازی گفت :این
برنامهها شـ ــامل برگزاری برنامه قرآنی ،تفسیر ،مفاهیم
آموزشهای قرآنی ،مسابقه نقاشی ،عکاسی و خطاطی

شهرستان

شلیک اشتباه پسر مالیری،
جان پدر را گرفت

 2بخش برای بیماران کرونایی اختصاص داده شـ ــد که در
حال حاضر  20تخت آن پر شده است.

نباید به نقطه غیرقابل کنترل کرونا برسیم
وی با اشـ ــاره به تجهیز یـ ــک بخش درمانی بـ ــرای بیماران
سـ ــرپایی در بیمارسـ ــتانهای امـ ــام حسـ ــین(ع) و دکتــــر
غرضی ،ابـ ــراز امیدواری کـ ــرد :با همراهی مـ ــردم در رعایت
شیوهنامههای بهداشـ ــتی ،ماندن در خانه و برگزار نکردن
مراسم عروسـ ــی و عزا و دورهمیهای خانوادگی ،به شرایط
مناسب برای مقابله و مهار ویروس کرونا برسیم.
مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان مالیر گفت :آنچه که ما

را نگران کرده ،ترددها ،دورهمیها ،مراسـ ــم عروسـ ــی و عزا
و مهمان ـ ـ ی و همچنین رعایت نکردن الزامات بهداشـ ــتی
اسـ ــت که این تداوم روند به بحرانی شـ ــدن شـ ــرایط منجر
میشود.
ترکاشـ ــوند درباره رونـ ــد اجـ ــرای واکسیناسـ ــیون در این
شهرسـ ــتان نیز بیان کـ ــرد :تاکنـ ــون ی 
کهـ ــزار و  100نفر از
گروههای مختلف کادر درمان ،نیروهای مراکز  16سـ ــاعته،
پاکبانان ،جانبازان با درصد باال ،بیماران سرطانی و دیالیزی
واکسـ ــینه شـ ــدهاند و با توجه به واکسیناسـ ــیون تعداد
زیـ ــادی از کادر درمان ،میزان درگیری آنـ ــان در موج چهارم
بسیار کم و خفیف است.

وی با بیان اینکه مجموعه کادر درمان و بیمارستانهای
مالیر در حالت آماده باش کامل هســــتند و مشــــکلی از
نظر تأمین دارو نداریم ،اظهار کرد :ســــه مرکز  16ســــاعته
در بـ ــاغگل مالیـ ــر و شـ ــهرهای ازندریــــان و ســــامن برای
تس ـ ـتگیری از بیمـ ــاران فعال اســــت و در صــــورت نیاز
آمادگـ ــی راهانـ ــدازی مرکز  16سـ ــاعته دیگری را در ســــطح
شهرستان داریم.
ترکاشـ ــوند خطاب به شـ ــهروندان تأکید کرد :حداقل تا 2
هفته آینده نسـ ــبت به رعایت شــــیوهنامههای بهداشتی
و اجرای محدودیتهای کرونا حساســــیت باالیی داشته
باشند تا به یک ثبات نسبی برسیم.

هادی بیگی نژاد؛ عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس

دولت چشماندازی برای کاهش نرخ دالر تعریف نکرده است
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :عضـ ــو هیـ ــأت رئیسـ ــه
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسـ ــامی گفت :دولت
چشماندازی برای کاهش نرخ دالر تعریف نکرده است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،هادی بیگی نژاد شـ ــامگاه جمعه 20
فروردین ماه در جمع خبرنگاران ،در پاسـ ــخ به این سوال
که چرا مجلـ ــس یازدهم با طـ ــرح تفکیـ ــک وزارت بازرگانی
از وزارت صمـ ــت با وجـ ــود تحریمها و نیازمنـ ــدی مردم به
اجرای این طرح مخالفت کرد؟ گفت :از نظر بنده تشکیل
وزارت بازرگانـ ــی مشـ ــکلی را حل نمیکند چراکـ ــه در حال
حاضر نیز تمامی اختیارات وزارت بازرگانی سابق در اختیار
وزارت صمت اسـ ــت و اگر قرار باشد مشکلی را حل کنند
اختیارات کامـ ــل دارند ،از طـ ــرف دیگر طبق بررس ـ ـیهای
انجـ ــام شـ ــده ،بسـ ــیاری از کارکنان ایـ ــن وزارتخانـ ــه نیز با
تفکیک وزارت بازرگانی از صمت موافق نیسـ ــتند پس اگر
اختالفی بین وزراء به وجود میآید حل آن به عهده رئیس
جمهور است.
وی در پاسـ ــخ به سـ ــوال دیگری درباره علت علنی نشدن
جزئیات قرارداد  25سـ ــاله ایران و چین ،اظهار کرد :قرارداد
 25سـ ــاله یک تفاهم کلی و پیمان دوجانبه در زمینههای
سیاسـ ــی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...بین ایران و چین است
امـ ــا جزئیـ ــات این تفاهـ ــم هنوز مشـ ــخص نشـ ــده البته
درخواست چین علنی نشدن جزئیات این قرارداد است
که گویا ایران نیز این درخواست را پذیرفته و ممکن است
نماینـ ــدگان مجلس نیز از برخی جزئیات این سـ ــند مطلع
نشوند.
بیگـ ــی نـ ــژاد در بخش دیگری بـ ــا بیان اینکه "جـ ــو بایدن"
اختیار و قدرت کافـ ــی برای رفع تحریمهای ایـ ــران را ندارد،
مطرح کـ ــرد :تحریمهای بانـ ــک مرکزی به دالیلـ ــی از جمله
اتهام پولشـ ــویی و یا تأمین مالی تروریسـ ــت ،تحریمهای
غیرهسـ ــتهای هسـ ــتند که از نظر حقوقی نمیتوان آنها را
با مذاکرات هسـ ــتهای رفع کرد پس کاهش قیمت دالر و
بازگشـ ــت آن به کانال  10تا  15هزار تومان با توجه به اینکه
هیچ چشـ ــم انـ ــدازی برای آن درنظـ ــر گرفته نشـ ــده ،بعید
است.

وی تغییر سـ ــاختار برنامهریزیها به جای رفـ ــع تحریمها را
یکی از راهکارهای کاهش قیمت دالر دانسـ ــت و افزود:
ما میتوانیم با حمایـ ــت از بانکهایی که قادر به دور زدن
تحریمها هستند و با آمریکا نیز رابطهای ندارند ،ارزش پول
ملی خود را حفظ کنیم ،راه حل دیگر استفاده از طرح تهاتر
کاال و خدمات است؛ به طور مثال یکی از درخواستهای
کشـ ــور ونزوئـ ــا از ایـ ــران ،دریافـ ــت برخی کاالهـ ــا به جای
پرداخت طال است یا کشور کوبا پذیرفت به جای دریافت
هزینه واکسـ ــن کرونا از ایران نفت بگیرد اما در پایان عدم
هماهنگی بین دستگاههای مختلف سبب عدم اجرایی
شدن این طرح شد.
نماینـ ــده مردم مالیـ ــر در خانه ملـ ــت به راسـ ــتی آزمایی و
لغو عملی همـ ــه تحریمها به عنوان تنها سیاسـ ــت نظام
جمهوری اسالمی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی
اشـ ــاره و خاطرنشـ ــان کرد :از نظر بنـ ــده تحریمهای آمریکا
از نظر حقوقی قابل رفع نیسـ ــت ،از طرفـ ــی هدف آمریکا از
وضع این تحریم ها ،به رخ کشیدن قدرت خود به جهانیان
و قرار دادن ایران در انزوای سیاسـ ــی است ،جو بایدن نیز
در برابر ایران همان سیاسـ ــت ترامـ ــپ را دارد اما از روش
باراک اوباما برای رسیدن به اهدافش استفاده میکند.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه بزرگترین مشـ ــکل کشـ ــور عدم
پذیرش مسؤولیت و حل مشکالت ایجاد شده از سمت
مدیران و دسـ ــتگاههای اداری اسـ ــت ،تأکید کـ ــرد :یکی از
دالیل عالقمندی مقام معظم رهبری به شهید سلیمانی،
حل مشکل به وجود آمده در حیطه اختیاراتش و پذیرش
تمام سختیهای کار بود پس مسؤوالن باید مسؤولیت
کار خـ ــود را بپذیرند و از افراد ذی نفع برای حل مشـ ــکالت
کمک بگیرند.
بیگـ ــی نژاد عـ ــدم تسـ ــهیالت دهـ ــی بانکها و مشـ ــکل
صادرات را از معضالت و موانع تولید در کشـ ــور برشـ ــمرد
و مطـ ــرح کرد :هـ ــر نماینـ ــده مجلس یک جایـ ــگاه عرفی و
یک جایگاه قانونی دارد بـ ــه طوریکه اگر مجلس از جایگاه
قانونـ ــی و قانونگذاری خود اسـ ــتفاده کنـ ــد ،دولت را تابع
خـ ــود میکند اما درخواسـ ــت مردم حوز ههـ ــای انتخابیه از

نماینده مجلس ،کار اجرایی است که نیازمند تالش برای
اخذ اعتبـ ــارات و امکانات از وزرای دولت اســــت ،پس در
این صورت مجلس تابع دولت میشود.
وی با بیان اینکـ ــه مجلس وظیفه نظــــارت و قانونگذاری
خـ ــود را انجام میدهـ ــد ،تصریح کــــرد :در حــــال حاضر دو
شـ ــکایت مبنی بر عمل نکردن دولت به وظایف خود در
زمینه توزیـ ــع کاالهای ضروری و بهبود معیشــــت مردم از
طرف مجلس شـ ــورای اسـ ــامی تنظیم و به قــــوه قضائیه
ارسال شده است.
مسـ ــؤول بسـ ــیج رسـ ــانه شهرســــتان مالیر نیز در ادامه
نماینـ ــده انقالبـ ــی را نمایندهای پویا دانســــت کــــه باید در
راسـ ــتای امیدبخشـ ــی به جامعه گام بــــردارد و مطرح کرد:
نماینده انقالبی باید منشـ ــأ اسـ ــتقالل طلبــــی ،عدالت و
آزادیخواهی باشـ ــد و امید اسـ ــت این مجلــــس بتواند در
راستای رفع مشکالت معیشت مردم گام بردارد.
بـ ــه نقـ ــل از ایسـ ــنا ،شـ ــهرام ذبیحی بــــه تقویــــت تعامل
مسـ ــؤوالن با رسـ ــانهها اشـ ــاره و خاطرنشــــان کــــرد :این
نشسـ ــت قرار بود با حضور هـ ــر دو نماینده مردم مالیر در
مجلس شورای اسالمی برگزار شود اما یکی از نمایندگان
با وجود هماهنگیهای صورت گرفته از حضور در جلسه و
پاسخ به خبرنگاران امتناع کرد.

دانشنامه دفاع مقدس مالیر تدوین میشود

ویژه کـ ــودکان در فضـ ــای مجـ ــازی با محتـ ــوای قرآن و
معارف دینی خواهد بود.
نجفـ ــی از برگزاری طـ ــرح اردوی جهادگـ ــران قرآنی در ماه
مبـ ــارک رمضان خبـ ــر داد و گفـ ــت :این طـ ــرح با هدف
شناسایی روسـ ــتاهایی که به اسـ ــتاد و مربی قرآن نیاز
دارنـ ــد برگزار خواهد شـ ــد ،در ایـ ــن طرح مربیـ ــان قرآن
به صورت جهـ ــادی با حضور در روسـ ــتاها نسـ ــبت به
آموزشها و برنامههای قرآنی اقدام میکنند.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اعزام کاروان قرآنی به مسـ ــاجد شـ ــهر
و روسـ ــتا با هـ ــدف ترویـ ــج فرهنـ ــگ قـ ــرآن و آموزش
برنامههای قرآنی و آموزشـ ــی شـ ــامل روخوانی ،تجوید،
مسـ ــابقات قرآنی ویژه کودکان تصریح کرد :این طرح با
همکاری مربیان برجسـ ــته قرآن در طول ماه رمضان در
مساجد و حسـ ــینیههای محالت مختلف شهرستان
انجام خواهد شد.

3

خبــر

زنگ خطر
تکمیل ظرفیت تختهای
بیمارستانی در مالیر
اکنون روند ابتال و بسـ ــتری بیماران شـ ــیب تندی به خود
گرفته است.
ترکاشـ ــوند درباره روند صعودی تعداد بیماران بستری نیز
بیان کرد :در هفته نخسـ ــت فروردین تعداد افراد بستری
در بخشهای ویژه کرونا در بیمارسـ ــتانهای مالیر  50نفر
بود که در هفته دوم به  70نفر و در هفته سوم تا روز جمعه
گذشته به  178نفر رسید و رشدی بیش از  2برابر در تعداد
بستریها داریم.
وی تأکیـ ــد کرد :با روندی کـ ــه هم اکنـ ــون در زمینه تعداد
مبتالیان و بیماران بسـ ــتری در حال طی شدن است ،دور
از انتظار نیسـ ــت کـ ــه در هفته چهارم وضعیت از شـ ــرایط
کنونی وخیمتر شود.
مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمـ ــان مالیر ادامـ ــه داد :بر
اسـ ــاس تجهیزات و امکانات موجـ ــود ،تعداد  100تخت
در بیمارسـ ــتان دکتر غرضی و  120تخت در بیمارسـ ــتان
امام حسـ ــین(ع) برای بیمـ ــاران کرونایـ ــی در نظر گرفته
شـ ــده که اکنـ ــون این ظرفیـ ــت تکمیل شـ ــده و حدود
 50تخت در بیمارسـ ــتان مهر برای بخـ ــش کرونا تجهیز
شده است.
ترکاشـ ــوند با بیان اینکه حدود  70تخت در بیمارسـ ــتان
امام حسـ ــین(ع) عالوه بر بخش کرونایـ ــی زیر بار بیماران
غیرکرونایـ ــی و اورژانـ ــس رفته اسـ ــت ،گفـ ــت :از  90تخت
بیمارستان مهر مالیر حدود  50تخت بیمارستانی شامل
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هگمتانه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :معاون اسـ ــتاندار همدان
و فرمانـ ــدار ویـ ــژه مالیـ ــر با اشـ ــاره به پیشـ ــرو بـ ــودن این
شهرسـ ــتان در تهیه و تدوین دانشنامه دفاع مقدس در
مقایسـ ــه با سایر شهرها گفت :از تمام توان و ظرفیت این
شهرسـ ــتان برای تدوین دانشنامه دفاع مقدس مالیر به
عنوان یکی از اولویتها استفاده میشود.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه« ،قدرت اهلل ولدی» عصر شـ ــنبه در
دیدار با سردار سـ ــیلواری مسوول اجرایی دانشنامه دفاع
مقدس استان همدان اظهار کرد :به رشته تحریر درآوردن
خاطرات جبهـ ــه و جنگ بـ ــرای آیندگان اقدامـ ــی ناچیز در
مقابل جانفشانی و از خودگذشتگی شهدا و خانوادههای
معظم آنان است.
وی ضمن گرامیداشت سـ ــالروز شهادت سپهبد شهید
«علـ ــی صیاد شـ ــیرازی» افزود :شـ ــهادت سـ ــرداران بزرگی
همچون شـ ــهید «حاج قاسم سـ ــلیمانی» و شهید صیاد
شیرازی در مقابل اسـ ــتبکار جهانی ،منافقان و مفسدان
نشان دهنده این است که هنوز دفاع مقدس ادامه دارد
و درِ باغ شهادت باز است.
فرمانـ ــدار ویـ ــژه مالیر بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه تهیـ ــه و تدوین
دانشنامه دفاع مقدس این شهرسـ ــتان باید در اولویت
کاری قرار گیرد ادامـ ــه داد :باید از توان و ظرفیت محققان،
مولفان ،پیشکسوتان جبهه و جنگ ،ارگانها و نهادهای
مختلـ ــف این شهرسـ ــتان اسـ ــتفاده تـ ــا در مـ ــدت زمان

مناسب این دانشنامه تکمیل و تدوین شود.
ولـ ــدی با بیان اینکـ ــه معادل اعتبار اسـ ــتان همدان برای
دانشنامه دفاع مقدس مالیر اعتبار در نظر گرفتیم تأکید
کرد :دانشـ ــنامه دفاع مقدس مالیر از  6ماه گذشته شروع
به کار کرده و تاکنون روند کار بـ ــه خوبی پیش رفته و این
روند نباید تعطیل شود.
وی بـ ــا تأکیـ ــد بـ ــر اینکـ ــه در رونـ ــد تهیـ ــه و تدویـ ــن این
دانشـ ــنامه نباید وقفه ایجاد شـ ــود گفت :خاطراتی که از
شـ ــهدا جمعآوری میشـ ــود باید منطبق بـ ــر واقعیتها
باشـ ــد و با بهرهگیـ ــری از همـ ــه اسـ ــاتید و محققان ،یک
کار علمـ ــی و کارشناسـ ــی و بدون نقص و بـ ــا زمانبندی
مشخص ارایه شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی مالیر نیز با اشـ ــاره
بـ ــه تشـ ــکیل کمیت ههـ ــای زیر مجموعـ ــه این دانشـ ــنامه
و همـ ــکاری دانشـ ــگاه مالیر ،گـ ــروه مهندسـ ــی رزمی 43
امام علـ ــی(ع) و حوزههای علمیه خواهـ ــران و برادران این
شهرسـ ــتان در تهیـ ــه و تدوین دانشـ ــنامه دفاع مقدس
گفـ ــت :تهیه این دانشـ ــنامه زمانبر اسـ ــت و باید یک کار
کیفی و علمی ارایه شود.
حجت االسالم طالب ترکاشـ ــوند ادامه داد :تاکنون بیش
از  60مدخل برای دانشـ ــنامه دفاع مقدس مالیر توسـ ــط
اسـ ــتان همدان تعیین شـ ــده و بیش از  50مدخل نیز در
این شهرستان اضافه شده است.

هگمتانــــه ،گروه شهرســــتان :دادســــتان عمومی و
انقالب مالیر گفت :شامگاه جمعه گذشته در یک
مراســــم عروســــی در یکی از محلههای مالیر ،پسری
در حین آماده کردن اسلحه برای شلیک هوایی ،پدر
خود را مورد اصابت گلوله قرار داد و به قتل رساند.
به گزارش هگمتانه ،ســــلگی در این باره اظهار کرد :در
پیتماسمردمیبامرکز فوریتهایپلیس 110مبنی
بر وقوع یک فقــــره قتل در یکــــی از محلههای مالیر،
مأمورانانتظامیبالفاصلهبهمحلاعزامشدند.
وی افــــزود :گــــزارش مأمــــوران انتظامــــی حاکـ ــی از
آن اســــت که مقتول در مراســــم عروســــی ،توسط
پسرش که قصد مسلح کردن اسلحه شکاری خود
را داشــــته ،مورد اصابت قرار میگیرد و تا رسیدن به
بیمارستان فوت میکند.
دادســــتان عمومی و انقالب مالیر بیــــان کرد :این
پرونده در مراحل اولیه و در حال بررســــی اسـ ــت و
هنوز توسط کارشناسان در حال تکمیل است.
ســــلگی با بیــــان اینکــــه نظرهــــای کارشناسـ ــان و
بررســــیهای تکمیلــــی در چنــــد روز آینــــده کامـ ــل
میشــــود ادامه داد :طبق نظرات اولیه ضارب قصد
آمــــاده کردن اســــلحه شــــکاری خود را داشـ ــته که
شــــلیک رخ میدهد و پدر  67ساله خود را به ضرب
گلوله میکشد.
وی خواســــتار رعایت قانون از ســــوی مردم به ویژه
در مراســــم عروســــی شــــد و گفت :بدون شک در
این حادثه قانون اعمال نشــــده اســــت و چنانچه
مردم قانون را رعایت کنند ،هیچگاه دچار مشـ ــکل
نخواهند شد.

کشف بیش از  6تن مواد
خام دامی غیر قابل مصرف
در مالیر

طرح تشدید بازرسیها از ابتدای ماه رمضان
هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اداره دامپزشکی
شهرستان مالیر از کشف  6تن مواد خام غیر قابل
مصرف در مالیر در طرح نوروزی این اداره خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه ،ابراهیــــم نعمتگرگانی با
بیان اینکه طرح نوروزی اداره دامپزشــــکی با هدف
تشدید بازرســــی و نظارتها از  25اسفندماه سال
گذشته شــــروع و تا پانزدهم فروردین ادامه داشت
اظهــــار کــــرد :در این زمینــــه دو گروه ثابت و سـ ــیار
نظارت بر واحدهای عرضه مــــواد خام دامی و لبنی،
واحدهای عرضهکننده گوشت و مرغ و رستورانها
و هتلها و تهیه غذا و ...را عهدهدار بودند.
وی با اشــــاره بــــه فعالیت دو کشــــتارگاه طیور و یک
کشــــتارگاه دام در شهرســــتان مالیر گفت :عالوه بر
فعالیت گروههای ویژه از واحدهای عرضه بازدیدها
به صورت مستمر نیز از کشتارگاهها انجام شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرســــتان مالیر تصریح
کرد :در اجرای طرح نوروزی بیش از  6تن انواع مواد
خــــام دامی غیرقابــــل مصرف از واحدهــــای عرضه،
کشــــتارگاهها و خودروهای حمل مواد خام دامی و
لبنی کشف و معدوم شد.
وی با بیــــان اینکــــه ایــــن محمولهها شــــامل مواد
خــــام لبنی ،گوشــــت و خمیر مرغ و ...بود که توسـ ــط
کارشناســــان کشف و ضبط شــــد و از چرخه مصرف
خارج شد گفت :طرح تشدید بازرسیها نیز از ابتدای
ماه رمضان به مدت یک ماه ادامه برگزار میشود.
نعمتگرگانــــی یادآور شــــد :در این طــــرح گروههای
ویژه و کارشناســــان به صورت صبــــح و بعد از ظهر از
واحدهای عرضه ،کشتارگاهها ،رستورانها ،تاالرها و
سایر واحدهای مواد خام دامی و لبنی بازدید دارند.
وی با بیان اینکــــه مردم میتوانند مــــوارد تخلف را
با ســــامانه پاســــخگویی  1512در میان بگذارند تا با
آنها برخورد شــــود گفت :از شهروندان میخواهیم
بــــه هیــــچ وجــــه مرغهــــای بــــدون بســــتهبندی و
گوشــــتهای بدون هویت و مهر خریداری نکنند
و بــــا توجه به ممنوعیت قطعهبندی مرغ با توجه به
آلودگیهــــای محیطی توجه بیشــــتری را به مباحث
بهداشتی داشته باشند.

