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سال بیست و دوم

آیت اهلل شعبانی با اشاره به نقش محوری مساجد:

«طرح حاج قاسم» فرصتی برای کنترل کرونا

همین صفحه

گزیدهها

شاهرخی استاندار همدان :

معافیت واحدهای صنفی
اسدآباد از پرداخت
عوارض و مالیات سال 99

موفقیت طرح محدودیتها با همراهی مردم

ابتکار جالب طالب جهادی همدانی در بیمارستانها

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

فراری دادن
کارخانه تولید «بخاری» از رزن
قرار بود دولت زیرساختهای الزم را ایجاد کند
اما خبری نشد
صفحه 3

با صرف عایدات زمین اهدایی برای مدرسه سازی

مدرسه «شهدای شهرداری
همدان» ساخته میشود

روز گذشــــته تفاهم نامه همکاری شــــهرداری و اداره کل نوســــازی توسعه
و تجهیز مدارس اســــتان و مجمع خیرین مدرسهســــاز بــــه منظور احداث
مدرســــه «شــــهدای شــــهرداری همدان» با عایدات فروش زمین اهدایی
منعقد شد.
به گــــزارش هگمتانه ،پیش از ظهر دیروز در راســــتای اجــــرای طرح «آجر به
آجر» و مشارکت خیران ،نهادها و سازمانهای دولتی در امر مدرسهسازی
تفاهمنامهای بین شــــهرداری همدان و مجمع خیرین مدرســــه ســــاز و نیز
اداره کل نوسازی مدارس اســــتان همدان در خصوص احداث مدرسهای
به نام «شهدای شهرداری همدان» منعقد شد.

همین صفحه

عسگریان در صحن شورا :قدردانی اعضای شورای شهر از شهروندان همدانی به لحاظ رعایت پروتکلهای بهداشتی

صفحه 4

با داروی کرونایی که ساخته ام بیماری
 7ماهه ریشه کن میشود

میزان پیشرفت پروژههای
نیمه تمام منطقه یک

مدیریت جهادی و بسیجی
بن بستهای خدمت به مردم را میشکند

صفحه 4

اسماعیل قادری ،محقق همدانی:

مدیر منطقه یک شهرداری همدان گزارش داد:

پیام حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان:

صفحه 2

ارتباط تصویری بیماران
کرونایی با حرمهای مطهر

حضور تمام قد طالب جهادی کنار کادر درمان
صفحه 4
با تأمین اعتبار از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

مجتمع چندمنظوره حصار
امام در حال ساخت

با تمام توان از تیم فوتبال شهرداری
همدان حمایت میکنیم

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

تیم فوتبال شهرداری؛ پرچمدار

اقدامات دولت برای کمک به
آسیبدیدگان اقتصادی کرونا
راضیکنندهنیست
قهوه خانه ،کافه نشینی این
ایام نیست!

مدیرکل ورزش و جوانان استان
همدان گفت :اداره کل ورزش
و جوانــــان اســــتان همــــدان
بــــا تمــــام امکانــــات و توان
خــــود از تیم دســــته دومی
شــــهرداری همــــدان
حمایت میکند.

عکس  :ایمان حامیخواه

علی اصغر حمدیه:

حمایت از بومیهای استان

صفحه 6

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آیت اهلل شعبانی با اشاره به نقش محوری مساجد:

«طر ح حاج قاسم» فرصتی برای کنترل کرونا

شاهرخی استاندار همدان  :موفقیت طرح محدودیتها با همراهی مردم

هگمتانه ،گروه خبر همدان :نماینده ولی فقیه در استان
همدان گفت :مساجد ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی
برای کمکهای مؤمنانه هسـ ــتند و در صورت بازگشایی
کمک بزرگی به اجرای طرح شهید سلیمانی میکنند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،آی ـ ـتا ...حبیـ ــب اهلل شـ ــعبانی روز
یکشـ ــنبه در جلسه سـ ــتاد اسـ ــتانی مدیریت کرونا که با
محوریت بررسـ ــی اجرای طرح شـ ــهید قاسـ ــم سـ ــلیمانی
برگزار شد ،خواسـ ــتار همکاری روحانیان و طالب جهادی
برای همراهی و همکاری بـ ــا کادر درمان و تبلیغ