کشف  15تن چوب جنگلی
قاچاق در مالیر

رئیـ ــس اداره کتابخانههای عمومی مالیر نیز به تشــــکیل
سه تیم عملیاتی در این زمینه اشاره و بیان کرد :برای تهیه
و تدوین دانشنامه دفاع مقدس مالیر در مرحله نخست
 100میلیـ ــون تومـ ــان اعتبار توســــط فرماندار ویــــژه مالیر
اختصاص داده شـ ــد که از این مبلغ  60میلیون تومان آن
تخصیص یافته است.
سـ ــید مهدی آخشـ ــیک با بیان اینکه همت جمعی برای
تهیه و تدوین این دانشـ ــنامه در مالیــــر وجود دارد گفت:
سـ ــال گذشـ ــته  10عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس در
این شهرسـ ــتان رونمایی شـ ــد که پنج عنوان دیگر نیز با
موضوع دفاع مقدس و شهدا آماده رونمایی است.
شهرسـ ــتان مالیر یکهزار و  100شــــهید واالمقام را تقدیم
انقالب اسالمی کرده است.

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــده انتظامی
شهرســــتان مالیر از کشــــف  15تن چوب جنگلی
قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،محمدباقر ســــلگی اظهار کرد:
در راســــتای برخورد قاطعانــــه با ورود انــــواع کاالی
قاچاق ،مأموران مبارزه با جرایــــم اقتصادی پلیس
آگاهی مســــتقر در ایست و بازرســــی حرمآباد مالیر
حیــــن کنتــــرل محورهــــای مواصالتــــی منتهـ ــی به
شهرســــتان ،به یک دســــتگاه کامیون مشـ ــکوک
شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســــی از داخل ایــــن خودرو 15 ،تن
چوب جنگلــــی قاچاق و بــــدون مجــــوز قانونی که
ارزش آن برابر نظر کارشناســــان یــــک میلیارد ریال
برآورد شــــده کشف و یک متهم در این خصوص با
تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان مالیر بیـ ــان کرد:
برخــــورد قاطعانه پلیس مالیر بــــا ورود انواع کاالی
قاچاق و غیــــر مجاز از جمله چوبهــــای جنگلی به
عنوان یکــــی از منابع طبیعی مهــــم و ثروت ملی به
صورت ویژه در دســــتور کار مأموران مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی شهرستان قرار دارد.
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خبــــــر

اوج بیتوجهی به کرونا
با طبیعتگردی در همدان

شناسایی  674ابتالی جدید

هگمتانه ،گروه خبر همدان :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت :با فوت  11بیمار دیگر
در روز شـ ــنبه مجموع متوفیان قطعی ابتال به کرونا در این اسـ ــتان ازابتـ ــدای همه گیری این ویروس
تاکنون به یک هزار و  619نفر رسید.
به گزارش هگمتانه ،محمد طاهری روز یکشـ ــنبه اظهار کرد :همچنین با شناسایی  674بیمار جدید
مبتال به کووید  19در روز شنبه ،مجموع موارد مثبت بستری و سرپایی به  39هزار و  796نفر رسید.

با حضور شهردار همدان صورت گرفت

تا پایان ششمین روز ثبتنام

تعیین اولویتهای اجرایی و عمرانی
منطقه یک شهرداری

 3688نفر داوطلب انتخابات شوراهای روستایی
در استان همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :دبیر سـ ــتاد انتخابات استان
همدان گفت :سـ ــه هزار و  688نفر تا پایان ششـ ــمین روز
ثبت نام از داوطلبان ،به عنوان نامزد انتخابات ششمین
دوره شوراهای اسالمی روسـ ــتا در این استان نام نویسی
کردند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،ابوالقاسـ ــم الماسـ ــی روز یکشـ ــنبه
اظهار کرد :روند ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات
ششمین دوره شوراهای اسـ ــامی روستا از هشت صبح
 16فروردیـ ــن به صورت هم زمان در سراسـ ــر کشـ ــور آغاز
شده است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :داوطلبان بـ ــرای ثبت نـ ــام در انتخابات
شـ ــوراهای روسـ ــتا میتوانند بـ ــه چهار روش اسـ ــتفاده از
نرمافـ ــزار تلفـ ــن همراه و نسـ ــخه وینـ ــدوز قابـ ــل نصب بر
رایانه با دریافـ ــت از وبگاه وزارت کشـ ــور ،مراجعه به دفاتر
پیشـ ــخوان دولت و با مراجعه حضوری به بخشداریهای
محل سکونت خود اقدام کنند.
مدیـ ــرکل دفتر سیاسـ ــی انتخابـ ــات اسـ ــتانداری همدان
گفت :در روز نخست نام نویسی 328 ،نفر برای انتخابات
شـ ــوراهای روسـ ــتایی اسـ ــتان همدان ثبت نام کردند که
شامل  68نفر در شهرستان همدان 103 ،نفر در مالیر16 ،
نفر در نهاوند 26 ،نفر در کبودراهنگ 11 ،نفر در رزن ،سه نفر

در درگزین 11 ،نفر در شهرستان بهار 49 ،نفر در اسدآباد9 ،
نفر در تویسرکان و  32نفر در فامنین میشوند.
به گفته الماسـ ــی ،در روز دوم نیـ ــز  369داوطلب ثبت نام
کردند که شامل  76نفر در شهرستان همدان 84 ،نفر در
مالیر 25 ،نفـ ــر در نهاوند 41 ،نفر در کبودراهنگ 26 ،نفر در
رزن ،چهار نفر در درگزین 30 ،نفر در شهرسـ ــتان بهار44 ،
نفر در اسـ ــدآباد 23 ،نفر در تویسرکان و  16نفر در فامنین
هستند.
مدیرکل دفتر سیاسـ ــی و انتخابات اسـ ــتانداری همدان
ادامه داد :در روز سـ ــوم نیز  506داوطلب شـ ــامل  68نفر
در شهرسـ ــتان همـ ــدان 153 ،نفـ ــر در مالیـ ــر 42 ،نفر در
نهاونـ ــد 66 ،نفر در کبودراهنگ 24 ،نفر در رزن 15 ،نفر در
درگزین 16 ،نفر در شهرسـ ــتان بهار 63 ،نفر در اسـ ــدآباد،
 41نفـ ــر در تویسـ ــرکان و  18نفـ ــر در فامنین نام نویسـ ــی
کردند.
الماسـ ــی افزود :در چهارمین روز از ثبت نام  870داوطلب
شـ ــامل  118نفر در شهرسـ ــتان همدان 180 ،نفر در مالیر،
 124نفـ ــر در نهاوند 114 ،نفر در کبودراهنگ 51 ،نفر در رزن،
 31نفـ ــر در درگزین 43 ،نفر در شهرسـ ــتان بهار 69 ،نفر در
اسـ ــدآباد 96 ،نفر در تویسـ ــرکان و  44نفـ ــر در فامنین نام
نویسی کردند.

وی اضافه کـ ــرد :پنجمین روز ثبت نام شـ ــورای اسـ ــامی
روسـ ــتا 66 ،نفر در شهرسـ ــتان همدان 109 ،نفر در مالیر،
 131نفـ ــر در نهاونـ ــد 108 ،نفـ ــر در کبودراهنـ ــگ 25 ،نفر در
رزن 41 ،نفر در درگزین 32 ،نفر در شهرسـ ــتان بهار 23 ،نفر
در اسدآباد 13 ،نفر در تویسـ ــرکان و  23نفر در فامنین نام
نویسی کردند.
دبیر ستاد انتخابات اسـ ــتان همدان ادامه داد :همچنین
 21فروردیـ ــن امسـ ــال و همزمان با ششـ ــمین روز از ثبت
نام ،یـ ــک هـ ــزار و  44نفر شـ ــامل  103نفر در شهرسـ ــتان
همـ ــدان 166 ،نفر در مالیر 128 ،نفـ ــر در نهاوند 174 ،نفر در
کبودراهنگ 74 ،نفر در رزن 35 ،نفر در درگزین 78 ،نفر در
شهرستان بهار 105 ،نفر در اسدآباد 117 ،نفر در تویسرکان
و  64نفر در فامنین نام نویسی کردند.
الماسـ ــی افزود :در مجموع و تا پایان روز ششـ ــم ثبت نام،
سـ ــه هزار و  688داوطلب برای ششـ ــمین دوره انتخابات
شورای اسـ ــامی روستاها در اسـ ــتان همدان نام نویسی
کرده اند که  108نفر آنها زن هستند.
بـ ــه نقـ ــل از ایرنـ ــا ،انتخابات سـ ــیزدهمین دوره ریاسـ ــت
جمهـ ــوری ،میـ ــان دورهای مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی و
ششمین دوره شوراهای اسـ ــامی شهر و روستا ،بیست
و هشتم خرداد امسال برگزار میشود.

کشف سنگ مزار وزیر شاه طهماسب
در باغ بهشت همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همدان :سـ ــنگ مـ ــزار وزیر شـ ــاه
طهماسـ ــب صفوی بـ ــا قدمت  490سـ ــال در آرامسـ ــتان
موقوفه همدان کشـ ــف و به موزه وقـ ــف همدان منتقل
شد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ٬بـ ــه تازگی سـ ــنگ مزار وزیر شـ ــاه
طهماسـ ــب در موقوفه آرامسـ ــتان باغ بهشـ ــت همدان
کشف شده و جزئیات آن اعالم شد.
حجت االسـ ــام رضـ ــا حاجـ ــی زیـ ــن العابدینـ ــی مدیرکل
اوقـ ــاف و امـ ــور خیریه همـ ــدان درباره این موضـ ــوع اظهار
جهان قزوینی وزیر شاه
کرد :داسـ ــتان سـ ــنگ مزار قاضی
ِ

طهماسب صفوی و سـ ــردرآوردنش از آرامستان موقوفه
باغ بهشـ ــت به زمانی برمیگردد که بقعه امامزاده سـ ــهل
ابن علی به دلیل توسعه شهر و ساخت خیابان شهدا در
دوران پهلوی تخریب شد.
وی افـ ــزود :اما اگـ ــر بخواهیم بدانیم این سـ ــنگ مزار 490
سـ ــاله کی ساخته شـ ــد و چه شـ ــد که سـ ــر از باغ بهشت
همـ ــدان درآورد باید به دوران شـ ــاه اسـ ــماعیل صفوی و
سفرش به همدان بازگردیم.
این مسؤول بیان کرد :شاه اسماعیل در حدود  500سال
پیـ ــش زمانی که به همـ ــدان آمد تصمیم گرفـ ــت تا اثری از
خود در این شـ ــهر باقی بگذارد .بنابراین پس از مشورت
بـ ــا نزدیکان و اهالی برآن شـ ــد تا بقع ه سـ ــهل ابـ ــن علی را
بازسازی کند.
وی با اشاره به اینکه با این تصمیم این پادشاه صفوی کار
را آغاز کرد و یک آرامگاه زیبا با چهارباغ و چشـ ــم ه جاری در
آن برپا کرد گفت :سـ ــالها بعد و پس از به قدرت رسیدن
جهان قزوینی که به
شـ ــاه طهماسـ ــب وزیر او یعنی قاضی
ِ
دست شـ ــاه و به دلیل سـ ــوء ظنی که به او داشت کشته
شـ ــد و در کنار بقعه سـ ــهل ابن علی به خاک سپرده شد.
برای او سـ ــنگ مزاری از سـ ــنگ رخام سـ ــاختند و کتیبهای
برآن نگاشتند که متن آن به این شرح است:
رفت قاضی جهان بباغ جنان
که جهان بود از رخش روشن
گفت تاریخ فوت آن معصوم
سروی از بوستان آل حسن
مدیرکل اوقـ ــاف و امور خیریـ ــه همدان عنوان کـ ــرد :مزار
قاضی جهان و سـ ــنگ مزار ارزشمند آن تا قرنها باقی بود
تا اینکه در دوران پهلوی مسؤوالن شهر تصمیم گرفتند
تا تغییراتی در بافت شهر ایجاد کنند.

وی مطرح کـ ــرد :یکـ ــی از آن اقدامات کـ ــه موجب تخریب
بقع ه سـ ــهل ابن علی شد طرح گسـ ــترش خیابان شهدا
(شورین سابق) بود .بر اساس این طرح بقعه تخریب شد
و مزارهای اطراف آن به کلی از میان برداشته شد.
حاجی زین العابدینـ ــی عنوان کرد :یکـ ــی از آن مزارها ،مزار
قاضـ ــی جهان قزوینی مقتول به سـ ــال 953ه ـ ــ.ق بود .از
آن پس دیگر نه اثری از آن بقعه بود و نه نشـ ــانی از قاضی
جهان تا اینکه خسرو محمدی کارشناس اداره کل اوقاف
و امور خیریه اسـ ــتان همدان در پی بررسـ ــی خـ ــود در باغ
بهشت همدان به یک سنگ مزار جالب برخورد کرد.
وی توضیح داد :بررسیهای اولیه نشان داد که این سنگ

واگذاری امور خدمات شهری در محدوده هر یک از مناطق  4گانه شهرداری همدان

به اطــاع کلیه شــرکتهای خدماتی معتبر میرســاند ،نســبت به واگــذاری امور خدمات شــهری (عملیــات روفــت و روب و جمــعآوری زباله و  )...از ســطح
محدوده منطقه  1،2،3،4تا محل سکوی زباله را با شرایط ذیل اقدام مینماید:

راهاندازی  15سامانه پایش تصویری ترافیکی
با اعتبار  10میلیارد ریال

م .الف 42

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه اندیشـ ــه :رئیـ ــس سـ ــازمان مدیریت و
مهندسی شـ ــبکه حمل و نقل شـ ــهرداری از راهاندازی 15
سامانه پایش تصویری ترافیکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سـ ــازمان مدیریت و مهندسـ ــی
شبکه حمل و نقل شهرداری همدان ،وحید غفاری گفت:
این  15سامانه پایش تصویری ترافیکی با اعتبار  10میلیارد
ریال راهاندازی شده است.
غفـ ــاری گفت :پـ ــس از  10سـ ــال از راهاندازی مرکـ ــز کنترل
ترافیک شـ ــهری ،بـ ــا اعتبار  10میلیـ ــارد ریالی بـ ــرای پایش
تصویری ،پانزده دسـ ــتگاه هوشـ ــمند با اسـ ــتانداردهای
جهانی نصب و تجهیز شد.
رئیس سـ ــازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل
شهرداری همدان افزود :بررسی وضعیت ترافیکی و ثبت
تخلفات رانندگی یکی از مهمترین شاخصهای مدیریت
عبور و مرور اسـ ــت که برای این مهـ ــم تجهیز مراکز کنترل
و پایش به سـ ــامانههای پیشـ ــرفته یکی از الزامات اصولی
اسـ ــت که با هدایت و حمایت شـ ــهردار همدان و اعضای
شورای شـ ــهر توانسـ ــتیم بخش مهمی از معابر را به این
فنآوری مجهز کنیم.
وی افزود :یکی از دغدغههای دلسوزان استان این اقدام
مهم بود که بحمـ ــداهلل امروز توان تصویـ ــری مرکز کنترل
ترافیک شهرداری تقویت و تجهیز شده است.
غفـ ــاری تأکیـ ــد کـ ــرد :بـ ــدون شـ ــک هنجارشناسـ ــی،

مزار باید مربوط به شـ ــخص مهمی باشــــد .او با مراجعه به
منابـ ــع مکتوب متوجه شـ ــد که مرحوم آیــــتا ...عندلیب
زاده قبال این سـ ــنگ را دیده و چند خطی درباره شرح حال
صاحب آن یعنی قاضی جهان نگاشته است.
این مسؤول افزود :عندلیب زاده سنگ مزار قاضی را زمانی
که برجا بوده دیده بود اما از آن زمان به بعد دیگر اثری از آن
سنگ نبود تا اینکه در موقوف ه باغ بهشت یافت شد.
خسرو محمدی کارشناس مســــائل وقف و امور خیریه نیز
در ایـ ــن باره اظهار کرد :یک احتمال قــــوی در این خصوص
وجود دارد و آن این اسـ ــت که در زمان تخریب بقع ه سهل
ابن علی و مزارهـ ــای پیرامون آن احتمــــاال محتویات گورها
را تخلیـ ــه کردهانـ ــد و به همراه ســــنگ مزارهــــای موجود به
گورسـ ــتان نو همدان که همان موقوف ه باغ بهشت باشد
انتقال دادهاند.
وی بیـ ــان کـ ــرد :این فـ ــراز و فــــرود تاریخــــی هرچــــه بوده،
سرنوشـ ــت به گونهای رقم خورده تا نــــام قاضی جهان که

ظاهرا بی گناه به قتل رســــیده اســــت همچنان در اذهان
باقی بماند و پس از  490ســــال دوباره نام او بر سر زبانها
بیفتد.
این کارشــــناس مســــائل تاریخی توضیح داد :سنگ مزار
کهن و ارزشــــمند قاضی جهــــان قزوینی بــــا رعایت اصول
حفاظتی بــــه موزه وقف همــــدان انتقال داده شـ ــد تا این
موزه با اضافه شــــدن نام یکی دیگر از مفاخر کشور پربارتر
از قبل شود.
مــــوز ه وقف همدان وابســــته بــــه اداره کل اوقـ ــاف و امور
خیریه اســــتان همدان با بیش از هزار قطعه اشیا وقفی و
نذری پربارترین موزه وقف کشور است.
از مهمترین آثار این موزه یک نســــخه نهج البالغه مربوط
به  763ســــال پیــــش و یک نســــخه از کتــــاب قانون ابن
سیناست که هر دو اثر به ثبت ملی رسیدهاند.
به نقل از تســــنیم ،این موزه در شــــهر همــــدان و در طبقه
زیرین آستان مبارک امامزاده عبداهلل قرار دارد.

آ گهی مناقصه

به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان

قانونمـ ــداری ،رعایت مقـ ــررات رانندگی و تردد وسـ ــایل
نقلیه اسـ ــتاندارد در شـ ــهر بیشـ ــترین اثر را در دستیابی
بـ ــه شـ ــهر ایـ ــده آل دارد بنابراین انتظـ ــار رفتـ ــار صحیح از
شـ ــهروندان خوب همدانی داریـ ــم تا هزینههـ ــای کنترل
ترافیک بـ ــه کمترین مقدار برسـ ــد و این سـ ــرمایهها برای
تجهیز امکانات تسهیل عبور و مرور هزینه شود.
غفاری درباره کاربردهای سامانه نظارت تصویری بیان کرد:
شناسایی نقاط دارای گره ترافیکی و حادثه خیز  ،جمع آوری
اطالعات ترافیکی جهت انجام پروژههای ترافیکی ،کنترل
و مهندسـ ــی زمان بندی چراغهای راهنمایی و رانندگی در
خصوص تقاطعات شـ ــهر  ،ارائه اطالعات به شهروندان به
منظـ ــور کمک به تصمیم گیری سـ ــفرهای درون شـ ــهری،
مدیریـ ــت طر حهـ ــای مقطعی نظیـ ــر کنتـ ــرل محدودیت
ترددها بر اسـ ــاس مصوبـ ــات ابالغی ،مدیریـ ــت بحران در
حوزه مدیریت شـ ــهری نظیر آب گرفتگی معابر و مدیریت
عملیات برف روبی ،زلزله ،سـ ــیل و اعمال قانون تخلفات
راهنمایـ ــی و رانندگی ضمن پیشـ ــگیری از بروز تنش بین
پلیـ ــس و راننـ ــدگان متخلف بـ ــا حضور نماینـ ــده پلیس
راهور در مرکز کنترل ترافیک از کارکردهای این سـ ــامانهها
قلمداد میشود.
معـ ــاون امور زیربنایـ ــی و حمل و نقل شـ ــهرداری همدان
نیز بیـ ــان کـ ــرد :سـ ــامانههای نظـ ــارت تصویـ ــری در چند
سـ ــال اخیر نقش مهمی در بهبود حمل و نقل داشـ ــته و
باعث شــدهان ـ ــد رویکـ ــرد به چنین سـ ــامانههایی در اکثر
شـ ــهرهای بـ ــزرگ دنیـ ــا افزایش یابـ ــد .وحید علـ ــی ضمیر
افـ ــزود :تجزیـ ــه و تحلیل وضعیـ ــت ترافیـ ــک و کنترل آن
بر اسـ ــاس تحلیل صـ ــورت گرفتـ ــه ،ره آورد جدید و مهمی
در این سامانههاسـ ــت و توسـ ــعه تجهیزات ایـ ــن مرکز با
توجه بـ ــه اهمیت هوشمندسـ ــازی اقدامـ ــات ترافیکی در
اولویتهای اجرایی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه
حمل و نقل شهرداری قرار دارد.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همــــدان :اولویتهــــای اجرایی و
عمرانی شهرداری منطقه یک همدان با حضور شهردار
تعیین شد.
به گزارش هگمتانـ ــه ،پروژههــــای مهــــم و دارای اولویت
شــــهرداری منطقه یک همدان با حضور صوفی شهردار،
علیضمیـ ــر معاون فنی و امــــور زیربنایــــی و حضرت زاده
معاون برنامهریزی و سـ ــرمایه انسانی شــــهردار همدان و
دهبانیصابر مدیر شهرداریمنطقهیکنقدوبررسیشد.

در این نشســــت شــــهردار همدان تصریح کرد :چشم
انداز پیش روی همدان باید براســــاس استانداردهای
مطلوب و اصولی باشد.
عباس صوفی خاطرنشــــان کــــرد :اهمیــــت پروژههای
شــــهرداری بر اســــاس تســــهیل گری و ارتقای کیفیت
زندگــــی شــــهروندان اســــت و هــــر پــــروژه کـ ــه از نگاه
شــــهروندان دارای اهمیت باشد برای مدیریت شهری
نیز اولویت به شمار میرود.

-1مدتقرارداددرهرمنطقهیکسالشمسیمیباشد.
-2متقاضیانازتاریخنشرآگهیبهمدتدهروزتامورخ1400/02/01تاساعت14:15فرصتدارندجهتخریداوراقمناقصهبهمبلغ3،000،000ریالبهحساب
شماره0100785699009بانکشهرشعبهمرکزیبنامشــهرداریمرکزیهمدانواریزورسیدآنرابهمدیریتخدماتشهریشــهرداریهمدانوهمچنیننسبت
بهتحویلاوراقمذکوربهدبیرخانهشهرداریمرکزیواقعدرخیابانبوعلیمراجعهنمایند.
-3مبلغضمانتنامهشــرکتدرمناقصهشــشمیلیاردریالبعنوانسپردهبهحسابشــماره0100785699009بانکشهرشعبهمرکزیبنامشــهرداریمرکزیویا
ارایهضمانتنامهبانکی،اسنادخزانهواوراققرضهدولتیبهمدتسهماه
-4درزمانانعقــادقرارداددهدرصــدکلمبلغقراردادبعنــوانتضمینانجامتعهداتازبرنــدهمناقصهاخذخواهدشــد.برندهمناقصهچنانچــهحاضربهانعقاد
قراردادنشودیامدارکارایهشــدهموردتاییدمراجعذیربطنباشدســپردهایشــانبهنفعشــهرداریضبطوبانفردومدرصورتیکهفاصلهقیمتپیشنهادیکمتراز
میزانتضمینباشدنیزبههمینروالرفتارخواهدشد.
-5الف:اوراقمناقصهعبارتندازدفترچهپیمان،شــرایطشــرکتدرمناقصه،قراردادوفرم1و2پیشنهادقیمتکهمتقاضیانبایدیکنســخهازآنراخریداریو
باقیدقبولیمفادآنذیلکلیهاوراقرامهروامضامجازنمودهوبهپیشــنهادخودضمیمهوبهدبیرخانهارایهنماید.ب:ارائهاسنادیبرایارزیابیتوانمالیجهت
پیشبردپیمانحداقلبهمدتیکماهبرابرماده19آییننامهاجراییقانونبرگزاریمناقصهالزامیمیباشد.
-6بهاینپیمانپیشپرداختتعلقنمیگیردوشهرداریهمداندرردیاقبولیکیاتمامپیشنهاداتمختارمیباشد.
-7ارائــهاصلیــاتصویربرابربــااصلگواهــیتاییــدصالحیــتازادارهکاروامــوراجتماعــیدارایاعتبارتاپایــانســال1399باعنــوانخدماتعمومیبرایشــرکت
متقاضیالزامیاست.
-8کلیههزینههایچاپ،تکثیرودرجآگهیدرروزنامههابهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.
-9کلیهمتقاضیانجهتکســباطالعاتبیشــتربــهســایتwww.Hamedan.irیاحــوزهمدیریتخدماتشــهریواقــعدرمیدانرســالت،بلواروالیــت،روبروی
کالنتری،15طبقهچهارممراجعهویاباشماره38215014تماسحاصلنمایند.

کدام مایعات
قاتل کرونا
هستند؟

شهرداری همدان

www.hamedan.ir

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :محدودیتهای
اعمـ ــال شـ ــده در تـ ــردد مـ ــردم بـ ــه مسـ ــیرهای
گردشـ ــگری از جمله بلوار ارم و گنجنامه ،نه تنها
کمکـ ــی بـ ــرای کاهـ ــش دورهمیهـ ــا و حضور در
تفرجگاههای این شـ ــهر نکرده بلکه مکانهای
جدیدی را برای پاتوقهای خانوادگی و دوسـ ــتانه
مهیا کرده است.
بـ ــا وجـ ــود تشـ ــدید محدودیتهـ ــا در راسـ ــتای
پیشـ ــگیری از موج چهارم کرونـ ــا ،برخی همچنان
بدون توجه به هشـ ــدارهای بهداشـ ــتی و رعایت
شـ ــیوهنامهها ،اوقـ ــات فراغت خـ ــود را همراه با
خانـ ــواده و یـ ــا دوسـ ــتان در طبیعت حاشـ ــیه و
اطراف شهر میگذرانند.
همه سـ ــاله بـ ــا فـ ــرا رسـ ــیدن فصل بهار بسـ ــاط
دورهمـ ــی خانوادههای همدانـ ــی در طبیعت به
اوج میرسـ ــد و حاال با وجود شـ ــیوع موج چهارم،
این سنت همیشـ ــگی از سوی مردم ترک نشده
است.
بسـ ــاط دورهمیهای خانوادگـ ــی در هنگام عصر
و شـ ــبانگاه هـ ــر چند از مسـ ــیرهای گردشـ ــگری
منتهی به دامنه الوند همدان برچیده شـ ــده اما
مسیر تازهای را ایجاد کرده است.
در تعطیلـ ــی جمعـ ــه گذشـ ــته خیـ ــز جمعیـ ــت
طبیعت دوسـ ــت همدان به سـ ــمت محورهای
شرقی از جمله مسیر سـ ــد اکباتان سرازیر شد تا
نشـ ــان دهد همچنان اغلب خانوادهها با شیوع
موج چهارم کرونا بیگانه هستند.
ازدحـ ــام خانوادههـ ــا در طبیعـ ــت اطـ ــراف سـ ــد
اکباتان و بسـ ــاط دورهمیها با اسـ ــتقبال مواجه
شـ ــده و کمتر کسـ ــی در این پاتوقهـ ــا به رعایت
شیوهنامههای بهداشتی و اسـ ــتفاده از ماسک
اقدام میکند.
برخی مردم نیز در طبیعت حاشیه جاده همدان
بـ ــه مالیر به نوعی سـ ــاعاتی از بهـ ــار طبیعت را در
کنار خانواده خود سپری کردند.
باغهای اطراف شـ ــهر همدان نیز فرصتی را برای
استفاده مردم در دورهمیهای خانوادگی فراهم
ساخته است.
همچنیـ ــن برخـ ــی از خانوادهها مسـ ــیرهای دره
مرادبیک ،کـ ــوی محمدیـ ــه و روسـ ــتاهای باالی
نایب احمد و رسـ ــالت در این شـ ــهر را به عنوان
محلی مناسـ ــب برای دورهمیهای خود انتخاب
کـ ــرده و این وضعیت نشـ ــان میدهد که اعمال
محدودیت در مسـ ــیرهای ارم و گنجنامه به مهار
ترددها کمک نکرده و فقط باعث تغییر مسیرها
شده است.
از سـ ــوی دیگـ ــر افزایـ ــش ترددها در این مسـ ــیر
به خصـ ــوص محور همـ ــدان -مالیـ ــر در روزهای
تعطیلی بـ ــه ویژه جمعـ ــه در حومه سـ ــداکباتان
منجر به ترافیک سنگین شده است.
تعطیلی برخی اصناف و نیز کشـ ــیکهای نوبتی
کارکنـ ــان دولتی نیز باعث شـ ــده تا اغلب اوقات
فراغـ ــت و بیـ ــکاری خـ ــود را بـ ــه طبیعتگردی و
نشستها و دورهمی خانوادگی سپری کنند.
این شـ ــرایط لزوم تجدید نظر در تصمیم گیریها
و ارائه راهکاری کارشناسـ ــانه برای مهار ترددها و
گردشـ ــگری روزانه مردم در طبیعت اطراف شهر
را دوچندان میکند.
در واقـ ــع هیـ ــچ گونـ ــه موانعی برای آمـ ــد و رفت
مردم در این مناطق وجــــود ندارد و به طور قطع
این روند به تشـ ــدید موج چهـ ــارم کرونا خواهد
افزود.
سید سـ ــعید شاهرخی اسـ ــتاندار همدان هفته
گذشـ ــته در جلسـ ــه اضطـ ــراری سـ ــتاد مقابلـ ــه
بـ ــا ویـ ــروس کرونـ ــا بیان کـ ــرد :شـ ــاهد تجمع و
دورهمـ ــی برخـ ــی از افـ ــراد در مناطـ ــق تفریحی و
گردشگری از جمله گنجنامه و بلوار ارم هستیم
که انتظـ ــار میرود با تعطیل کـ ــردن برخی از این
اماکـ ــن و خاموش کـ ــردن چراغها مانـ ــع تجمع
افراد شد.
حاال میطلبد بـ ــرای مهار این وضعیت و کاهش
شـ ــیوع کرونا اقدام اساسـ ــی و نظـ ــارت جدی در
مسـ ــیرهای گردشـ ــگری اطـ ــراف شـ ــهر همدان
اعمال شود.
در حـ ــال حاضـ ــر  9شهرسـ ــتان اسـ ــتان همدان
در وضعیت قرمز و شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد نیز در
وضعیت نارنجـ ــی کرونایی قـ ــرار دارد که با توجه
به روند افزایش شـ ــمار بیمـ ــاران در روزهای آتی
وضعیت اسدآباد نیز قرمز میشود.
بـ ــه نقـ ــل از ایرنا ،با توجـ ــه به قرار گرفتن اسـ ــتان
همـ ــدان در شـ ــرایط قرمـ ــز کرونایـ ــی ،اعمـ ــال
محدودیتهای جدید پیشبینی شـ ــده در طرح
جامع هوشـ ــمند بـ ــرای رنگبندی قرمـ ــز در این
استان آغاز شده است.

کرونا در  10شهرستان همدان  11قربانی گرفت

وی تصریح کرد :مجموع موارد مثبت بستری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در این استان
به  11هزار و  608نفر و بیماران سرپایی به  28هزار و  161مورد رسیده است.
سـ ــخنگوی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا اظهار کرد :تعداد مراجعان سـ ــرپایی بـ ــه اورژانس
بیمارستانهای این استان با عالئم تنفسی مشکوک به کرونا در روز شنبه یک هزار و  74مورد بود که
 194نفر از مراجعان به بیمارستانها در بخش عادی بستری شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اضافه کرد :در عین حال هم اینک  23بیمار مبتال
به کووید  19در بخش آی .سـ ــی .یو مراکز درمانی این اسـ ــتان بستری هستند و وضعیت جسمی 48

بیمار وخیم گزارش شده است.
وی دربـ ــاره آخریــــن وضعیت بیماران کرونایی در شهرســــتانهای اســــتان همــــدان نیز گفت:
شـ ــمار بیماران کرونایی بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در بیمارستانهای
اسـ ــدآباد  ،418بهار  ،665تویســــرکان  ،764رزن  ،502درگزین  ،208فامنین  204و کبودراهنگ
 733نفر است.
بـ ــه نقل از ایرنا ،وی افزود :همچنیــــن تاکنون  2هزار و  111نفر در مالیر ،یک هــــزار و  392نفر در نهاوند و
چهارهزار و  309نفر نیز در شهرستان همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.

ت یازدهم و دوازدهم
پرونده شکایت از رئیس دول 
به جهت سرپیچی از قانون به قوه قضائیه ارسال شد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :نمایندگان مجلس با  190رأی موافق پرونده شکایت از رئیس دولت
یازدهم و دوازدهم و استنکاف وی از قانون را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز (یکشنبه  22فروردین ماه  )1400پارلمان
گزارش کمیسـ ــیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی

اخبار کوتاه

به احتمال زیاد روز چهارشنبه اول
ماه مبارک رمضان است

حجت االسـ ــام و المسـ ــلمین موحدنـ ــژاد عضو
سـ ــتاد اسـ ــتهالل دفتر رهبر معظم انقالب گفت:
از روز دوشـ ــنبه حدود  100گروه در مناطق مختلف
کشـ ــور برای رصد هالل ماه مبـ ــارک رمضان اقدام
میکنند.
پیشبینیها بر این اسـ ــت که هالل ماه در غروب
دوشـ ــنبه قابل رویت نخواهد بود ،بنابراین انتظار
داریـ ــم همانطور که در تقویم آمده اسـ ــت روز سـ ــه
شنبه سـ ــی ام شـ ــعبان و روز چهارشـ ــنبه اول ماه
مبارک رمضان باشد.

گانتس :هر نوع توافقی با ایران
باید تأمین کننده منافع آمریکا و
ما باشد
بنی گانتـ ــس ،وزیر جنـ ــگ رژیم صهیونیسـ ــتی در
دیدار با وزیر جنـ ــگ آمریکا گفت :هـ ــر نوع توافقی
با ایـ ــران باید تأمیـ ــن کننده منافع آمریکا باشـ ــد و
با منافع ما هم سـ ــازگاری داشته باشـ ــد .اسرائیل،
آمریکا را شـ ــریک کاملی در همه پروندهها از جمله
ایران میداند.
لوید آسـ ــتین ،وزیر جنگ آمریکا :اسـ ــرائیل شریک
راهبردی آمریکاست و این شـ ــراکت برای ثبات در
منطقه اهمیت دارد.

سفیر فرانسه نباید در امور داخلی
ایران دخالت کند
حجت االسـ ــام سـ ــلیمی نماینده مردم محالت در
مجلس گفت :سـ ــفیر فرانسـ ــه در امـ ــور داخلی ما
دخالت کرده اسـ ــت لذا تذکر میدهیم که باالتر از
صندلی خودش ننشـ ــیند و در امـ ــور داخلی ایران
دخالت نکند.
سـ ــفیر فرانسـ ــه همچنیـ ــن گفتـ ــه اسـ ــت کـ ــه
مذاکرات وین و برجام را به سـ ــرانجامی خواهیم
رسـ ــاند که بتوانیـ ــم در انتخابـ ــات ایران دخالت
کنیم .این زیادهگوییها به آقای سـ ــفیر نیامده
است.

نیویورکتایمز :کارزار «فشار
حداکثری» علیه ایران شکست
خورده است
نیویورکتایمز نوشـ ــت :برجام توافقـ ــی برای صلح
نبود ،این توافق برای حل مسـ ــالمتآمیز موضوع
هستهای بود.
ترامـ ــپ سـ ــال  2018یکجانبـ ــه از آن خارج شـ ــد و
تحریمها را بیشـ ــتر کرد تا ایران را مجبور به پذیرش
هرگونه توافق کند.
آمریـ ــکا در حال حاضـ ــر در نظـ ــر دارد بخش عمده
تحریمها علیـ ــه ایران را خاتمه دهـ ــد .این تحریمها
بخـ ــش اعظمـ ــی از نهادهـ ــای ایرانی را هـ ــدف قرار
میدهد.
تحریمهای فشـ ــار حداکثـ ــری پایدار نیسـ ــت .این
تحریمها به تغییر رفتار تهران نیانجامید و برعکس
ایران به توسـ ــعه برنامه موشکی خود اهتمام ورزید
تا تنبیهی برای آمریکا باشد.
چنانچـ ــه بایدن تحری مهـ ــای دوره ترامپ را لغو کند
بازهم تحریمهایی هسـ ــت که بهعنوان اهرم از آن
استفاده شود.
تیم بایدن متعهد شـ ــده بود تا توافق هسـ ــتهای را
طوالنیتر و قدرتمندتر کند .نخسـ ــتین قدم در این
راه بازگشت به برجام است.

عراقچی :اگر آمریکا همه تحریمها
را لغو کند ایران به تعهدات خود
عمل میکند
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو
با شـ ــبکه ان اچ کـ ــی ژاپن گفـ ــت :بزرگتریـ ــن مانع
احیای برجام این اسـ ــت که ایـ ــاالت متحده تمایلی
به متوقف کردن تحریمهای اعمال شـ ــده توسـ ــط
دولت ترامپ ندارد.
موضع ما این اسـ ــت که اگر ایاالت متحده بخواهد
بـ ــه توافق هسـ ــتهای برگردد ،عالوه بـ ــر تحریمهای
مرتبط با برجام ،باید کلیه تحریمهای اعمال شـ ــده
توسط دولت قبلی را لغو کند.
ً
ما تصمیم گرفتهایم مسـ ــتقیما به وضعیت نهایی
برویم .اقدامـ ــات متقابل ایران در پاسـ ــخ به نقض
برجام ،ماننـ ــد تولید اورانیوم بـ ــا غلظت  20درصد و
استفاده از سـ ــانتریفیوژهای با عملکرد باال ،در این
مراحل متوقف نمیشود و اگر ایاالت متحده همه
تحریمها را لغو کند ،ما نیز بـ ــه تعهدات خود عمل
میکنیم.

 5هزار میلیاردتومانبازنشستگان
به جیب دولت رفت!
علیرغ م اینکه قرار بود حقوق  3میلیون و  400هزار
بازنشسته سـ ــازمان تأمین اجتماعی در فروردین
امسال افزایش یابد که در اقدامی عجیب از سوی
تأمین اجتماعی اعالم شـ ــد که ایـ ــن افزایش به ماه
بعد موکول شده است.
این در حالیسـ ــت که با میانگین افزایش حداقل
یک میلیون تومان برای هر بازنشسـ ــته سـ ــازمان
ً
تأمین اجتماعی ،عمـ ــا رقمی حدود  5هزار میلیارد
تومـ ــان از جیب بازنشسـ ــتگان حـ ــذف و به جیب
دولت واریز خواهد شد!

حجتاالسـ ــام حسـ ــن روحانی رئیسجمهور دولتهای یازدهـ ــم و دوازدهم در اجـ ــرای ماده 234
آئیننامه داخلی مجلس را بررسـ ــی کردند .وکالی ملت نهایتا بـ ــا  190رأی موافق 9 ،رأی مخالف و  9رأی
ممتنع از مجموع  235نماینده حاضر در جلسـ ــه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را
جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسـ ــال کردند .به نقل از فارس ،در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس عنوان شـ ــده اسـ ــت که با توجه به اسـ ــتعالمات صورت گرفته از معاونـ ــت قوانین مجلس
شورای اسالمی ،حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست
جمهوری اسالمی ایران از امضاء ،صدور دستور انتشار و ابالغ ( )13فقره قانون مصوب مجلس شورای

اسالمی استنکاف کرده است .گفتنی است بر اسـ ــاس ماده  ،1مصوبات مجلس شورای اسالمی به
رئیـ ــس جمهور ابالغ و رئیـ ــس جمهور باید ظـ ــرف  5روز آن را امضا و به دولت ابالغ کــــرده و دولت در
موظف است ظرف مدت  48ساعت آن را منتشر کند .در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء
یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر ،دولت موظف اسـ ــت مصوبه یا نتیجه همه پرســــی را پس از انقضای
مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر کند .همچنین در صورت استنکاف رئیس جمهور
از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دسـ ــتور رئیس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی
موظف است ظرف مدت  72ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

تا هفته آ تی
نقشه کرونا «قرمز تر » میشود
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ایران و جهان

انعکاس
بیمارستانهایی پر از بیماران کرونایی

هر عطسه و سرماخوردگی را کرونا تلقی کنید

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :وزیر بهداشـ ــت با بیان
اینکـ ــه برآورد ما این اسـ ــت کـ ــه هفته جـ ــاری و هفته آتی
نقشـ ــه قرمزتر و حتی به سـ ــمت سـ ــیاهی میرود،گفت:
امروز دچار گرفتاری جدید و موج سـ ــهمگینی شدیم که
به مراتب از موجهای قبلی گرفتارتر خواهد کرد.
سـ ــعید نمکی وزیر بهداشـ ــت در ارتباط زنده تلویزیونی
با اشـ ــاره به آخرین وضعیت کرونا در کشـ ــور ،اظهار کرد:
بنده قبل از پایان سـ ــال به شـ ــکلهای مختلف نسبت
به وضعیت موجود به مسـ ــؤوالن و مردم هشدار دادم و
آن را با زبانهای مختلف گاهی با تهدید ،گاهی خواهش
و تمنـ ــا و گاهـ ــی با قسـ ــم دادن بیـ ــان کردم تا مـ ــردم به
مسافرت نروند تا گرفتاریهای جدیدی ایجاد نشود.
وی ادامه داد :با تالش توانسـ ــتیم موج سوم را در کشور
مهار کنیم و با این که یک ماه ویروس موتاسـ ــیون یافته
کرونا در خوزستان ما را گرفتار کرده بود مرگها را نزدیک
به  50تا  60نفر رسـ ــانده و نگه داشتیم .بنده عرض کردم
اگر دقت نکنیم فروردین و بهار سختی خواهیم داشت.
وزیر بهداشـ ــت خاطرنشـ ــان کـ ــرد :پیشبینـ ــی و برآورد
میشـ ــد که در اجرای طرح شهید سـ ــلیمانی از  25اسفند
لغایـ ــت  18فروردین عمل کـ ــرده و خانه بـ ــه خانه دنبال
مبتالیان بگردیم و شـ ــعلهها را خامـ ــوش کنیم و در این
شـ ــرایط میتوانیم مطمئن شـ ــویم بهار آرامتری داشـ ــته
باشیم
نمکی گفـ ــت :اما اگر این کار را نکنیم و جمعیت سـ ــیال
و جابجا کنندهای داشـ ــته باشـ ــیم،و از نقاط گرفتار به کم
گرفتار منتقل شـ ــوند ،بهاری بسیار سـ ــخت و تابستانی
مطابق آن داشـ ــته باشـ ــیم امـ ــا عرایض بنـ ــده به دالیل
مختلف مورد توجه قرار نگرفت.
نمکی اظهار کرد :در کل کشـ ــور متأسفانه آمار بستریها

رو به فزونی اسـ ــت؛ به طوری که در بسـ ــیاری از شـ ــهرها
مسؤوالن دانشگاههای علوم پزشکی احساس سخت
و سـ ــنگینی از بار بیمـ ــاری و کمبود امکانـ ــات که ممکن
اسـ ــت به وجود آید دارند .خیز شتابدهنده عمودی در
خصوص بیماران سرپایی داریم و آنچه حاصل صفهای
مـ ــرغ و خرید مایحتاج شـ ــب عید و دورهمی و سـ ــفر بود،
دیده میشود.
وی بـ ــا بیان این که هفته آینده منتظر خیز سـ ــنگینتر از
موارد بسـ ــتری در کشور هستیم ،گفت :متأسفانه تقریبا
همه اسـ ــتانها در یک خیز شـ ــتاب دهنده بیوقفه جلو
میروند و متأسـ ــفانه برای مهار آن برای همکارانی که 14
ماه تالش کردند روزهای سختی خواهد بود.
وزیر بهداشـ ــت اظهار کرد :بنده عرض کـ ــردم تاب آوری
مردم مهم اسـ ــت ،اما تاب آوری کادر بهداشت و درمان
که یک روز نیز روز خوبی نداشـ ــتند بسیار مهمتر است.
کادر سـ ــامت بی صدا و آرام چند خیز پشـ ــت سر هم را
با همه مضائق مـ ــادی وتحریم اداره کرده و نفسشـ ــان
درنیامد و عدهای گفتند اگـ ــر خیز چهارم نیز آمد ،اینها باز
این بار را میکشند؛ در حالی که خیز سختتری است.
نمکـ ــی با اشـ ــاره به وضعیـ ــت مناطق مختلف کشـ ــور از
نظر رنگ بنـ ــدی در  18فروردین ،یادآور شـ ــد :در این روز
نقاط قرمز افزایش یافته و نقاط آبی بسـ ــیار نایاب شـ ــده
و زرد و نارنجی نیز در حال گسـ ــترش است .برآورد ما این
اسـ ــت که هفته جاری و هفته آتی نقشه قرمزتر و حتی به
سمت سـ ــیاهی میرود و خیلی سـ ــهمگین بود که امروز
متأسـ ــفانه  258نفر جان خود را از دست دادند .تعدادی
که در طول مـ ــدت  2-3هفتـ ــه تعداد مرگها بـ ــه  5برابر
رسیده است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :در  14فروردیـ ــن  47شـ ــهر قرمـ ــز ما به

 257شـ ــهر افزایـ ــش پیـ ــدا کرد و ایـ ــن نشـ ــان میدهد
بـ ــه سـ ــمت روزهـ ــای بدتـ ــری میرویـ ــم ،ضمن ایـ ــن که
رعایت شـ ــیوهنامهها به  58درصد رســــیده و این ارتباط
مســــتقیمی با تعداد ابتال ،بستری و مرگ و میرها دارد .به
هر تقدیـ ــر امروز دچار گرفتاری جدید و موج سـ ــهمگینی
شـ ــدیم که به مراتـ ــب از موجهای قبلـ ــی گرفتارتر خواهد
کرد.
وزیر بهداشـ ــت گفـ ــت :البته قـ ــرار بر این نیسـ ــت که به
دلیل عــــدم همراهی عدهای ،مردم را تنها بگذاریم و بنده
به عنوان متولی سـ ــامت خـ ــودم را مکلـ ــف میدانم به
مردم آرامش بدهــــم و در اوج گرفتاری با کمک همکاران
خود با تمام قدرت در خدمت مردم هستیم.
نمکی با اشــــاره به توصیههایی برای مسؤوالن استانی و
مردم ابراز داشت :اول این که همه رؤسای دانشگاههای
علوم پزشـ ــکی ،اسـ ــتانداران و همه کسـ ــانی که دسـ ــت
اندرکار هسـ ــتند ،باید شـ ــیوهنامهها و قضایای مربوط به
آن را به شــــدت جدی بگیرند و با هر شیوهنامهشکنی به
شــــدت مقابله کنند؛ دوم این که از مردم عزیز میخواهم
در رعایـ ــت دسـ ــتورالعملها همراهـ ــی بیشـ ــتری کنند.
ضمن این که مراکز جامع سـ ــامت  16و  24سـ ــاعته را در
کل کشور فعال کردهایم.
وی بـ ــا تأکید بر ایـ ــن که هر عطسـ ــه و سـ ــرماخوردگی را
بایـ ــد در ابتدا کرونا تلقی کرد مگر خالف آن ثابت شـ ــود،
گفت :ابالغ کردهایم تا تختهای بیشــــتری آماده کنند و
همانطور که در سه موج گذشــــته عمل کردیم نخواهیم
گذاشــــت بیماری بدون تخت رها شــــود ،ضمن این که
رئیس جمهور و سـ ــازمان برنامه و بودجه پیگیر موضوع
هســــتند تا در روزهای آینده تعدادی تخت آماده کنیم و
مردم از امکانات جدید ما استفاده کنند.

تذکرات نمایندگان به تیم مذاکرهکننده؛ راستیآزمایی خط قرمز ما در مذاکرات است
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :نماینده مردم یزد در مجلس
شورای اسالمی گفت :دولت باید سیاستهای کلی نظام
و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار دهد
و از این سیاستها کوتاه نیاید .اصل بحث برداشته شدن
تحریمهای ظالمانه و راستیآزمایی دقیق است.
محمدصالـ ــح جـ ــوکار نماینـ ــده یـ ــزد در مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی در جلسـ ــه علنی روز یکشـ ــنبه  22فروردین قوه
مقننـ ــه در تذکر شـ ــفاهی خطاب به هیـ ــأت مذاکرهکننده
بـ ــا گـ ــروه  4+1گفـ ــت :امـ ــروز دوباره شـ ــاهد حادث ـ ـهای در
تأسیسات نطنز بودیم و همزمان تیم مذاکرهکننده ما در
وین در حال مذاکره اسـ ــت ،باز اعتمـ ــاد دیگر و باز ضربه و
خیانتی دیگر!
وی با ابراز اینکـ ــه "همزمان که تیم مذاکرهکننده ما با گروه
 4+1در قالب برجام در حال مذاکره هستند ،در تأسیسات
نطنز حادث ـ ـهای رخ داد ،نتیجهگیری ایـ ــن حادثه با لبخند،
خنجر زدن است" ،ادامه داد :آیا تجربه برجام کافی نیست؟
دولـ ــت بایـ ــد سیاس ـ ـتهای کلـ ــی نظـ ــام و رهنمودهای
مقـ ــام معظم رهبـ ــری را در دسـ ــتور کار قرار دهـ ــد و از این
سیاس ـ ـتها کوتـ ــاه نیاید .اصل بحث برداشـ ــته شـ ــدن
تحریمهای ظالمانه و راستیآزمایی دقیق است.
نماینـ ــده یزد در مجلس با بیان اینکه "راسـ ــتیآزمایی خط
قرمز ماست و هیچکس حق ندارد از آن عبور کند" ،اضافه
کـ ــرد :در برجـ ــام امتیازاتی داده شـ ــد و امروز با پشـ ــتیبانی
قـ ــدرت منطقهای ،انقـ ــاب و نظـ ــام باید مطالبـ ــات مردم

پیگیری شود.

لغو کلیه تحریمها سیاست قطعی نظام جمهوری
اسالمی ایران است
حجـ ــت االسـ ــام علیرضـ ــا سـ ــلیمی عضو هیأت رئیسـ ــه
مجلس نیز در تذکر شـ ــفاهی خطاب به تیم مذاکرهکننده
در ویـ ــن گفت :آقایان مراقب باشـ ــند و عجله نکنند ،یک
بار ثمره تلخ عجله کردن را شـ ــاهد بودیم ،کلیه تحریمها از
جمله تحریمهای اولیه و ثانویه باید برداشـ ــته شوند و این
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران است.
عضو هیأت رئیسـ ــه مجلس بـ ــا تأکید به اینکـ ــه "با افکار
عمومـ ــی بازی نکنیـ ــد ،برداشـ ــتن تنها برخـ ــی از تحریمها
با سیاس ـ ـتهای نظـ ــام مغایـ ــرت دارد" ،ادامـ ــه داد :باید
راستیآزمایی صورت بگیرد و براساس مرکز پژوهشهای
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی برای این موضوع به  3تا  6ماه
زمـ ــان نیاز اسـ ــت .اسـ ــتاندارد سـ ــاختگی 8سـ ــاعته برای
راستیآزمایی از جیب چهکسی خرج شده است؟
عضـ ــو هیأت رئیسـ ــه مجلس بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه چرا تیم
مذاکرهکننده با گروه  4+1به مجلس گزارشی ارائه نمیکند
و مجلـ ــس در جریان مذاکرات نیسـ ــت ،عنـ ــوان کرد :چرا
یکی از نمایندگان مجلس همراه بـ ــا تیم مذاکرهکننده به
نشستها اعزام نمیشود؟
تفکیـ ــک بیـ ــن تحریم هسـ ــتهای و غیرهسـ ــتهای
معنی ندارد

همچنین در این جلسـ ــه سـ ــید محمود نبویـ ــان نماینده
تهـ ــران در تذکر شـ ــفاهی خود دربـ ــاره سیاسـ ــت خارجی
دولـ ــت ،گفت :تیـ ــم آقای روحانـ ــی جز خسـ ــارت به مردم
دسـ ــتاورد دیگـ ــری نداشـ ــته اسـ ــت ،از سـ ــال  82تـ ــا 84
بهصراحـ ــت میگوینـ ــد؛ "تعلیـ ــق 20ماهـ ــه هسـ ــتهای و
پذیرفتن شـ ــیوهنامه الحاقی و گسـ ــتردهترین نظارتها را
ً
پذیرفتیم" ،اما نتیجـ ــه تقریبا هیچ شـ ــد .در ژنو و لوزان جز
خسارت نتیجهای در بر نداشته است.
وی در ادامه مطرح کرد :اآلن در مذاکرات هم این موضوع
ادامـ ــه دارد .نمایندگان مردم در مجلـ ــس در دفاع از مردم
گفتند که  5اسـ ــفند تمامی تحریمها برداشـ ــته شـ ــود ،اما
دولت میگوید الزم نیسـ ــت و  3ماه دوبـ ــاره تعلیق ایجاد
شـ ــود و به غـ ــرب این پیـ ــام را دادنـ ــد که "شـ ــما میتوانید
تحریمها را ادامه دهید".
نماینـ ــده تهـ ــران با اشـ ــاره به مذاکـ ــرات اخیر مطـ ــرح کرد:
علیرغم تذکرات قرار اسـ ــت طرح گام به گام برجام را انجام
دهند ،راسـ ــتیآزمایی سـ ــریع و آسـ ــان چهمعنی میدهد؟
آنچه منافع ملت را تأمین میکند این است که تحریمهای
آمریکا بهطور کامل برداشـ ــته شـ ــود .از جمله تحریمهای
نفتی و بانکی و پول بهراحتی در حساب مردم بیاید.
نبویان تصریح کرد :تفکیک بین تحریمهای هسـ ــتهای و
دیگر تحریمها نباید صورت گیـ ــرد و اآلن در مذاکرات این
تفکیکها وجـ ــود دارد و میخواهند طرح گام به گام برجام
را انجام دهند.

بیانیه سازمان دارالقرآن الکریم؛

خواهان تجدیدنظر جدی در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :سـ ــازمان دارالقرآن الکریم
خواسـ ــتار پیگیری و تحقق جدی مطالبـ ــات مردم در زمینه
برگزاری مراسـ ــم معنـ ــوی و دینی بهویژه در ایـ ــام ماه مبارک
رمضان شد.
سـ ــازمان دارالقـ ــرآن الکریـ ــم با صـ ــدور بیانیهای خواسـ ــتار
پیگیـ ــری و تحقق جـ ــدی مطالبات مـ ــردم در زمینه برگزاری
مراسم معنوی و دینی بهویژه در ایام ماه مبارک رمضان شد.
متن این بیانیه به این شرح است:
سـ ــازمان دارالقرآن در آستانه فرارسـ ــیدن ماه مبارک رمضان
و بهار قرآن ،بنا بر وظیفه ذاتی خود و بهعنوان باسـ ــابقهترین
نهاد قرآنی کشور ،در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) مبنی بر ایجاد و حفظ زنجیره تواصی و مطالبه
بهحق مردمی در مورد برگزاری مراسم معنوی و دینی بهویژه
در ایامماهمبارکرمضان،از ستادملیمقابلهباکروناخواست
مصوبه اخیر خود پیرامون لغو کلیه برنامهها و مراس ـ ـ م ویژه
ً
ماهمبارکرمضانرامجددابررسی کردهوبهطور جدمطالبات
مردمراجهتبرگزاریبرنامههایتبلیغیوترویجیدینمبین
اسالمبهویژهدر ایامماهمبارکرمضانمحقق کند.

سـ ــازمان دارالقرآن معتقد است در برگزاری مراس م معنوی
و دینی ،مانند دیگر برنامهها هیچ شـ ــک و شـ ــبههای برای
رعایت مسـ ــائل بهداشـ ــتی وجود ندارد ،چنانچـ ــه در موج
اول شـ ــیوع کرونا نیز شـ ــاهد بودیم جریان مؤمن ،انقالبی،
مذهبی و قرآنی پایکار آمدند و از ضدعفونی سطوح و معابر
تا برگزاری رزمایش مواسـ ــات و کمک مؤمنانه را بدون هیچ
چشمداشتی انجام داده و مردم دیدند که جوانان جهادی،
والیی و مذهبی چه اقداماتی در مقابله با ویروس منحوس
کرونا انجام دادند .بنابراین و بـ ــه تعبیر مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) مردم مؤمن و متدین نخسـ ــتین کسـ ــانی
هسـ ــتند که به رعایت دسـ ــتورالعملها و شیوهنامههای
بهداشتی پایبند خواهند بود؛ لذا مسـ ــؤوالن امر هرچقدر
میخواهنـ ــد دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی را سـ ــختتر
بگیرند ،زیـ ــرا متدینین در برگـ ــزاری مراس ـ ـ م معنوی ثابت
کردند که به رعایت این دستورالعملها پایبندتر از سایرین
هستند و نشان دادند که میشود در این عرصهها تهدید را
به فرصت تبدیل کرد.
سازمان دارالقرآن الکریم همچنین ضمن تقدیر و تشکر از

پیام تبریک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی

نقش برجسته شهید آوینی در بالندگی هنر ایرانی اسالمی
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیرکل فرهنگ و ارشـ ــاد
اسالمی اسـ ــتان همدان به مناسـ ــبت هفته هنر انقالب
اسالمی پیام تبریکی صادر کرد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،در پیام تبریک احمدرضا احسـ ــانی
آمده است:
هنـ ــر زبان مشـ ــترک بشـ ــر و التیام بخش دردهـ ــای آدمی
اسـ ــت و زمانی که با واالتریـ ــن ارزشهای انسـ ــانی پیوند
خورده باشد ،مسیر تکامل و تعالی را هموار میسازد.
بعد از ورود اسـ ــام ،هنر ایرانـ ــی در کنار هنر اسـ ــامی آثار

ارزشمندی را خلق کرد و بعد از انقالب اسالمی این هنر به
رشد و بالندگی رسید.
نویسندگان ،فیلمسـ ــازان ،عکاسان و هنرمندان زیادی
در این مسـ ــیر گام نهاده و اقدامات تأثیرگذاری داشتند
کـ ــه در این میـ ــان شـ ــهید سـ ــیدمرتضی آوینی نقش ـــی
برجسته دارد.
ضمن تبریک به مناسـ ــبت فرارسیدن «هفته هنر انقالب
اسـ ــامی» و سـ ــالروز بسـ ــیج هنرمندان ،امیـ ــدوارم چراغ
فرهنگ و هنر این مرز و بوم همواره درخشان باشد.

زحمات بیشائبه کادر درمان در این مدت اعالم میدارد که
خواهان تجدیدنظر جدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
در این زمینه است و انتظار میرود این ستاد با بهرهگیری و
استفاده از تجارب ارزشمند کارشناسان و متولیان برگزاری
مراس م مذهبی در کشور ازجمله سازمان تبلیغات اسالمی
ً
به الگوی مناسبی دسـ ــت یابد و یقینا این سـ ــازمان نیز از
مبادی ذیربـ ــط موضوع برگزاری برنامههایی چون جز خوانی
قرآن کریم در سراسـ ــر کشور را پیگیری خواهد نمود ،چراکه
تعطیلی محافل معنوی و مذهبی در این شـ ــرایط سـ ــخت
از جهـ ــت روحی و روانـ ــی ،جامعـ ــه را دچار آسـ ــیب میکند
درحالیکه در عین رعایت دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی
میتوان شـ ــاهد برگزاری مراسـ ــم معنوی در ایام ماه مبارک
رمضان با موضوع "امید و باور به توان مردم" باشیم.
در پایان امیدواریم با بهرهگیری از فیوضات معنوی این ماه
مبارک و تمسک به دو اصل جدانشدنی دین مبین اسالم
یعنی قرآن و عترت (ع) در آیندهای نزدیک شاهد ریشهکنی
این ویروس منحوس و احیای دوباره روحیه نشـ ــاط و امید
در دنیا بهویژه کشور عزیزمان باشیم.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد دولت در «مسکن»

تحقق  2درصدی بازآفرینی شهری
ُ
و کندی مسکن اجتماعی
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایران و جهــــان :مرکــــز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی در گزارشی ،به بررسی و ارزیابی
عملکرد دولت در بخش «مسکن» پرداخته است.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشــــی با عنوان
«بررسی عملکرد دولت  .1بخش مسکن و شهرسازی
و عمران شهری» آورده است؛ نظارت و ارزیابی عملکرد
دسـ ــتگاههای دولتـ ــی ،یکــــی از اصلیتریــــن وظایــــف
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در ُحســــن اجــــرای قوانین
توسط دولت است.
در این گـ ــزارش ،بهمنظور بررســــی عملکــــرد دولت در
حوزه مسـ ــکن و شهرسـ ــازی و عمران شهری علیرغم
دشـ ــواری دسترسـ ــی بـ ــه آمــــار و اطالعــــات عملکــــرد
دسـ ــتگاهها با وجود مکاتبات رســــمی بــــرای دریافت
این اطالعات ،براسـ ــاس طیف اطالعــــات کمیوکیفی
و یافت ههـ ــای مبتنیبر پژوهــــش و یا اســــتماع تحلیل
موضوعات بخش مسـ ــکن و شهرســــازی در جلسات
و کمیسـ ــیونهای تخصصی ،میــــزان موفقیت در نیل
به اهداف برنامه ششـ ــم در این حــــوزه و در چهار محور
«بازآفرینی شهری ،مسـ ــکن گروههای کمدرآمد ،تولید
و عرضه مسکن و نظام اجارهداری» بررسی شده است.
متوسط تحقق «بازآفرینی شهری»؛ ساالنه یک تا
دو درصد!
در بخش نخسـ ــت این گزارش ،با عنــــوان «بازآفرینی
شـ ــهری» ،بـ ــه عـ ــدم تحقـ ــق اهــــداف و عــــدم اجــــرای
سیاستهای بازآفرینی شــــهری اشاره شده است .بر
اســــاس این گزارش ،با وجود اینکه قریب به  10ســــال
از تصویب قانون حمایت از احیا ،بهســــازی و نوسازی
بافتهـ ــای فرسـ ــوده و ناکارآمد شــــهری و متعاقب آن
افـ ــزون بر پنج سـ ــال از تهیه آییننامــــه اجرایی تأمین
منابع مالی اجرای طرح و همچنین تدوین ســــند ملی
راهبردی احیا ،بهســــازی و نوســــازی و توانمندســــازی
بافتهـ ــای فرسـ ــوده و ناکارآمــــد شــــهری (مصــــوب
 1393/6/16هیـ ــأت وزیـ ــران) میگذرد و نیــــز با وجود
اینکه مسـ ــئله مزبور در فصل مســــکن قانون برنامه
پنجسـ ــاله ششم توسـ ــعه (ماده  ) 59نیز مورد مداقه
قرار گرفته ،امـ ــا عملکرد دولت در این بخش بســــیار
ضعیف بوده است.
از جملـ ــه اینکه ،شـ ــاهد تفاوت قابــــل مالحظهای بین
اقدامـ ــات عملی در حـ ــوزه بازآفرینی شــــهری با اهداف
برنامه ششـ ــم هسـ ــتیم که گــــواه آن ،وجــــود بیش از
دو میلیـ ــون و  800هـ ــزار واحد مســــکونی در بافتهای
فرسوده و ناکارآمد و حاشیهنشینی و اسکان حدود 12
میلیون نفر در این مناطق است.
بنابـ ــه اذعان مسـ ــؤوالن شــــرکت بازآفرینی شــــهری
درخصـ ــوص تکلیف برنامه پنجم و ششــــم توســــعه
برای نوسـ ــازی سـ ــالیانه  10درصد بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شــــهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی
و بهسـ ــازی سـ ــالیانه  270محله ،متوســــط تحقق این
درصد در کشــــور ســــالیانه بین یک تا دو درصد برآورد
شـ ــده اسـ ــت( .معـ ــادل دســــتیابی  10تــــا حداکثر 20
درصدی بــــه اهداف برنامه ششــــم در این خصوص)؛
همچنیـ ــن از زمـ ــان تصوی ـــب قانون حمایــــت از احیا،
بهسـ ــازی و نوسـ ــازی بافتهــــای فرســــوده و ناکارآمد
شـ ــهری کـ ــه بیـ ــش از  479هــــزار واحد مســــکونی در
این بافتها تولید شـ ــده اســــت ،تنها  47درصد از کل
واحدهـ ــای مسـ ــکونی تولیــــد شــــده در بافــــت (228
هـ ــزار واحـ ــد) از تسـ ــهیالت کم بهــــره بانکــــی تجهیز
شده توســــط دولت اســــتفاده کرده اند .در این راستا
دسـ ــتگاههای اجرایی استانی و شــــهرداریها موظف
به تعریف بیش از  9160پروژه به ارزش قراردادی بیش

از  10هزار میلیارد تومـ ــان بودند که تاکنون فقط 2045
پــــروژه بــــه ارزش قــــراردادی  2200میلیارد تومـ ــان آغاز
شــــده اســــت .به بیان دیگر ،ضریب تحقــــق عملکرد
دستگاههای اجرایی اسـ ــتانی و شهرداریها در اقدام
مشترک حدود  22درصد است .درواقع دستگاههای
خدمات رسان ازجمله مدیریت شـ ــهری ،معاونتهای
عمرانی اســــتانداریها ،ادارات کل اسـ ــتانها و به ویژه
سازمانهای برنامه و بودجه اسـ ــتانها در عمل ،ورود
جــــدی به تکالیف برنامهای در حوزه بازآفرینی شـ ــهری
نداشــــته اند( .آمار ارائه شــــده توســــط معــــاون وزیر و
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مصاحبه
با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ  10شهریور )1399

سـ ــرعت کنـ ــد «مسـ ــکن مهـ ــر » و سرنوشـ ــت
نامعلوم «مسکن اجتماعی»
در بخــــش دوم گــــزارش مرکز پژوهشهــــای مجلس
شــــورای اســــامی با عنــــوان «مســــکن گروههـ ــای کم
درآمد» ،با اشــــاره به تذکر رهبر معظم انقالب به دولت
مبنی بر لزوم ارائه طرح جایگزیــــن به جای انتقاد صرف
از طرح مســــکن مهر ،آمده اســــت :براســــاس مصوبه
هیــــأت وزیــــران ،با هــــدف حمایــــت دولــــت از تأمین
مســــکن گروههــــای کــــم درآمــــد و در راســــتای اجرای
سیاســــتهای دولــــت یازدهم در بخش مســــکن ،طی
ســــالهای  1396-1400برنامهای در دو قالب «مسـ ــکن
اجتماعی و مســــکن حمایتی» تدوین شد .در این طرح
برنامهریزی برای اجرای سالیانه  100هزار واحد مسکونی
طــــی ســــالهای  1396-1400صورت گرفته اســــت که در
این برنامه کمکهایی در قالب تســــهیالت ساخت و
خرید مسکن ملکی ،پرداخت تسهیالت به سازندگان
مســــکن اســــتیجاری ،ســــاخت مسکن اســــتیجاری،
پرداخــــت کمک اجــــاره و وام قــــرض الحســــنه ودیعه
مسکن پیشبینی شده بود.
اما به جــــز پروژههایی کــــه نهادهای حمایتــــی از جمله
کمیته امــــداد امام خمینی (ره) و ســــازمان بهزیسـ ــتی
کشــــور از محل منابع داخلی خود و با مشارکت خیرین
مسکنساز و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی انجام
داده انــــد ،اقدام درخور توجهی توســــط دولت در حوزه
تأمین مســــکن گروههای کــــم درآمد صــــورت نگرفته
است.
 5نقطـ ــه ضعف دولت تدبیـ ــر در «تولید و عرضه
مسکن»
در بخش ســــوم این گزارش با عنــــوان «تولید و عرضه
مسکن» ،با اشــــاره به اهمال دولت در زمینه همگامی
تولید و عرضه مسکن و با تحلیل آمارهای ارائه شده از
سوی مســــؤوالن دولتی ،نقاط ضعف دولت در تأمین
مسکن مورد نیاز جامعه به طور خالصه در این محورها
نتیجهگیری شده است؛
 - 1کاهش تولید ســــالیانه مسکن از متوسط  770هزار
واحد در سال  1392به متوسط سالیانه حدود  400هزار
واحد از سال  1393تاکنون.
 - 2سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیالت بانکی
( 7درصد سهم مسکن و ساختمان در سال )،1398
 - 3عدم تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی.
 - 4افزایش روزافزون اجارهنشینی به خصوص در کالن
شهرها و شهرهای بزرگ (نرخ  42درصدی اجاره نشینی
در شهر تهران در سال )،1398
 - 5کاهش پوشــــشدهی تســــهیالت بانکی از هزینه
مســــکن به دلیــــل افزایــــش افسارگســــیخته قیمت
مســــکن و ناکارآمــــدی پرداخت تســــهیالت سـ ــاخت
مسکن به سازندگان.

در سالگرد روز ملی فناوری هستهای

اختالل در شبکه برقرسانی سایت هستهای نطنز
مشکوک به خرابکاری و نفوذ است
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :ســــخنگوی کمیسیون
انرژی مجلس شـ ــورای اسـ ــامی با اشــــاره به اختالل در
شبکه برق سایت هستهای نطنز آن را بسیار مشکوک
به خرابکاری و نفوذ دانست.
مالک شـ ــریعتی سخنگوی کمیســــیون انرژی مجلس
شورای اسـ ــامی در صفحه شــــخصی خود در توئیتر با
اشاره به اختالل در شبکه برق ســــایت هستهای نطنز
خاطرنشان کرد« :این اتفاق در سالگرد روز ملی فناوری
هسـ ــتهای و در خـ ــال تالش ایــــران بــــرای و ادار کردن
غربیها به لغو تحریمها بســــیار مشکوک به خرابکاری
و نفوذ است.

همین امروز پــــس از اطالع در مجلس در حال پیگیری
ابعاد و جزئیات موضوع هســــتیم و پس از جمعبندی
اعالم نظر خواهد شد».
به نقــــل از فارس ،بهروز کمالوندی معاون و سـ ــخنگوی
سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با فارس از وقوع حادثهای
در بامداد روز گذشته (یکشنبه) در بخشی از شبکه برق
تأسیســــات غنیسازی شــــهید مصطفی احمدیروشن
نطنز خبر داد و اعالم کرد که این حادثه صدمات انسانی و
آلودگی به دنبال نداشته است .این در حالی است که 13
تیر سال گذشته نیز مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در محوطه
باز سایتنطنز دچار حادثهشدهبود.
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لشکرکشی پاس با یاران
ذخیره در نیم فصل دوم
لیگ 2

هگمتانه ،گروه ورزش :تیـ ــم پاس همدان با ترکیب
متفاوت در مسابقات نیم فصل دوم لیگ دسته 2
فوتبال کشور حضور خواهد یافت.
پس از خـ ــروج پاشـ ــازاده از سـ ــرمربیگری تیم پاس،
اغلـ ــب بازیکنان این تیم سـ ــاز جدایی سـ ــر دادند و
همین مسـ ــاله باعث شـ ــد تا با فسـ ــخ قراردادهای
خود ،پاس را دچار کمبود بازیکن کنند.
با روی کار آمدن علی قربانی به عنوان سرمربی جدید
پاس ،شرایط متفاوت در این تیم حاکم شد و اکنون
او باید با نفـ ــرات ذخیره در کنار چنـ ــد مهره اصلی به
مصاف حریفان برود.
قربانی کـ ــه در  2فصل قبل نیز جـ ــزو کادر فنی پاس
بـ ــود و در مقطعی سـ ــرمربیگری این تیـ ــم را برعهده
داشـ ــت ،با اشراف و تسـ ــلط کامل بر شرایط فوتبال
همـ ــدان ،به دنبال راهـ ــکار الزم بـ ــرای احیای مجدد
پاس است.
سـ ــرمربی پاس زمانی که متوجه شد برخی بازیکنان
کلیدی و شاخص خواسـ ــتار جدایی هستند و میل
به بازی در این تیم ندارنـ ــد ،اصراری بر ماندن نکرد و
معتقد بود پاس جای بازیکنانی است که با عشق و
تعصب کار کنند.
البته این تصمیم قربانی سـ ــبب خیـ ــر برای پاس نیز
شـ ــد چرا که بدهی قابل توجهی بابـ ــت قراردادهای
مالی این بازیکنان تسـ ــویه شـ ــد تا پاس سبک بال
راهی نیم فصل دوم شود.
نفراتـ ــی که مـ ــدام قراردادهـ ــای مالی خـ ــود را مطالبه
میکردنـ ــد و با سـ ــرمربیگری مهـ ــدی پاشـ ــازاده نیز
نتوانسـ ــتند در قامت مدعی در نیم فصل اول ظاهر
شوند.
حاصـ ــل تالش بازیکنان پـ ــاس در نیم فصل اول در
 13بازی تنها  2برد 9 ،تساوی و  2شکست بود تا با 15
امتیاز رتبهای بهتر از نهمی کسب نکند.
حـ ــاال هر چند برخـ ــی مدیران توقع صعـ ــود از پاس را
دارند اما کارشناسان معتقدند بقای پاس در لیگ 2
مهمتر از انتظار صعود به لیگ یک است.

محرومیت پاس در نقل و انتقاالت
بالتکلیفی پاس در تسویه بدهی سه میلیاردتومانی
شـ ــاکیان دارای پرونده در فدراسیون فوتبال سبب
شده تا سـ ــازمان لیگ اجازه جذب بازیکن جدید به
این تیم را ندهد.
هر چند بارها مسـ ــووالن مدعی شـ ــده انـ ــد که این
مشکل را برطرف میکنند اما با گذشت چندین روز
از فصل نقل و انتقاالت ،همچنان این مسـ ــاله حل
نشـ ــده و دسـ ــت کادر فنی از جذب بازیکن جدید را
بسته است.
البتـ ــه علـ ــی قربانی سـ ــرمربی پـ ــاس که امیـ ــدوار به
گشـ ــودن پنجره نقل و انتقاالت تیمش است ،چند
مهـ ــره مدنظر را جذب کـ ــرده و حـ ــاال در انتظار وعده
مسووالن است.
در واقع این بازیکنان در تمرین تیم شرکت میکنند
و امیدوارند هرچه سریعتر مشکالت آنها حل شود.
نقـ ــل و انتقاالت نیـ ــم فصل لیـ ــگ  2از شـ ــانزدهم
فروردیـ ــن ماه جـ ــاری به طور رسـ ــمی آغاز شـ ــده و تا
دوازدهم اردیبهشت ماه ادامه دارد.
هر تیم مجاز به جذب  6بازیکن جدید به جای خروج
 6بازیکن از فهرست است.
حاال باید دید در این مدت آیا پنجره پاس بازگشایی
میشـ ــود تا کادر فنی بتواند قرارداد بازیکنان مدنظر
را ثبت کند.
پاس به دنبال شکار عقاب
پاس ـ ـیها امروز دوشـ ــنبه در نخسـ ــتین دیدار خود
در نیـ ــم فصل دوم لیـ ــگ  2میهمان عقـ ــاب تهران
خواهند بود.
دیدار رفت  2تیم بدون گل به تسـ ــاوی رسید و حاال
هـ ــر  2تیم باید برای دومین بـ ــار مصاف مقابل هم را
تجربه کنند.
عقاب تهران در حال حاضر با  16امتیاز در رده هفتم
قرار دارد و پاس ـ ـیها با یک امتیاز کمتـ ــر در رتبه نهم
ایستاده اند.
پیروزی پاس در این مسـ ــابقه بسـ ــیار حایز اهمیت
اسـ ــت چرا که عالوه بر صعود چند پلهای در جدول،
فشار روانی ناشـ ــی از عدم پیروزی در هفتههای اخیر
را کمتر کند.
البته شکسـ ــت پاس وضعیـ ــت را بحرانی میکند و
تیمهای تعقیـ ــب کننده به دنبال از دسـ ــت دادن
امتیـ ــاز حریف همدانی خود هسـ ــتند تـ ــا بتوانند به
ردههای باالتر صعود کنند.
عقـ ــاب تهران نیز وضعیت مشـ ــابه پـ ــاس دارد و در
صورت برد و باخـ ــت ،جایگاه این تیم دسـ ــتخوش
تغییر در گروه ب لیگ  2میشود.
مصاف  2تیم امروز دوشنبه از ساعت  16و  15دقیقه
در ورزشـ ــگاه عطر سـ ــیب باقر شـ ــهر تهـ ــران برگزار
خواهد شد.

تعویق برگزاری انتخابات تنیس روی میز همدان
هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :در حالی که قرار بود مجمع انتخابات هیـ ــأت تنیس روی میز همدان امروز
دوشنبه برگزار شود ،فشار رسانههای این استان باعث به تعویق افتادن برنامه شد.
شائبه مهندسی شدن انتخابات ریاست هیأت تنیس روی میز همدان از یکسو و اعالم وضعیت
قرمز کرونایی از سـ ــوی دیگر باعث شد تا برخی رسـ ــانههای محلی همدان به انتقاد از زمان برگزاری
مجمع بپردازند .مجید سـ ــاغرچی و زهره ابوطالبیان  2نامزد ریاست انتخابات هیأت تنیس روی میز
همدان معرفی شده اند تا شانس خود را برای رأی گیری امتحان کنند.

در این بین ســــاغرچی یکی از نامزدهای انتخاباتی مدعی شــــده که اصرار در برگزاری انتخابات طی
امروز دوشـ ــنبه به این دلیل بود که فدراسـ ــیون به دنبال مهندسی شـ ــدن جلسه به سود خود
بوده است.
موضوعـ ــی که علی ضمیری کامل سرپرسـ ــت هیـ ــأت تنیس روی میز همـ ــدان قاطعانه تکذیب
میکنـ ــد و عنوان دارد که هـ ــر  2نامزد این انتخابات سـ ــالها در کنار یکدیگـ ــر در هیأت فعالیت
دارند.
با این حال دسـ ــتگاه ورزش همدان طی رایزنی با فدراسیون اقدام به لغو انتخابات و موکول شدن

زمان آن به بعد از خروج استان از وضعیت قرمز کرونایی کرد .سخنگوی دستگاه ورزش همدان در
این باره میگوید :سالمت جسمانی اعضا در اولویت است و براین اساس انتخابات هیأت تنیس
روی میز را لغو کرده ایم .حمداهلل چاروســــایی افزود :با تصمیم مدیریت دســــتگاه ورزش استان و
پس از گفت وگو با فدراسیون ،در نهایت نسبت به لغو زمان انتخابات طی امروز موافقت شد.
وی بیان کــــرد :انتخابات هیأت تنیس روی میــــز همدان پس از خروج اســــتان از محدودیتهای
کرونایی برگزار میشــــود .تنیس روی میز همدان یکی از موفقترین رشــــتههای ورزشی این استان
در کشور به شمار میرود.

خورشیدی مربی بدنساز
عزیزی خادم بود!
هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :عجیبترین اتفـ ــاق ورزش ایران
در هفتهای که گذشـ ــت ،انتصاب مجتبی خورشـ ــیدی به
عنـ ــوان سرپرسـ ــت تیم ملی بزرگسـ ــاالن بـ ــود .خبری که
خیلیها تصـ ــور کردند دروغ اسـ ــت و با چنـ ــد روز تاخیر از
وبگاه فدراسـ ــیون منتشـ ــر شـ ــده اما در حالی کـ ــه اهالی
فوتبال منتظـ ــر بودند روابط عمومی فدراسـ ــیون فوتبال
اعالم کند ما با شـ ــما شـ ــوخی کردیم و چنیـ ــن انتصابی در
کار نیسـ ــت ،علی جـ ــوادی در اعتراض به ایـ ــن انتصاب از
سرپرستی روابط عمومی و سخنگویی فدراسیون فوتبال
کنار کشـ ــید تا معلوم شـ ــود تصمیم رئیس فدراسـ ــیون
جدی است و میخواهد سرپرسـ ــتی تیم ملی را به مجتبی
خورشیدی بسپارد.

خورشیدی؛ مربی بدنساز یا معاون باشگاه؟
در شرایطی که رسانهها از این انتخاب شگفت زده بودند،
مجتبی خورشـ ــیدی شروع به رزومه سـ ــازی برای خودش
در زمینه مدیریت فوتبال کرد و مدعی شـ ــد زمان اولیایی
معاون باشـ ــگاه اسـ ــتقالل(!) بوده و اهالی رسانهها تنها
چیزی که به یاد آوردند همکاری او با کاظم اولیایی در پاس
همدان بـ ــود .البته مجتبی خورشـ ــیدی که با نـ ــام پیمان
خورشیدی شـ ــناخته میشود ،در مربیگری صاحب رزومه
اسـ ــت .او به عنوان مربی بدنسـ ــاز و مربی و دوره کوتاهی

هم به عنوان سـ ــرمربی فعالیت کـ ــرده و در آنالیز فوتبال
هم تجربه دارد .مجتبی خورشـ ــیدی این بـ ــار در رادیو ادعا
کرد سال  1375معاون باشـ ــگاه راه آهن بوده است ،این
در حالی اسـ ــت که راه آهنیها او را به عنوان بدنساز به یاد
میآورند.

ـود
ـود خـ ـ ِ
انتقادهـ ــا از فدراسـ ــیون نیسـ ــت ،از خـ ـ ِ
خورشیدی است!
هرچند شـ ــهاب عزیزی خادم با حضـ ــور در برنامه ورزش و
مردم و با بیان این جمله که خورشـ ــیدی فقط سرپرسـ ــت
تیم ملی اسـ ــت و یک مدیر باالتر از او در ساختار تیم ملی
قرار میگیرد و خورشـ ــیدی فقط وظایف سرپرستی را انجام
میدهد ،تالش کرد از فشار انتقادها به فدراسیون کم کند
اما همچنان خورشـ ــیدی مورد هجوم کارشناسان و اهالی
رسانه اسـ ــت .خودش تصور میکند رسانهها میخواهند
فدراسـ ــیون را بزنند و او را بهانـ ــه میکنند اما حقیقت این
است که رسـ ــانهها تا قبل از انتخاب و معرفی او به عنوان
سرپرست تیم ملی ،زاویه آشـ ــکاری با فدراسیون فوتبال
نداشـ ــتند و بیشـ ــتر منتظر بودند نتیجه عملکرد شهاب
عزیـ ــزی خادم و همکارانش را ببینند .مشـ ــکل رسـ ــانهها
و کارشناسـ ــان با انتصاب خورشیدی اسـ ــت و معتقدند
سرپرستی تیم ملی به یک چهره ملی نیاز دارد.

خورشـ ــیدی در راه آهن طبیبی بدنساز بود ،عزیزی
خادم دفاع راست ذخیره!
اما آدرس اشـ ــتباهی کـ ــه مجتبی خورشـ ــیدی در مورد راه
آهن میانه دهه  70داد ،طرفداری را به کشف تازهای رساند.
مجتبی خورشـ ــیدی در میانه دهه  70بدنساز تیم راه آهن

با برتری پرگل برابر همتای بندرنشین

تداوم صدرنشینی شهرداری همدان در لیگ  2کشور
هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :تیم شـ ــهرداری همـ ــدان با برتری
پرگل مقابل شهرداری بندرعباس به صدرنشینی خود در
گروه یک لیگ دسته دوم فوتبال کشور ادامه داد.
در این دیدار که عصر دیروز یکشنبه به میزبانی ورزشگاه
شـ ــهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد ،شهرداری همدان
سه بر یک برابر شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید.
مهـ ــدی خلـ ــج  2گل در دقایـ ــق  25و  65و آرمیـ ــن طالیی
منش یـ ــک گل در دقیقه  36برای شـ ــهرداری همدان در
این مسابقه به ثمر رساندند.
تک گل شهرداری بندرعباس نیز توسط هادی دهقانی از
روی نقطه پنالتی در دقیقه  84وارد دروازه نماینده همدان
شد.
شـ ــهرداری همدان در ایـ ــن دیدار بـ ــا ارایه بـ ــازی هجومی
توانست همانند بازی رفت برابر شهرداری بندرعباس به
برتری دست یابد.
آرمین طالیـ ــی منش مهاجم بلندقامت شـ ــهرداری پس
از هفتههـ ــا مصدومیت توانسـ ــت بازهم برای شـ ــهرداری
گلزنـ ــی کند تا همراه با مهدی خلج دیگر مهاجم بومی جزو
بهترین گلزنان این تیم در لیگ  2باشند.
شـ ــاگردان رضا طالیی منش با این پیروزی ارزشـ ــمند 29
امتیازی شـ ــدند و همچنان در صدرجـ ــدول گروه یک قرار
دارند.
شهرداری بندرعباس نیز با این شکست به رتبه سیزدهم
جدول این گروه سقوط کرد.
تسـ ــاوی علم و ادب تبریز و ویستا توربین تهران تیمهای
دوم و سوم جدول گروه یک نیز به سود شهرداری شد تا با
اختالف چهار امتیاز از تیم دوم در صدر جدول قرار بگیرد.
حضور عباس صوفی شهردار همدان در شب قبل از بازی
روحیه مضاعـ ــف را در بین شـ ــاگردان طالیی منش ایجاد
کرد و سبب شد تا این تیم با انگیزه باال روانه میدان شود.

بر اساس گروهبندی جدید مشاغل؛

تیمهای ملی و لیگها ،مجاز به فعالیت در شرایط قرمز کرونا
مجاز شدن فعالیت باشگاههای ورزشی در شهرهای زرد

هگمتانه ،گروه ورزش :فعالیـ ــت تیمهای ملی و لیگهای
وابسـ ــته در رشـ ــتههای مختلف در تمامی شهرستانهای
کشـ ــور مجاز خواهد بود و فعالیت باشـ ــگاههای ورزشـ ــی
نسبت به قبل تسهیل و در شهرهای زرد امکان پذیر شد.
تمامـ ــی مکاتبـ ــات و ابالغی ههـ ــا در خصوص گـ ــروه بندی
مشـ ــاغل پیش از ابالغیه مـ ــورخ ١٣٩٩/١١/١٨جهت اطالع
رسانی فاقد اعتبار اعالم شـ ــد تا بر اساس آخرین اصالحیه
طـ ــرح مدیریـ ــت هوشـ ــمند محدودیتهای متناسـ ــب با
وضعیـ ــت و روند بیمـ ــاری کووید 19در شـ ــهرهای کشـ ــور
(مصوبه پنجاه و دومین جلسه سـ ــتاد ملی مبارزه با کرونا،
مورخ  20دی  99و پیوست تصویر نامه شماره  183165مورخ
 18/11/99فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
و ابالغیـ ــه اتاق اصناف ایـ ــران به اتاقهای اصناف سراسـ ــر
کشـ ــور در مورخ  25/11/99به شـ ــماره نامه )14861/241/7
مشـ ــاغل گروه  ،1در شـ ــهرهایی که در وضعیـ ــت قرمز قرار
گرفتهاند مجاز به فعالیت بوده و گروههای شـ ــغلی  3 ،2و 4
به مدت  2هفته (قابل تسـ ــهیل و تشدید در صورت تغییر
شرایط با تشخیص وزارت بهداشت) تعطیل خواهند بود.

برخورد با متخلفان
بر اساس اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا ،واحدهای صنفی
متخلف به مدت  15روز پلمب خواهند شـ ــد .در عین حال
مسؤول پیگیری اجرای این محدودیتها وزارت صنعت،
معدن و تجـ ــارت ،ناظـ ــر بـ ــر آن وزارت بهداشـ ــت و نیروی
انتظامی ،اتاق اصناف ایران و اتحادیههای مربوط به عنوان
همکار اعالم شدهاند.
جایگاه ورزش در دسته بندی جدید مشاغل
طبق جدول جدید گروههای شغلی که از  20فروردین سال
 1400ابالغ شده اسـ ــت ،فعالیت تیمهای ملی و لیگهای
وابسته در رشـ ــتههای مختلف در فهرست مشاغل گروه

یک اعالم شـ ــده اسـ ــت تا اینگونه مجوز فعالیت آنها در
تمامـ ــی شهرسـ ــتانها حتی در شـ ــرایط قرمز صادر شـ ــود.
همچنین استخرهای سرپوشیده و باشگاههای ورزشی در
دسته مشاغل گروه سه قرار گرفتهاند تا مجاز به فعالیت در
شهرهای زرد باشند.
پیـ ــش از این ،طبق جدول گروههای شـ ــغلی ،مراکز تمرین
و انجام مسـ ــابقات ورزشی در گروه شـ ــغلی دو ،استخرهای
سرپوشـ ــیده به عنوان گروه شـ ــغلی سـ ــه و باشـ ــگاههای
ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو
و نیز باشگاه ورزشـ ــی سـ ــالنی به عنوان گروه شغلی چهار
تعیین شده بودند.
بنابراین بر اسـ ــاس دسـ ــته آخرین به روز رسانی فهرست
و گـ ــروه بندی مشـ ــاغل صنفـ ــی ،فعالیـ ــت تیمهای ملی
و لیگهـ ــای وابسـ ــته در رشـ ــتههای مختلـ ــف در تمامی

شهرسـ ــتان ها ،حتی در شـ ــرایط قرمـ ــز مجاز اعالم شـ ــد،
در حالـ ــی که پیش از ایـ ــن فعالیت مراکز تمریـ ــن و انجام
مسـ ــابقات ورزشـ ــی در شـ ــهرهای نارنجـ ــی مجـ ــاز و در
شهرهای قرمز ممنوع بود .همچنین باشگاههای ورزشی
ورزشهای پربرخورد از جمله کشـ ــتی ،کاراته و جودو و نیز
باشگاه ورزشی سـ ــالنی که در شهرهای زرد فعالیت آنها
ممنوع بود ،اکنون امکان فعالیت آنها در شـ ــهرهای زرد
فراهم شده است.
این درحالی اسـ ــت که مشـ ــاغل گروه دو ،مجاز به فعالیت
در شهرهای نارنجی و مشاغل گروه چهار مجاز به فعالیت
تنها در شـ ــهرهای آبی هستند ،همچنین تمامی گروههای
چهارگانه مشـ ــاغل در شـ ــهرهایی که در وضعیت آبی قرار
گرفتهانـ ــد مجاز بـ ــه فعالیـ ــت خواهند بود و تشـ ــخیص و
مسؤولیت آن با ستاد استانی است.

تهران بـ ــود .همان سـ ــالها که قاســــم طبیبی ســــرمربی
لرسـ ــتانی هدایت تیم راه آهن تهران را برعهده داشــــت و
سـ ــیروس و بهروز تابانی با او همــــکاری میکردند (یکی از
برادران تابانی ،سـ ــرمربی امیدهای راه آهــــن بود و دیگری
دسـ ــتیار اول طبیبی در کادرفنی بزرگساالن) علی گیوهای
مربـ ــی دروازه بانـ ــی راه آهن بود و مجتبی خورشــــیدی هم

مربی بدنســــاز این تیم .آن ســــالها بازیکنان بزرگی چون
رحمان رضایی ،ناصر قصاب ،ناصر حســــینی ،رضا مرتضی
زاده ،حســــین احمــــدی و ...در تیم راه آهــــن توپ میزدند
و شــــهاب عزیزی خادم هم دفاع راســــت ذخیـ ــره این تیم
بود .آشنایی پیمان (مجتبی) خورشیدی با شهاب عزیزی
خادم به همان راه آهن سالهای  75تا  77برمی گردد.

با اعمال محدودیتهای کرونایی

فعالیت زیرزمینی برخی باشگاههای ورزشی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :اعــــام
وضعیـ ــت قرمـ ــز و اعمــــال
محدودیتهـ ــای کرونایــــی باعث
شده تا برخی باشـ ــگاههای ورزشی
بـ ــرای فـ ــرار آسـ ــیبهای اقتصادی
ناشـ ــی از تعطیلی اجباری ،فعالیت
خود را بـ ــه صورت زیرزمینــــی ادامه
دهند.
هفته گذشـ ــته در راسـ ــتای اعمال
محدودیتهـ ــای کرونایی با هدف
پیشگیری و کاهش آمار مبتالیان
اعـ ــام شـ ــد« :تمـ ــام فعالیتهای
ورزشـ ــی در اماکن ورزشــــی خصوصی و دولتی» تا اطالع
ثانوی تعطیل خواهد بود.
سـ ــخنگوی ورزش و جوانان همدان در این باره گفت:
فعالیت تمامی رشتههای ورزشی در سطح این استان
به دنبال قرار گرفتن در وضعیت قرمز کرونایی تا اطالع
ثانوی تعطیل اعالم شد.
حمداهلل چاروسـ ــایی اظهار کرد :این وضعیت تا زمانی
برقرار اسـ ــت که همدان در شــــرایط عادی کرونایی قرار
بگیرد.
وی اضافه کرد :ایـ ــن تعطیلیها شــــامل تمامی اماکن
ورزشـ ــی دولتـ ــی ،خصوصی و اســــتخرها ،ســــالنهای
سرپوشیده و روباز ،باشــــگاههای بدنسازی و غیره در
استان همدان است.
سـ ــخنگوی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان
یادآور شـ ــد :در صورت بیتوجهی متولیان ورزشــــی به
دستورالعمل سـ ــتاد ملی کرونا ،با آنها برخورد قانونی
خواهد شد.
با این حال برخی باشـ ــگاههای ورزشــــی کــــه اغلب نیز
استیجاری هسـ ــتند ،بدون توجه به دســــتورات اعالم
شـ ــده اقدام به ترفندهایی برای فعالیت پنهانی خود و
جذب مشتری میکنند.
ایـ ــن دسـ ــته از باشـ ــگاههای ورزشــــی ســــانسهای
خصوصی را تبلیغ کرده و با چندبرابر کردن شــــهریه ها،
به صورت اختصاصی و البته به صورت پنهانی فعالیت
آموزشی را برای شاگردانشان انجام میدهند.
برخی باشـ ــگاهها با نصــــب آیفون تصویــــری ،هر زمان
که شاگردانشـ ــان مراجعه کنند ،مجــــوز ورود میدهند
ضمن اینکه شـ ــماری از باشــــگاهها عالوه بر در اصلی،
ورودی دیگر را نیز تعبیه کرده اند.
در این بین هسـ ــتند باشــــگاههایی که ساعاتی شبانه
را بـ ــرای فعالیـ ــت تمرینی شــــاگردان خــــود اختصاص
میدهنـ ــد و ایـ ــن فرضیه را دارنــــد که بازرســــان در این
ساعات غیر اداری کمتر مراجعه میکنند.
آنان حتی از شـ ــاگردان خــــود میخواهند کــــه با خودرو
در مقابل باشـ ــگاه تردد نکنند و ســــانسهای آنان نیز
زمانبندی شده است.

مسووالن برخورد قاطع کنند
در این بین شماری از باشــــگاههای ورزشی که همواره
به قوانین پایبند هسـ ــتند ،خواســــتار برخــــورد قاطع با
متخلفان شدند.
شـ ــماری از باشـ ــگاه داران با گالیه نســــبت به فعالیت
مخفیانـ ــه برخـ ــی باشـ ــگاهها میگوینــــد :فعالیت این
دسـ ــته از باشـ ــگاهها مشــــخص اســــت و انتظار داریم
قانون برای همه یکسـ ــان باشــــد و مســــووالن ورزش
برخورد کنند.
آنان اظهـ ــار کردند :وقتی ممنوعیــــت هرگونه فعالیت
اعالم میشود ،انتظار میرود بازرسیها صورت بگیرد تا
برخی سواستفاده نکنند و شاهد تمرینهای زیرزمینی
نباشیم.
ایـ ــن عـ ــده میگوینـ ــد :باشــــگاههای ورزشــــی کــــه در
دسـ ــترس هسـ ــتند ،بیشــــتر زیر ذره بین قرار دارند اما
برخی باشـ ــگاههای ورزشــــی حاشیه شــــهر به فعالیت
زیرزمینی میپردازند.

در واقع آن دسته از ورزشــــکارانی که برنامه رژیم الغری
دارند ،در دوره حجم هستند و یا میخواهند تناسب و
آمادگی خود را برای دوره پساکرونا و حضور در میادین
ورزشــــی حفظ کنند ،همچنان از حضور در باشـ ــگاهها
استقبال میکنند.
بهگفتهآنان،هر چندباشگاههایورزشیبهدلیلتعطیلی
ماههای اخیر متحمل خسارتهای سنگین مالی شده
اندامادلیلنمیشود کهقوانینرازیرپابگذارند.

باشگاهها در صدر خسارتهای کرونایی
با این حال باشــــگاهها در صدر خســــارتهای ناشی از
شــــیوع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری در حوزه ورزش
قرار دارند.
حــــاال بــــا تعطیلــــی دوبــــاره فعالیتهــــای ورزشـ ــی،
باشــــگاههای ورزشی به خصوص اســــتیجاری متحمل
هزینههای سنگین از جمله اجاره شده اند.
برخــــی باشــــگاه داران در این بــــاره میگوینـ ــد :مالکان
همه ســــاله اقدام به افزایش اجاره بهــــا میکنند و حاال
در نخســــتین ماه از سال باید شــــاهد تعطیلی باشگاه
باشیم.
به گفتــــه آنان انتظــــار مــــیرود مالکان حــــال ناخوش
باشــــگاه داران را از تعطیلی و خســــارتهای مالی درک
کننــــد اما غلب نه تنها اینگونه نیســــتند بلکه افزایش
اجاره بها در سال جاری را هم شاهد هستیم.
شماری از باشــــگاه داران عنوان کردند که میزان اجاره
تعیین شده توســــط مالکان طی امسال بین  25تا 40
درصد افزایش یافته که تــــوان پرداخت آن با وضعیت
فعلی بســــیار ســــخت بوده و مشــــکالت عدیـ ــده را به
وجود آورده است.
حاال باشــــگاه داران همزمان با تعطیلــــی فعالیتهای
ورزشــــی در وضعیت ســــردرگمی قرار دارند به طوری که
که برخی از آنها به دنبال تغییر فعالیت شغلی هستند.
در این میــــان عــــدهای از باشــــگاه داران بـ ــرای جبران
خســــارتها و تأمیــــن منابع مالــــی اقدام بـ ــه راهاندازی
سانسهای خصوصی با شهریههای باال کرده اند.
البته هر چند حضور در این ســــانسها اختیاری است
اما همچنان گالیههایی بابت اخذ شــــهریههای باال نیز
وجود دارد.
بازدیدهای میدانی و شواهد موجود نشان میدهد که
ســــانسهای خصوصی بین  300تا یک میلیون تومان
در ماه تعیین شــــده و این نرخها بســــتگی بـ ــه مربی و
موقعیت باشگاه متغیر است.
از ســــوی دیگــــر محدودیــــت اعمــــال شــــده در حضور
ورزشــــکاران هر ســــانس با توجــــه به شــــیوهنامههای
بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی ،باال بردن اجاره بها
توسط مالکان باشــــگاهها و کاهش چشمگیر حضور
ورزشــــکاران و نیز توقع مربیان در افزایش دستمزدها
باعث ایجــــاد وضعیــــت نامطلــــوب در امـ ــور درآمدی
باشگاهها شده است.
باشــــگاه داران همچنیــــن خواســــتار جبران بخشـ ــی از
خســــارتها حداقل با اعطای تسهیالت بانکی شدند،
موضوعی که ســــال قبل اعمال شــــد و آنها توقع دارند
امســــال نیز این رویه باتوجه به تعطیلی دوباره باشگاه
ها ،اجرایی شود.
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تکان دادن جهان با بوعلی

هگمتانه ،گروه اندیشـ ــه:
ابوعلـ ــی حسـ ــین بـ ــن
عبـ ــداهلل بـ ــن سـ ــینا
بزرگترین فیلسـ ــوف در
سنت فلسـ ــفی در جهان
ایرانی -اسـ ــامی اسـ ــت
کـ ــه متأسـ ــفانه هنوز یک
تنظیم :محسن آزموده
چاپ انتقادی از مجموعه
آثارش در ایران در اختیار نداریم ،شرح و بسط و نقد روزآمد
اندیشهها و آثارش پیشکش .سـ ــید نصراهلل موسویان،
دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی
پژوهشـ ــگاه دانشهای بنیادی ،معتقد است که از قضا
راه ورود مـ ــا به مناسـ ــبات جهـ ــان جدیـ ــد و تأثیرگذاری در
آن از دروازه عقالنیـ ــت و از بابهایی گشـ ــوده میشـ ــود
که متفکرانی چون ابنسـ ــینا گشـ ــودهاند .این اسـ ــتاد و
پژوهشگر فلسـ ــفه در این گفتار نشان میدهد ،اندیشه
نسـ ــینا ،همچنـ ــان کـ ــه در بنیادهای فلسـ ــفه جدید و
اب 
متفکرانی چون هگل و کانت و شـ ــاخههای متعدد رشته
فلسـ ــفه تأثیر جـ ــدی دارد ،نـ ــه فقط در شـ ــکلگیری آنچه
فلسفه اسالمی خوانده میشـ ــود ،بلکه در مباحث سایر
علوم چون کالم و اصول و نحو و ...تأثیرگذار است.
به گزارش مرکز فرهنگی شـ ــهر کتاب ،هفتمین نشست
از مجموعـ ــه درسگفتارهایـ ــی درباره بوعلی سـ ــینا در روز
چهارشـ ــنبه  18فروردین با سـ ــخنرانی دکتر سـ ــیدنصراهلل
موسـ ــویان ،عضو هیـ ــأت علمی پژوهشـ ــگاه دانشهای
بنیـ ــادی ،باعنـ ــوان «ابن سـ ــینا به چـ ــه کارمـ ــان میآید؟»
اختصاص داشـ ــت که گزارشی از این درسگفتار در اختیار
مخاطبان قرار میگیرد:
این سـ ــخن منسـ ــوب به ارشـ ــمیدس معروف است که
گفته« :اگـ ــر به من جایی بدهید که بتوانم بایسـ ــتم و یک
میله به اندازه کافـ ــی بلند هم به من بدهید ،میتوانم دنیا
را تکان بدهم ».پرسش این است که اگر آن کسی که قرار
اسـ ــت چیزی را جابهجا کند ،نسل امروز ایران باشد ،یعنی
کسـ ــانی که در فرهنگ ،علوم انسـ ــانی و فلسفه فعالیت
میکنند ،ابنسینا چه کمکی به ایشان میکند؟ ما چگونه
میتوانیم به ابنسـ ــینا نزدیک شـ ــویم؟ به نظر میآید که
نسـ ــینا را
مـ ــا نـ ــه در دانشـ ــگاهها و نه حوزههـ ــا چندان اب 
نمیخوانیم .در حوزههای علمیه ،عمدتا فلسفه مالصدرا
تدریس میشـ ــود و باور عمومی احتماال چنین اسـ ــت که
نظم فلسفی او اشـ ــکاالتی دارد که نظام فلسفی مالصدرا
آنها را رفع کرده یا اشـ ــکاالت را ندارد .ممکن است در نظام
دانشـ ــگاهی در مقاطـ ــع باالی رشـ ــته فلسـ ــفه یعنی فوق
لیسـ ــانس یا دکترا یا در رشـ ــتههای تخصصی مثل رشته
فلسفه مشـ ــا به ابنسینا توجه شـ ــود ،اما بهطور عمومی
مطالعه ابنسینا امر رایجی نیسـ ــت .برای ارزیابی دقیقتر
نسـ ــینا را بـ ــا متفکرانـ ــی مثل ویتگنشـ ــتاین
میتوان اب 
مقایسه کرد که به سنت فکری ما تعلق ندارند.
یک علت اقبـ ــال کم امروز ما بـ ــه ابنسـ ــینا احتماال زبان
اوسـ ــت که تـ ــا جایی که عربی اسـ ــت ،بـ ــا زبان مـ ــادری ما
متفاوت اسـ ــت و وقتی هم که فارسی مینویسد ،فارسی
کهنی اسـ ــت و با زبان رایـ ــج امروز متفاوت اسـ ــت .علت
دیگر شـ ــاید نوع تفکر ابنسینا باشـ ــد .اما چطور میشود
نسـ ــینا کاسـ ــت و امـ ــروز بتوانیم
که از این بیگانگی با اب 
از او اسـ ــتفاده کنیم؟ بـ ــه نظر من میتـ ــوان از فاصلههای
نسـ ــینا با
مربوط به زبـ ــان و زمان و دسـ ــتگاه مفهومی اب 
روزگار کنونی استفاده کرد .اما برای نشان دادن نحوه ربط
دادن ابنسینا به امروز ،از دو داستان راجع به تاریخ فکری
خودمان کمک میگیرم.

ریشههای فلسفه جدید تا هگل و کانت
نخست به فلسـ ــفه غربی معاصر ایران میپردازم .فلسفه
معاصر در ایران غیر از فلسفه اسالمی که عمدتا به فلسفه
مالصدرا منحصر شـ ــده ،به دو جریان منشعب میشود:
نخست فلسفه قارهای یا وجودی و دیگر فلسفه تحلیلی.
به اجمال میدانیم که فلسـ ــفه تحلیلی از آثار فرگه و راسل
شـ ــروع شـ ــده که مشـ ــکالتی راجع به فهم زبـ ــان و مبانی
ریاضیات و نسـ ــبت مفاهیم ریاضی و منطقی و ...داشتند.
بعد از فرگه و راسل جنبشی پدید آمد و فیلسوفانی چون
مور و ویتگنشـ ــتاین و پوزیتویس ـ ـتهای منطقی و حلقه
ویـ ــن و ...پدید آمدند .برخی از آثار ایـ ــن افراد و جریانها به
فارسی ترجمه شده اسـ ــت .این باور عمومی (و کمابیش
درست) هست که مسـ ــائل و روشهای فلسفه تحلیلی
با مسـ ــائل و روشهای فلسـ ــفه قارهای متفاوت اسـ ــت.
از چهرههای شـ ــاخص فلسـ ــفه قارهای میتوان به نیچه و
هیدگر و سـ ــارتر اشاره کرد که مسائلشـ ــان علیاالصول
با مسـ ــائل فرگه و راسـ ــل متفاوت اسـ ــت .به تعبیری اگر
فیلسـ ــوفان تحلیلـ ــی راجع به اشـ ــیا صحبـ ــت میکردند،
فیلسـ ــوفان قارهای راجع به انسـ ــان فکر میکردند .از این
جهت برای فیلسـ ــوفان قارهای پدیدارشناسـ ــی مسائلی
چون جهـ ــان روزمره ،خودآگاهی و مقوالت انسـ ــانی مثل
رنـ ــج ،محدودیت عمر ،مرگ و ...اهمیت دارد و روشهایی
چـ ــون هرمنوتیک و متفـ ــاوت از روشهای فیلسـ ــوفان
تحلیلـ ــی به کار میبردنـ ــد .هرمنوتیک در فلسـ ــفه قارهای
بیشتر روشـ ــی برای فهم مسائل انسانی است .همچنین
در فلسـ ــفه قارهای گرایشهای دیگری نیز هسـ ــت ،مثل
اینکه به مسـ ــائل اجتماعی و بستر ( )contextپدید آمدن
متن ( )textتوجه دارد.
این گرایشهـ ــای فلسـ ــفه قـ ــارهای را م یتـ ــوان ادامه کار
هگل خواند .درسـ ــت است که در هوسـ ــرل و هیدگر و...
بحثهای متفاوتی از فیلسـ ــوفان تحلیلـ ــی میبینیم ،اما
حداقل یکی از مراکز کار فلسـ ــفه قـ ــارهای همچنان هگل
است .ضمن آنکه فلسـ ــفه تحلیلی وقتی راسل ایدههای
اولیه آن را مینوشـ ــت ،واکنشـ ــی به هگلیانیسـ ــم رایج در
بریتانیـ ــا نزد متفکرانی چـ ــون برادلی بود .یعنـ ــی به نحوی
ایدهآلیسـ ــم آلمانـ ــی در بریتانیا سـ ــیطره پیدا کـ ــرده بود.
بنابراین دو جریان فلسفه تحلیلی و فلسفه قارهای ،هر دو
به فلسـ ــفه آلمانی قرن نوزدهم و چهره مرکزی آن هگل و
پس از او مارکس ارتباط مییابند.
تـ ــا اینجا به نظر میرسـ ــد که دو گرایش غالب فلسـ ــفی در
ایران (قارهای و تحلیلی) ربطی به فلسـ ــفه اسالمی و به تبع
آن ابنسـ ــینا ندارد .اما با کندوکاو تاریخـ ــی نتایج متفاوتی
پدیدار م یشـ ــود .خود فلسـ ــفه هگل واکنشـ ــی است به
نواقصی که او در فلسفه کانت میدید .به این معنا هگل
در سـ ــنت کانتی رشـ ــد یافته اسـ ــت .ضمن آنکه هگل و
کانت هر دو فیلسوفانی نظامساز ( )systematicهستند
و چنـ ــدان جزیینگر نیسـ ــتند و میخواسـ ــتند یک نظام

فلسفی بسازند .اما اگر هگل را واکنشی به کانت بخوانیم،
آنگاه هـ ــر دو گرایش قارهای و تحلیلی سرمنشـ ــا جدیدی
مییابد که کانت اسـ ــت .کانت با پرسـ ــش از نحوه امکان
دانش ،نقطه عطفی در فلسـ ــفه مدرن ایجاد میکند .البته
این کار پیشتر با کارهای متفکرانی چون دکارت و الک و
هیوم و ...آغاز شده بود .اما با کانت میتوان گفت فلسفه
دوره جدید شکل گرفته است.
کانـ ــت میگوید کـ ــه هیوم مـ ــن را از خـ ــواب جزمـ ــی بیدار
کرد و میخواهد مشـ ــکالت معرفت شـ ــناختی دکارت و
الیبنیتـ ــس را حل کند ،یعنی این سـ ــوال که شـ ــناخت
و معرفت چگونـ ــه امکانپذیر میشـ ــود .او برای حل این
مشکل از دسـ ــتگاهی فکری شامل مفاهیمی چون خود
استعالیی و مقوالت اسـ ــتعالیی و خود روانشناختی و...
اسـ ــتفاده میکند و توضیح میدهد که ما چگونه در فهم
جهان مشـ ــارکت میکنیم .مقوالت کانتی به ما میگویند
که مـ ــا تا حدی سـ ــازنده آن چیزی هسـ ــتیم که فهـ ــم ما از
جهان است و در این فهم ،نقش فعال داریم .ایدهآلیسم
اسـ ــتعالیی کانت میکوشـ ــد صلح موقتی میـ ــان دعوای
عقلگرایانـ ــی مثل دکارت و الیبنیتـ ــس با حسگرایانی
مثل الک و هیوم برقرار کند.

ابنسینا و فلسفه جدید
اینجا جایی اسـ ــت که به ابنسینا مربوط میشود .دکارت
و هیوم و کانت ،به نحوی استعاری ،صورتبندی مسائلی
را انجام دادند که ما هنوز در فلسفه جدید غرب یا فلسفه
معاصر با آنها دسـ ــت و پنجه نرم میکنیم .ممکن اسـ ــت
دکارت یا هیوم مدعی باشند که ما اولینبار است که این
مسـ ــائل را طرح میکنیم .اما مطالعات سی سال گذشته،
فیلسوفان غرب را به این سـ ــمت برده که احتماال چنین
نیسـ ــت .یعنی احتماال دکارت و هیوم ،تـ ــا حد زیادی راجع
به مسـ ــائلی صحبت میکننـ ــد کـ ــه در دوره متاخر قرون
وسـ ــطی ،مسـ ــائل رایج بودند ،ولو بـ ــه صورتبندیهای
تا حدودی متفـ ــاوت .بنابراین فلسـ ــفه قرون وسـ ــطایی
کـ ــه دکارت و هیـ ــوم مسائلشـ ــان را از آن میگرفتنـ ــد و
درباره آنها میاندیشـ ــیدند و مسـ ــائل جدیـ ــد راجع به آنها
نسـ ــینا به آنجا
طرح میکردند ،فلسـ ــفهای اسـ ــت که از اب 
رسـ ــیده است ،نه الزاما فلسفهای ارسـ ــطویی .یعنی نوعی
ارسـ ــطوگرایی اسـ ــت که ابنسـ ــینا آن را بازسـ ــازی کرده و
تغییر شـ ــکل داده ( )reshapeاسـ ــت .به نوعـ ــی میتوان
گفت ابنسینا مسائل را ایجاد کرده است.
برای مثـ ــال مفهـ ــوم «مـ ــدرکات» (آنچـ ــه ادراک میکنیم)
یـ ــا امـ ــور قابـ ــل درک ( )perceivableرا در نظـ ــر بگیریم .ما
میدانیم که افالطون و ارسطو راجع به نحوه صورتبندی
مدرکات مباحثی مطرح کردهاند ،اما در قرون وسطی بحث
«حسهای درونی» یا «حسهای باطنی» نخسـ ــتینبار در
فلسـ ــفه ذهن ابنسـ ــینا مطرح م یشـ ــود کـ ــه آن را نوعی
«تفکر دسـ ــتهای» خواند .یعنـ ــی او همانطورکه از حواس
ظاهـ ــری مثل چشـ ــایی یـ ــا المسـ ــه صحبت میکنیـ ــم ،از
سهـ ــای درونی مثل خیال یا متخیلـ ــه و مصوره و وهم
ح 
و ...صحبـ ــت میکنـ ــد .ایـ ــن تعابیر در واقع سـ ــاختن یک
فلسـ ــفه ذهنی اسـ ــت که میخواهد از طریـ ــق نوعی نظام
دسـ ــتهای ،ادراکات ما را طبقهبندی کند و نشـ ــان دهد که
هر یک از این ادراکات چگونه و از چه مسـ ــیری وارد نفس
یا روح میشوند یا بهطور سادهتر ما آنها را ادراک میکنیم.
گره زدن معرفتشناسی با فلسـ ــفه ذهن و ساختن یک
نظام دستهای ،پیش از ابنسـ ــینا دیده نمیشود و بعد از
او به سرعت گسترش مییابد.
نسـ ــینا راجع بـ ــه دوگانه انگاری
اتفاق مهم دیگر بحث اب 
( )dualismو بحـ ــث رابطه بدن و نفس یا روح اسـ ــت .چه
نسـ ــینا تحقیقـ ــا مفهوم جدید
چیزی ما را مـ ــا میکند؟ اب 
«جـ ــان» را در دانشـ ــنامه عالیی برای «نفـ ــس» عربی به کار
نسـ ــینا تعابیری چون «جـ ــان»« ،روان»« ،روح» و
میبرد .اب 
«نفس» و «ذهن» را یک سـ ــازماندهی سیستماتیک کرد
و هم در زبان به آنها سر و شـ ــکلی داد و هم برایش نظریه
فلسـ ــفی ایجاد کرد که با آنچـ ــه از افالطونیها و ارسـ ــطو و
نوافالطونیها میشناسـ ــیم ،متفاوت و تازه است .از این
حیث دیدگاه ابنسینا تازه است که او با تمام افالطونیان
پیش از خودش مخالف اسـ ــت که میتوان پیش از بدن
وجود داشـ ــت و آن را غیرقابل درک میداند .از دیگر سـ ــو
با ارسـ ــطوییها مخالف اسـ ــت .ارسـ ــطو با مفاهیم ماده و
صـ ــورت ،نفـ ــس را صورت بـ ــدن میداند و معتقد اسـ ــت
کـ ــه صورت بدون مـ ــاده نمیتواند وجود داشـ ــته باشـ ــد.
این سـ ــخن هم به نظر ابنسـ ــینا قابل پذیرش نیسـ ــت.
بنابراین ابنسـ ــینا از حیث فلسـ ــفی ،نه ارسطویی است
و نـ ــه افالطونی .ضمن آنکـ ــه او با باور رایـ ــج وجود پیش از
بدن مخالف اسـ ــت که بسـ ــیاری از متکلمین و مفسرین
به آن قائـ ــل هسـ ــتند ،اما ابنسـ ــینا نمیتوان بـ ــا دالیل
فلسـ ــفی آن را بپذیـ ــرد .این نکتـ ــه از دیدگاههـ ــا او ،کمتر
عمومی شده اسـ ــت .جالب است که متکلمین و فقهای
پس از ابنسـ ــینا ،این دیدگاه او را پذیرفتند .حتی کسانی
مثل مالصدرا و شـ ــیخ اشـ ــراق که در برخی اصول فلسفی
با ابنسـ ــینا مخالفت کردهاند ،در پذیرش این دیدگاه که
نفس قبل از بدن وجود نداشـ ــته ،تحتتأثیر او هستند.
نسـ ــینا مفهوم نفس را چنان تغییـ ــر داد که این
یعنی اب 
تغییـ ــر هم در فلسـ ــفه و هم در شـ ــاخههای نزدیک به آن
ماندگار شـ ــد و مفاهیـ ــم افالطونی و ارسـ ــطویی به میزان
زیادی کنار رفتند.
نسـ ــینا تغییرات اساسی در میراث افالطونی و
بنابراین اب 
ارسـ ــطویی ایجاد کرده است که به دو نمونه آن اشاره شد،
یکی مسـ ــاله حواس درونـ ــی ( )internal sensesو دیگری
مفهوم «نفـ ــس» ( .)soulابنسـ ــینا در معرفتشناسـ ــی
و فلسـ ــفه ذهـ ــن دسـ ــتگاههای جدیـ ــدی سـ ــاخت ،زیرا
معتقـ ــد بـ ــود کـ ــه میـ ــراث افالطونـ ــی و ارسـ ــطویی قابل
قبول نیسـ ــتند .این مفاهیم در ابنسـ ــینا صورتبندی
م یشـ ــوند .دیمیتری گوتاس از ابنسیناشناسان شهیر
معاصر در انتهای یکی از مقاالتش بر اسـ ــاس مالحظات
معرفتشناسـ ــانه ،حدس میزند که حتی ممکن است،
نسـ ــینا متاثر باشـ ــد و
الک در نـ ــوع تجربهگراییاش ،از اب 
بد نیسـ ــت مورخان فلسـ ــفه در این زمینه تحقیق کنند.
یعنی از دید او نوع مباحث ابنسینا در معرفتشناسی با
مباحث الک و هیوم مشابه است.
بنابرایـ ــن بـ ــا نسبشناسـ ــی ( )genealogyجریانهـ ــای
فلسفی معاصر در ایران درمییابیم که کل فلسفه جدید،
درگیر مسائلی اسـ ــت که در فلسفه قرون وسطای متاخر
مطـ ــرح بوده و خـ ــود این فلسـ ــفه قرون وسـ ــطایی متاخر
درگیر مسـ ــائلی اسـ ــت که الزاما در مسـ ــائل ارسطوییان

7

اندیشه

نکت ــه

مسابقه گلستان سعدی
خوانی برگزار میشود

متقدم یا نوافالطونیها نیسـ ــت .فرضیه من این اسـ ــت
که این مسـ ــائل تا حد زیادی توسط ابنسینا مطرح شده
است و بعد در سنت اسالمی و التینی نضج گرفته است.
ضمـ ــن آنکه نباید فلسـ ــفه قرون وسـ ــطی را بـ ــا مضامین
سـ ــوگیرانهای چون دوره تاریک اندیشـ ــی و ...مطالعه کرد.
این یکـ ــی از کلیش ـ ـههای خطایی اسـ ــت کـ ــه در دورهای
خاورشناسـ ــان نیز به آن دامن زدهاند .اما در پنجاه سـ ــال
اخیـ ــر مورخـ ــان علم و فلسـ ــفه نشـ ــان دادهانـ ــد که این
پیشداوری خطاست و در قرون وسطی انبوهی از مسائل
جدید طرح شده و بسیاری از آنها همچنان اهمیت جدی
دارند .بـ ــرای مثال پارادوکس دروغگو که به وفور در قرون
وسطای اسـ ــامی و التینی راجع به آن بحث شده و زمانی
تصور میشـ ــد که اهمیتی ندارد ،ولی حاال میدانیم چقدر
این مسـ ــاله هم در فلسـ ــفه زبان و هم در منطق اهمیت
نسـ ــینا از فلسـ ــفه معاصـ ــر و غرب
دارد .خالصـ ــه آنکه اب 
جداکردنی نیسـ ــت و دکارت و هیوم و کانت در چارچوب
مفاهیمی میاندیشـ ــند که تا حد زیادی به نظامسازیهای
ابنسینا وابسته است.
یان اریتسـ ــن ( )Jan Aertsenمورخ فلسفه فقید دانشگاه
آمستردام در کتاب «فلسـ ــفه قرون وسطی به مثابه تفکر
اسـ ــتعالیی» ( )2012اسـ ــتدالل میکنـ ــد که بن و اسـ ــاس
تفکر اسـ ــتعالیی کانت ،در فلسـ ــفه قرون وسطاسـ ــت و
این تفکر که اندیشـ ــه کانت کامال از فلسفه قرون وسطی
منعزل است ،داوری غلطی اسـ ــت .حتی تفکر استعالیی
از فلسفه قرون وسطای متاخر میآید .او در این کتاب دو
فصل راجع به ابنسینا و نقش مرکزی او در تحول فلسفه
قرون وسطی و جنبش بخشـ ــیدن به فلسفه جدید دارد.
یعنی گویی سـ ــوال خاسـ ــتگاه مدرکات را ابنسینا مطرح
کرده اسـ ــت و فیلسـ ــوفان بعدی جوابهای متفاوتی به
آن دادهاند .در نظام ارسـ ــطویی از حس شـ ــروع میشـ ــود
و بـ ــه ادراکات باالتر میرسـ ــد ،اما روانشناسـ ــی و فلسـ ــفه
ذهن نـ ــدارد و اشـ ــارهای بـ ــه چگونگـ ــی و چرایـ ــی تمایز و
تفاوت قوههای ذهنی نم یشـ ــود .البتـ ــه صورت ابتدایی
این سـ ــوال در ارسطو هسـ ــت ،اما ابنسـ ــینا آن را بسط
نسـ ــینا وارد فلسـ ــفه آلمانی شد.
و گسـ ــترش داد و از اب 
نسـ ــینا در تاروپود فلسفه جدیدی که از غرب
بنابراین اب 
میگیریم ،حضور دارد و نمیتوان فلسـ ــفه او را از فلسـ ــفه
جدید تفکیک کرد .فلسفه ابنسینا ،فلسفه غرب است
و بالعکس .این سخن به معنای آن نیست که ابنسینا
راجع به انبوهی مسائل فلسفه جدید ،اندیشیده است.

ابنسینا در فرهنگ و تمدن ما
اما داسـ ــتان دوم پرداختن به فلسفه اسـ ــامی در روزگار
ماسـ ــت .در روزگار ما تصور غالب این است که راه یافتن
به ابنسـ ــینا از روزنه پرداختن به فلسفه مالصدرا صورت
میگیرد .یعنی ما فلسفه مالصدرا را میآموزیم و در ادامه
میکوشیم دریابیم که هر بخشی از آن پاسخ به ادعاهای
کدام فیلسوفان مسـ ــلمان به ویژه ابنسیناست .گویی
ابنسـ ــینا بخشی از باستانشناسـ ــی فکری ماست برای
اینکه دریابیم که قدما چقدر میتوانسـ ــتند اشتباه کنند.
ایـ ــن تصویر اگر هم غلط نباشـ ــد ،گمراهکننده اسـ ــت .ما
باید فلسـ ــفه اسـ ــامی را دوباره بخوانیم .مـ ــا بخشهای
مهمی از فلسـ ــفه ابنسـ ــینا را در نوشـ ــتههای فلسـ ــفی
او نمییابیـ ــم ،بلکه در نوشـ ــتههای منطقـ ــی او مییابیم.
ابنسینا نوشـ ــتههای منطقیاش را مقدم بر نوشتههای
فلسـ ــفیاش قرار میداد ،زیرا این مقدمات برای آن نتایج
اهمیت دارند ،در حالی که ما در سیستم آموزشی حوزوی
تقریبـ ــا آن مقدمـ ــات را حـ ــذف کردهایـ ــم و در غیـ ــاب آن
مقدمات ،نتایج را نادرست و غیرجذاب میانگاریم.
در واقع به آنچه از اندیشـ ــه ابنسـ ــینا در فلسـ ــفه جدید
شاخه شـ ــاخه شـ ــده و هر یک دیسـ ــیپلینی سـ ــاخته ،از
دل نوشـ ــتههای منطقـ ــی او م یتـ ــوان راه جسـ ــت .مثال
کتاب العباره ابنسـ ــینا مجموعهای از مباحث فلسـ ــفه
زبـ ــان و زبانشناسـ ــی اسـ ــت .یـ ــا کتـ ــاب قیـ ــاس از آثـ ــار
منطقی ابنسـ ــینا ،صورت فشـ ــردهای از فلسـ ــفه منطق
ابنسیناسـ ــت .همچنین کتـ ــاب نفس او کـ ــه االن جزو
طبیعیات انگاشـ ــته و کمتـ ــر خوانده م یشـ ــود ،در واقع
مجموعـ ــه کاملـ ــی از فلسـ ــفه ذهـ ــن اوسـ ــت .همچنین
ً
کتاب برهان او که نسـ ــبتا بیشـ ــتر خوانده میشـ ــود و در
آن با فلسـ ــفه علم ابنسـ ــینا آشـ ــنا میشـ ــویم .بنابراین
نسـ ــینا اهمیت زیادی دارند و ما
نوشـ ــتههای منطقی اب 
را مسـ ــتقیم و غیرمستقیم به شـ ــاخههای جدید فلسفه
مرتبط میکنند .مرحوم محمدتقـ ــی دانشپژوه در مقاله
منطق ابنسـ ــینا در مجموعـ ــه مقاالت هزاره ابنسـ ــینا،
میگوید اولین کسـ ــی که منطق را به فارسـ ــی نوشـ ــت و
آن را تبیین کرد ،ابنسیناسـ ــت ،مثال بخش داللتهای
نسـ ــینا اضافه کرده است .حتی
سهگانه و شرطیات را اب 
ابنسینا زبان فارسی بخشی از این علوم را تاسیس کرده
و مفاهیم را از عربی به فارسی برگردانده است.
مرحوم ابوالقاسـ ــم گرجی در مجموعه مقـ ــاالت مذکور،
مقالهای راجـ ــع به تأثیـ ــر منطق بر علم اصول نوشـ ــته و
توضیـ ــح میدهد کـ ــه بسـ ــیاری از مباحث علـ ــم اصول،
ناشـ ــی از صورتبندیهای ابنسـ ــینا در منطق اسـ ــت.
بحث داللت که خیلی مشـ ــهور اسـ ــت و مرحوم آخوند
خراسـ ــانی در ابتـ ــدای کفایهاالصول به دیـ ــدگاه محقق
طوسـ ــی و ابنسـ ــینا راجع بـ ــه داللت اشـ ــاره میکند .در
کالم نیز چنین اسـ ــت ،مثال بحـ ــث جدلهای کالمی ،به
بحـ ــث جدل ابنسـ ــینا باز میگـ ــردد کـ ــه آن را در منطق

صورتبنـ ــدی کرده و سـ ــپس از منطق جـ ــدا و وارد کالم
شــــد و در کالم کتابهای متعددی مثل کتاب معروف
الکافیـ ــه فی الجـ ــدل از امـ ــام الحرمین جوینی نگاشـ ــته
شده است .همه ما ســــهروردی را میشناسیم .بحث به
اصول و کالم خالصه نمیشـ ــود و حتی میتوان به سـ ــایر
مباحث نیز توجه کرد .به نظر من روح کار سـ ــهروردی که
در اوایل حکمت االشــــراق از آن صحبت میکند ،متکی
بر ابنسیناست .آنجا سـ ــهروردی میگوید آنچه متاله با
کشـ ــف و شـ ــهود دریافته ،باید بتوان در قالب استدالل
منطقـ ــی عرضه کـ ــرد و اگـ ــر نتواند چنین کند ،سـ ــخنش
قابـ ــل اتکا نیسـ ــت .ایـ ــن روش از مباحث ابنسـ ــینا در
اواخر اشارات آمده اســــت که میگوید یک صورتبندی
معقـ ــول قابـ ــل بیان نیـ ــاز داریـ ــد و اگـ ــر چنیـ ــن نکنید،
نمیفهمیم راجع به چه چیز صحبت میکنید .اینجاست
که میتوان نه فقط از تأثیر ابنسـ ــینا بر سـ ــهروردی که از
اثرگذاری او بـ ــر چهرههایی چـ ــون ابن عربـ ــی و قونوی و
قیصری و ...یاد کرد که مطالبشـ ــان را با اسـ ــتداللها یا
تعابیر فلسـ ــفی بیان میکنند .اصوال عرفان اسـ ــتداللی
یا کشف و شهود فلسفه اشـ ــراقی ،هم از حیث مفاهیم
و هـ ــم از نظـ ــر روش ،متاثـ ــر از ابنسیناسـ ــت .در علـ ــم
زبانشناسـ ــی و نحو نیز تأثیر ابنسـ ــینا مشـ ــهود است.
مخالفت با ابنسـ ــینا سبب شد که بسـ ــیاری نظامهای
نحوی ایجاد شـ ــوند که خود واکنشـ ــی بـ ــه تفکر و منطق
ابنسـ ــینا هسـ ــتند .یعنی کسـ ــانی مثل ابـ ــن تیمیه در
کتاب ردی بـ ــر منطقیین ،کوشـ ــیدند مخالفتشـ ــان با
ابنسـ ــینا را بـ ــه شـ ــکلی تعبیر کننـ ــد که نهایتـ ــا مکتب
نحـ ــوی جدیدی شـ ــکل گرفته اسـ ــت .در همیـ ــن زمینه
میتـ ــوان به کتـ ــاب األقتراح فـ ــی علم األصـ ــول النحو اثر
عربـ ــی جاللالدین عبدالرحمن سـ ــیوطی اشـ ــاره کرد که
بازگشــــتی دوباره به دعوای قدیمی منطق و نحو است و
سـ ــیوطی اینجا جانب نحو را میگیرد .در نتیجه ابنسینا
در مباحث علوم دیگر در این حوزه تمدنی مثل فلسفه،

کالم ،منطق ،عرفــــان ،نحو و ،..نقش مرکــــزی دارد .یعنی
افراد نسبت به او تعیین موضع میکنند.

مرکز سنت فکری ما
بنابراین اگر در حوزه فلسـ ــفه اســــامی هم میاندیشیم،
چنین نیست که ابنسینا فیلسوفی مشایی است یا آن
را تکامل بخشـ ــیده یا برای کار باستانشناسی به او رجوع
میکنیم یا ...بلکه اهمیت ابنســــینا در این اســــت که او
چنان تحولی هم در فلسـ ــفه و هم در علوم وابسته ایجاد
کرده که آرایش مسـ ــتقیم یـ ــا غیرمســــتقیم در این علوم
دخالت دارد .همچنین نوشتههای غیرفلسفی ابنسینا
اهمیت زیـ ــادی دارد ،زیرا مـ ــا را با شــــاخههای جدید علوم
انسـ ــانی مربوط میکند .ما در وضعیت جدیدی هســــتیم
که در آن علوم انسانی و جهان تغییر کرده است .میتوان
اسـ ــم این وضعیت جدید را مدرنیسم یا پستمدرنیسم
و ...خواند .پیشـ ــینیان ما مثل ابنسینا و مالصدرا در این
وضعیت جدید یا نو نبودند .این جهان جدید اســــت و ما
گویی از این جهان جدید بیرون افتادهایم .باید بتوانیم با
این جهان جدید نسبتی برقرار کنیم .به تعبیر ارشمیدس
اهرمی میخواهیم که بتوانیم ایـ ــن جهان را تکان بدهیم
و جابهجا و نسـ ــبتی مؤثـ ــر و فعال با آن برقــــرار کنیم .این
اهرم یا میله چیزی جز عقالنیت نیســــت .حرفهای دیگر
ما را به بیراهـ ــه میبرد .جایی که باید بایســــتیم و تکیهگاه
ما سـ ــنت ماسـ ــت ،اما مرکز این ســــنت که به آن شکل
داده و همزمان به جهان جدید و عقالنیت مربوط اســــت،
ابنسیناست .ابنسـ ــینا جایی اســــت که هم میتوانیم
نس ـ ـبمان را به آن بازگردانیـ ــم و هم میتوانیــــم با آن به
جهـ ــان جدید وصل شـ ــویم و ابزارهایی به مــــا میدهد که
بـ ــا آن میتوانیم هم دریابیم چطور شــــکل گرفتهایم و هم
جهان جدید را متاثر سازیم .ابنسینا مرکز سنت فکری ما
برای آن است که با فلسفه و فکر جدید به شکل فعالی در
ارتباط باشیم و اثر بگذاریم.

آگهی مناقصه

هگمتانه ،گروه اندیشــــه :مســــابقه گلستان خوانی
برگزار میشــــود؛ شــــرکت کنندگان در این مسابقه،
باید بخش نخســــت دیباچه گلســــتان سـ ــعدی را
بخواننــــد و در صفحه شــــبکه مجازی خود منتشـ ــر
کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه ،جایــــزه گلســــتان عنـ ــوان
مسابقهای اســــت که به پیشــــنهاد حجت االسالم
محمدرضا زائری مدرس دانشــــگاه و فعال فرهنگی
و اجتماعی تاسیس شده است.
شــــرکت کننــــدگان در ایــــن مســــابقه بایــــد بخش
نخســــت دیباچــــه گلســــتان ســــعدی را بخوانند و
ســــپس در طول مــــاه مبــــارک رمضــــان ،ویدئوهای
گلســــتانخوانی را بــــا هشــــتگ #جایزه_گلسـ ــتان
منتشــــر کنند و به سه نفر از برگزیدگان این مسابقه
جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
جوایز مســــابقه جایزه گلســــتان برای نفر اول :سـ ــه
میلیون تومان  ،نفــــر دوم :دو میلیــــون تومان و نفر
سوم :یک میلیون تومان است.
همچنیــــن ســــازمان بینالمللی دانشــــگاهیان در
حمایــــت از ایــــن مســــابقه 10 ،ســــهمیه عضویت در
سازمان به اضافه کارت دانشجویی بینالمللی برای
برگزیدگان دانشجو در نظر گرفته است.
فراخوان شرکت در این مســــابقه بیستم فروردین
ماه منتشــــر شــــده و از  25فروردین هم زمان با آغاز
ماه مبارک رمضان ،مســــابقه آغاز میشود و تا پایان
ماه رمضــــان یعنی  23فروردین ماه هــــم ادامه دارد.
نتایج آن در روز  24اردیبهشــــت ماه هم زمان با عید
سعید فطر اعالم میشود.
مالکهای ارزیابی برگزیدگان قرائت صحیح و حفظ،
خالقیت و ابتکار در اجرا و میزان دیده شــــدن ویدئو
است.
همچنین قرار است این مسابقه در دو مرحله برگزار
شــــود که مرحله دوم آن هم زمان با جشن چله تموز
کــــه مصادف بــــا اول تیرماه اســــت برگزار میشـ ــود.
جزئیات مرحلــــه دوم ایــــن مســــابقه متعاقبا اعالم
میشود.

(نوبت دوم)
به تاریخ 1400/01/16

شــهرداری مایر درنظر دارد باســتناد مجوز شــماره /1319ش/5/م مورخه  99/11/07شــورای اســامی شــهر در قالب مناقصه تامین نیروی انسانی شرکتی جهت امور
خدماتــی ،بمــدت یکســال و بــا شــرایط ذیل به پیمانکاران و شــرکتهای خصوصــی واجد صاحیــت و دارای گواهی معتبر صاحیــت و شــرکتهای دارای مجوز خدماتی
(دارای تاییدیه از اداره کار و امور اجتماعی) و صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وا گذار نماید متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را حدا کثر تا پایان
وقت اداری روز شنبه مورخه  1400/02/04به همراه مبلغ 10/000/000/000ریال سپرده به صورت نقد (واریز به حساب  10/2767836/1بانک رسالت یا اسناد خزانه
یــا ضمانــت نامــه بانکی) به همراه ســایر مدارک ارســال نمایند.همچنین جهت کســب اطاعات بیشــتر می توانند با شــماره مســتقیم  081-32216061تماس حاصل
َ
نمایند .ضمنا جهت دریافت اسناد مناقصه صرفا به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه فرمایید.

مشخصات مناقصه
-1تعداد کل نیروی انسانی  293نفر می باشد.
-2مدت قرارداد از تاریخ تنظیم به مدت یکسال کامل می باشد که حجم کار تا  %25قابل افزایش و کاهش می باشد.
-3چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد حدا کثر ظرف مدت  7روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد میگردد
و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
ً
تبصره :صرفا اســناد پا کت های پیشــنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش اســت .در جلســه بازگشــایی پا کت های (ب) و (ج) ،اســناد فیزیکی (کاغذی) و
اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
-4هزینه نشر آ گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-5مهلت دریافت اسناد تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ 1400/01/24و مهلت تحویل اسناد تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/02/04می باشد
 -6تاریخ بازگشائی پا کتها در روز یکشنبه 1400/02/05راس ساعت  10صبح در دفتر کار شهردار می باشد.
-7مدت اعتبار پیشنهادات  3ماه از تاریخ بازگشائی پا کتهای مناقصه می باشد.
 -8به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.
 -9پس از مشخص شدن نفرات برنده سپرده سایر شرکت کنندگان به آنها مسترد می گردد.
ً
 -10شهرداری صرفا ،کسورات ،مالیات بر حقوق و بیمه تامین اجتماعی کارکنان شرکت را به حساب مشترک واریز کرده و در قبال مالیات بر درآمد ماده  110قانون مالیاتهای
مستقیم (مالیات بر سود مدیریتی و عملکرد شرکت) وسایر کسورات ،هیچگونه مسئولیت و یا تعهدی نداشته و تماما به عهده شرکت میباشد.ضمنا شرکت موظف به انجام
تکالیف قانونی خود در قبال ادارات دولتی(اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و  )...بوده و در صورت قصور و کوتاهی ،ا گر مشمول جرائم شود ،شهرداری هیچگونه
مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 -11پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حق و حقوق نیروها برابر قوانین اداره کار و امور اجتماعی می باشــد.
 -12مدارک شامل تضمین پا کت (الف) اسناد و مدارک شناسایی معتبر و قرارداد شرایط عمومی ،اساسنامه (آخرین تغییرات) ،گواهی صالحیت و ( ...پا کت ب) و پیشنهاد
قیمت (پا کت ج) می باشــد که متقاضیان می بایســت اصل پا کت الف را تحویل دبیرخانه و ســایر مدارک (پا کت ب و ج) را از طریق ســامانه و به صورت الکترونیکی ارســال
نمایند.
م.الف 14

تاریخ چاپ آگهی1400/01/23 :

حسین بابایی  -شهردار مالیر

آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرایی کالسه  9800405موضوع سند ازدواج شماره  4184مورخه  1390/08/15خانم فاطمه ابوالفتحی جهت وصول مبلغ  11.514.825.000ریال (یازده میلیارد
و پانصدوچهارده میلیون و هشتصدوبیستوپنج هزار) موضوع الزماالجرا علیه آقای محمدحسین ذوالفقاری مبادرت به صدور اجرائیه نموده است .اجرائیه صادره به متعهد ابالغ گردیده
ســپس بنا به تقاضای خانم فاطمه ابوالفتحی خودرو ســواری پژو پارس به شماره انتظامی  672ص  - 84ایران  99وفق ماده  201آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا معرفی
و بازداشت ،که برابر نظریه  1399/12/11کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی و ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد:
ششــدانگ یک دســتگاه خودرو ســواری پژو پارس مدل  1393به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی  672ص - 84ایران  99و شــماره موتور124K0534439و شماره شاسی
 naan01ca8eh156424که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخه  1399/12/11نوک گلگیر جلو سمت چپ خوردگی دارد و با قلم رنگ شده است و روی درب عقب
خط و خش دارد – برابر اســتعالم اداره بیمه تاریخ انقضاء بیمه ثالت و حوادث مورخه  1399/09/12میباشــد .در پارکینگ صدف در جاده آورزمان و متعلق به آقای محمدحســین
ذوالفقاری میباشد و به مبلغ ( 1.400.000.000ریال) (یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده است .سپس وکیل بستانکار برابر نامه شماره 140005026785000032
مورخه  1400/01/08درخواست مزایده خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی  672ص  - 84ایران  99نهاوند را دارد که پالک مذکور از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخه
 1400/02/08در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش میرسد.
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است .برنده مزایده مکلف است
مابهالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب اداره ثبت واریز نکند،
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که موارد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد ،به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیمعشــر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد .ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
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حافظ

عکس روز
رنگ آمیزی پل های عابر پیاده در منطقه سه شهرداری همدان

همه ما مردم ایران مدیون امام خمینی هستیم
شجاعت و سـ ــخاوت و شکس ـ ـتناپذیر با کفر
جهانى که بار سـ ــنگین انقالب بر دوش او بوده
اسـ ــت و ما مدیون آن مـ ــرد بزرگوار هسـ ــتیم و
امیدوارم بتوانیم در زمان این بزرگوار خدمتى به
اسالم کرده باشیم و با درود بر شهیدان به خون
غلطیده از کربالى حسین(ع) تا کربالى ایران.
وقتى به یاد شـ ــهیدان مىافتیم و به یاد حسین و
کربالى حسـ ــین و به یاد کربال و روز عاشورا گریهام
میگیـ ــرد و با خـ ــود مىگویم اى کاش مـ ــن هم در
صحنه کربال در کنـ ــار موالیم حسـ ــین(ع) بودم تا
همچون على اکبر در راه او جانفشـ ــانى کنم ولى با
خودمىگویمحسینجانبدانامروز فرزنداناین
سرزمیندر کربالىایرانباکفر جهانىمىجنگیم.
ایـ ــن عشـ ــق حسـ ــین از کودکـ ــى در قلبم جاى
گرفته و امروز عاشـ ــقانه براى دیدارش به بیابان
میروم و چون موالیم حسـ ــین آنقدر در سـ ــنگر
مبارزه مقاومت میکنم تا خالقم را غرق به خون
مالقات کنم.
آن وقت اسـ ــت که آرزویـ ــم برآورده شـ ــده چرا!؟
چـ ــون من مرگ را در بسـ ــتر ننـ ــگ میدانم براى
خودم و دوست دارم طورى به سوى خالقم بروم

که خودش دوست دارد.
مادر جـ ــان ،مادرى کـ ــه در نیمههاى شـ ــب کنار
گهوارهام ش ـ ـبنخوابىها کشیدی و مرا با اینکه
پـ ــدرم را از کودکـ ــى از دسـ ــت داده بـ ــودم طورى
تربیت کردى که حضرت فاطمه(س) دوسـ ــت
داشت ،مادر جان من چگونه جبران آن زحمات
شـ ــما را کنم چرا چون از روى شـ ــما شرمسارم و
نمىدانم با چه زبانى از شما تشکر کنم.
مادر جان وقتى خبر شـ ــهادتم به شـ ــما رسـ ــید
صحنـ ــه کربال را به یـ ــاد بیاور و ظهر عاشـ ــورا را که
زینـ ــب بـ ــرادرش را از دسـ ــت داده بـ ــود دو نـ ــور
دیدهاش را در جلو چشـ ــمش شـ ــهید کردند و
خیمههاى آنهـ ــا را در آن بیابان آتـ ــش زدند ولى
ایشان چون مادرش شجاع و صبور بود و دست
از مبارزه نکشید و تو هم پیرو زینب هستى پس
مانند او باش و وقتـ ــى میخواهى براى من گریه
کنى به یاد زینب(س) در روز عاشورا باش و براى
دو فرزند زینب گریه کن که چقدر مظلوم شهید
شدند در جلوى چشم مادرشان.
پیامی برای دوستانم دارم:
عزیزان وقتى خبر شـ ــهادتم به شـ ــما رسید شما

بدانید در سـ ــنگر جای من خالى است پس این
شـ ــمائید که باید اسـ ــلحه خونینـ ــم را بردارید و با
دشمنان اسالم مبارزه کنید و امام خمینى را یارى
کنید ،در این میدان وظیفه هر کدام از شماست
کـ ــه به گفتـ ــه او لبیک گوئید تا اینکـ ــه جبهه حق
پیروز شـ ــود و دشـ ــمنان نابود شـ ــوند و میدانم
شما از آن کسانى هستید که پیش از اینکه پیام
من به شما رسد شما به سنگر و جبهه میروید و
میدانم شما فاتحان اسالم هستید.
سفارش مىکنم به دور امام چون پروانه باشید
و آنقدر به دور این چراغ بچرخید تا در رکاب او به
شهادت رسید.
دوستدارمچووقتجاندادنچوموالیمحسین
در بیابان بال با ذکر قرآن جان دهم
دوست دارم دین حق پیروز گردد در جهان
تا شود ویران از بن کاخ بیداد شهان
میدهم پیغام با خونم که در کل جهان
غیر دین حق برادر هر چه باشد باطل است
اى که میخواهى پیامم را براى دوستان
از تو شادم اى برادر چون توئى همسنگرم
وصیتنامه شهید جالل احمدىملک

میز مطالعه

ایسوا َ
گرفدن

روایتی متفاوت از دست پروردههای حاج قاسم در خاک البوکمال
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی« :همسـ ــایههای
خانمجان» روایتی اسـ ــت از مدافعـ ــان و نوکران
ت زینب (س) که زیر سایه حاج
حرم و حریم حضر 
قاسم ،هفت سال در خاک سوریه جهاد کردند.
«همسـ ــایههای خان مجـ ــان» روایتـ ــی اسـ ــت از
ت زینب
مدافعیـ ــن و نوکران حـ ــرم و حریم حضر 
(س) که زیر سـ ــایه سـ ــپهبد شهید سـ ــلیمانی،
هفـ ــت سـ ــال در خـ ــاک سـ ــوریه جهـ ــاد کردند.
دستپروردههای حاجقاسـ ــم که برای این حرم
و همسـ ــایگانش هرچه توانستند انجام دادند.
از اسـ ــلحه دسـ ــت گرفتن تا خدمـ ــات اجتماعی
و رسـ ــاندن آب و نان به دسـ ــت مردم سـ ــوریه.
خدماتـ ــی کـ ــه مـ ــردم در دوران سـ ــیطره داعش
رنگش را هم ندیده بودند.
«همسـ ــایههای خان مجـ ــان» روایـ ــت پرسـ ــتار
احسـ ــان جاویدی اسـ ــت ،از چهارماه حضورش
در بیمارسـ ــتان البوکمـ ــال سـ ــوریه .در صفحات
این کتاب ،مخاطب همراه راوی به سـ ــوریه سـ ــفر

جــــز نقــــش تــــو در نظــــر نیامــــد مــــا را
جــــز کــــوی تــــو رهگــــذر نیامــــد مــــا را
خــــواب ارچــــه خــــوش آمــــد همــــه را در عهدت
حقــــا کــــه بــــه چشــــم در نیامــــد مــــا را

امام حسین علیه السالم:

ایستگاه آسمان

وصیتنامه شهید جالل احمدىملک

هگمتانه ،گروه فرهنگـ ــی :کجای این خاک
بـ ــودی ،زیر کدام آسـ ــمان ،آن لحظه که این
کلمات از قلب پرشـ ــورت جاری میشد؟ زیر
آتش کـ ــدام خمپاره وآماج کدام گلوله برایم
نوشـ ــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشـ ــتی
وقتی بـ ــا تمام وجـ ــودت جانت را گذاشـ ــته
بـ ــودی البـ ــای واژگان پرپر و مینوشـ ــتی از
قهـ ــای گلگون ،از
عبورت؟ مینوشـ ــتی از اف 
جوانههای روییده در خاکهای تفتیده .تو
مینوشـ ــتی و امروز منم کـ ــه میخوانمش،
منم که صـ ــدای تو شـ ــده ام در خوابهای
سنگین دنیا .تو مینوشـ ــتی و امروز مائیم
کـ ــه کلمات تـ ــو را فریادیم ،چشـ ــم هایت را
بیداریم و دستانت را در اهتزاز ،ای جاودانه
تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـ ــا درود بر امام زمان(عج) منجى عالم بشـ ــریت
که جهان در انتظار مقدم مبارک اوسـ ــت تا بیاید
و جهـ ــان را از نور خـ ــود منور سـ ــازد و جهان را پر
از عـ ــدل و داد کند به امید آن روز؛ و با سـ ــام به
نایب مهدى(عج) چشـ ــم و چراغ ملت ایران مرد

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
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حدیث

میکند .از دمشـ ــق و کنار ضریـ ــح حضرت زینب
(س) تا حمـ ــص و تدمر و المیادیـ ــن و دیرالزور و
 800کیلومتر دورتر از دمشـ ــق ،روسـ ــتایی به نام
الهـ ــری و ماجراهایـ ــش .خواننـ ــده ،میـ ــان کوچه
ِ
پسکوچههای خاطرات نقش بسته بر صفحات
کتاب ،میخندد ،میدود ،گریه میکند ،خوشحال
م یشـ ــود  ،غصـ ــه میخورد ،خسـ ــته م یشـ ــود و
مهمتر از همـ ــه میبیند و لمـ ــس میکند .چهرا؟
روی دیگر جنگ را که میـ ــان دود آتش و انفجار و
وحشیگریهای داعش کمتر دیده شده است.
رویـ ــی که فقـ ــط در جبهـ ــه حق دیده م یشـ ــود و
همین شده فرق میان جبهه حق و باطل.
ایـ ــن اثـ ــر حفـ ــاری ظریفـ ــی اسـ ــت بـ ــه الیههای
جهاد
زیریـ ــن جنـ ــگ سـ ــوریه و الفبـ ــای جدیـ ــد ِ
دس ـ ـتپروردههای حاج قاسـ ــم .آنها که تا زنان
و بچههـ ــای البوکمـ ــال از شـ ــهر خارج نشـ ــدند،
پایشان را در شهر نگذاشتند.
آبانماه.1396البوکمال آخرینپایتختداعشدر

یک قدمی سقوط است .سردر همهخانهها پرچم
سفید تسـ ــلیم ،سـ ــرش را پایین انداخته و آویزان
اسـ ــت .همه منتظر دستورند .هم آنها که پرچم به
سر در خانههایشاننصب کرده،هم آنها کهتاچند
سـ ــاعت دیگر شـ ــهر را فتح میکنند .همه منتظر
دستور حاج قاسم .باالخره بیسیمها خشخش
میکند و دسـ ــتور صادر میشود .کوتاه و قاطع«:تا
همه زنها و بچهها سـ ــالم از شهر خارج نشدهاند،
نیروهااجازهورودبهشهر راندارند».
برشی از کتاب:
نگاهـ ــم به پرچم ایـ ــران روی پش ـ ـتبام میافتد.
برای رسـ ــیدن این پرچم به اینجا خـ ــون دادهایم.
بغـ ــض گلویم را مشـ ــت میکند .همسـ ــایههای
خانمجان صبح به صبح به امید این پرچم دست
بچههایشان را میگیرند و به بیمارستان میآیند.
بروم بگویم اشـ ــتباه آمدهاید؟ بگویم دستمان از
دارو خالی است؟ بگویم شرمنده ،به خانههایتان
برگردید؟ جواب این مـ ــادران را هم بتوانم بدهم

آگهی مزایده

جـ ــواب شـ ــهدا را چـ ــه بدهم؟ ایـ ــن مادرهـ ــا دارو
میخواهند ،خون نمیخواهند که سخت باشد.
قسمت سختش را شهدا دادهاند.
پرچم ایران باالی این سـ ــاختمان باشـ ــد و مردم
ناامید برگردند؟ چشـ ــم به پرچم که سـ ــوز سرد
تنش را تـ ــکان میدهـ ــد ،زار میزنم .دسـ ــت به
دامن جواد م یشـ ــوم؛ راهی جلوی پایم بگذارد.
یاد حاج احمد متوسلیان میافتم ،میخواست
این پرچـ ــم را در انتهای افق به زمین بکوبد .کف
دس ـ ـتهایم را به پرچم و شـ ــهدایی که دورش
جمـ ــع شـ ــدهاند نشـ ــان میدهم .خالی اسـ ــت.
دست خالی که نمیشود کار کرد...
ِ
«همسـ ــایههای خان مجـ ــان» روایـ ــت پرسـ ــتار
احسـ ــان جاویـ ــدی بـ ــه قلـ ــم زینـ ــب عرفانیان
(نویسنده دو اثر تحسـ ــین شده مربعهای قرمز
و درگاه این خانه بوسیدنی است) در قطع رقعی
و  268صفحه توسـ ــط انتشـ ــارات شهید کاظمی
منتشر شد.

(نوبت دوم)
تاریخ انتشار1400/01/23 :

شــهرداری جــوکار در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده  13آییــن نامــه مالی شــهرداریها و مجوز شــماره  105مورخه  99/06/19شــورای اســامی شــهر جــوکار تعــدادی از زمین
هــای متعلــق بــه خــود را بــه شــر ح جدول ذیــل از طریق مزایــده عمومی و بــا جزئیات منــدرج در اســناد مزایده را بــا بهره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
ً
(  ) setadiran.irو با شماره مزایده  00/2/01/27و شماره سیستمی  2000005193000001بصورت الکترونیکی به فروش برساند  .ضمنا متقاضیان جهت دریافت کروکی
و موقعیت اما ک به واحد ساختمانی و اما ک شهرداری و همچنین جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی مراجعه نمایند .
تاریخ انتشار 1400/01/16 :
مهلت دریافت اسناد مزایده  :از ساعت  8صبح روز دو شنبه مورخ  1400/01/16لغایت 1400/02/04
مهلت ارسال پیشنهاد  :از ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  1400/01/16تاریخ بازگشایی1400/02/06 :

همه دان

هگمتانه ،گروه فرهنگی :همدان شـ ــهری با گذشـ ــتهای زیبـ ــا و دلنواز؛
شـ ــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژههای کهن و سـ ــالخورده اســــت.
این روزها در پس گذر زمان و ایجـ ــاد زندگی مدرن ،خیلی وقتها یادمان
م ـ ـیرود پدربزرگها و مادربزرگهایمان چگونـ ــه زندگی میکردند .خیلی
از نوجوانـ ــان و جوانـ ــان امروز کلمـ ــات متداول در همـ ــدان قدیم حتی
به گوششـ ــان نرسـ ــیده اسـ ــت و باز هم این کلمات و واژههای قدیمی
هستند که میتوانند خاطرات گذشـ ــته را زنده کنند برایمان و به کمک
نتـ ــر هایمان بیایند تا بشناسـ ــند راه و رسـ ــم زندگی را در گذشــــته
جوا 
شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی واژهها که در همدان قدیم مصطلح بوده
است و پرکاربرد پرداخته میشود.
ایسوا َ
گرفدن :زیر نظر گرفتن
پایدن :نگاه کردن ،دیدن
ِاپا :ببین ،نگاه کن
ُچریدن :ریختن ،شر خوردن
َبیل :بگذار
وخیز :بلند شو ،برخیز

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

خدایا بندگانت را بیامرز و هر چه میخواهی
با من بکن
هگمتانه ،گروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده است( :ای پیامبر ) هنگامی که
بندگانم از تو در باره من سؤال میکنند ،به آنان بگو من نزدیکم و هنگامی
که مرا میخوانند ،پاسخ میدهم.
امام علی(ع) فرمودهاند :بالها را قبل از ورودشــــان با دعا کردن از خود دفع
کنید.
حکایت :ابن فانک نقل میکند ،شــــبی نزد حالج رفتم و دیــــدم در حال نماز
خواندن اســــت ،پشت سر او نشستم چون نماز را تمام کرد دعا کرد و گفت:
«خدایا ،هر چیزی از تو درخواست میشــــود ،در هر کار مهمی از تو طلب یاری
میگردد ،هر نیازی از تو برآورده میشود و هر گونه رحمت و بخششی از فضل
بی کران تو امید میرود ،تو همه چیز را میدانی و چیزی به تو آموخته نمیشود،
همه چیز را میبینی و خود به خشم نمیآیی ،از رازهای درونی بندگانت آگاه و
بر همه توانایی،ای خدا به بندگانت آگاه و بر همه توانائی ،بر آنان رحمت فرما
و چون از تو طلبکار نیستم هر چه میخواهی با من بکن».
چون خــــدا خواهد کــــه مان یــــاری کند
میــــل مــــا را جانــــب زاری کنــــد
ای خــــدا زاری ز تــــو مرهــــم ز تــــو
هــــم دعــــا از تــــو اجابــــت هــــم ز تــــو

ت
ع
طی

ل!

تاریخ اعام برنده1400/02/11 :

شرایط شرکت در مزایده

 -1متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده مــی بایســت از تاریــخ  1400/01/16تــا پایان وقت اداری  1400/02/06ضمن ثبت درخواســت خود از طریق ســامانه ســتاد
ً
درخواست خود را به همراه قیمت پیشنهادی کتبا در پا کت «ب» تحویل امور مالی نمایند.
ً
 -2متقاضیان می بایســت مبلغ  %5قیمت پایه را نقدا بعنوان ســپرده شــرکت در مزایده به شــماره حســاب  632538257شــهرداری نزد بانک کشــاورزی واریز ویا
معادل آن ضمانتنامه کتبی دریافت و ضمانتنامه ویا فیش واریزی را به همراه مدرک شناسایی معتبر در پا کت « الف» سربسته تحویل امور مالی نمایند.
 -3برنده مزایده می بایســت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم برنده از ســوی شــهرداری مبلغ کل بهای زمین را به شــماره حســاب  632486955شــهرداری نزد
بانک کشــاورزی واریز نماید درغیر این صورت با ضبط ســپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شــد همچنین در صورت عدم انعقاد توســط برندگان دوم وســوم
سپرده آنها ضبط خواهدشد.
 -4پس از مشخص شدن برنده مزایده وجه سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد.
 -5به پیشنهادات مخدوش و فاقد فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -7پرداخت کلیه هزینههای نشر آ گهی مزایده و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.
شماره قطعه

متراژ

کاربری

قیمت پایه (ریال )

مبلغ  %5سپرده

ردیف

شرح

قطعه شماره یک

89/64

تجاری

2/241/000/000

112/050/000

قطعه شماره دو

51/49

تجاری

1/287/250/000

64/362/500

قطعه شماره سه

48/46

تجاری

1/211/500/000

60/575/000

1

زمین های واقع در جبهه
دوم ضلع شرقی بلوار
خلیج فارس ،ضلع جنوبی
ساختمان بخشداری
و ضلع شمالی سوله
ورزشی

قطعه شماره چهار

47/47

تجاری

1/186/750/000

59/337/500

قطعه شماره پنج

56/03

تجاری

1/400/750/000

70/037/500

قطعه شماره شش

45/71

تجاری

1/142/750/000

57/137/500

قطعه شماره هفت

26/59

تجاری

797/700/000

39/885/000

قطعه شماره هشت

25/74

تجاری

772/200/000

38/610/000

قطعه شماره نه

15/45

تجاری

540/750/000

27/037/500

2

زمین واقع در ضلع غربی خیابان تعاون
جنب داروخانه

150

تجاری

1/800/000/000

90/000/000

3

زمین واقع در خیابان انقالب اسالمی ضلع شرقی
کوچه  6متری پشت نانوایی سنگکی

96/55

مسکونی

868/950/000

43/447/500

م.الف 7

تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/01/23 :

شهرداری جوکار

قابل توجه همشهریان عزیز
و بساطگستران محترم شهر همدان
بـا عنایـت بـه مصوبـات سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا و بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع بیمـاری،
بـه اطـاع میرسـاند کلیـه دستفروشـان و روزبازارهـای هفتگـی ،شـببازار بوعلـی،
استوکفروشـان ترمینـال سـفیدآبی و بازارچـه موقـت پرنـدگان

تا اطالع ثانوی تعطیل میباشد.

پیشـاپیش از همـکاری و هماهنگـی بساطگسـتران محتـرم کـه علیرغـم مشـکات اقتصـادی
عدیـده نهایـت همـکاری را بـه جهـت حفـظ سـامت جامعـه ابـراز نمودهانـد ،کمـال تشـکر و
قدردانـی را دارد.
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری همدان

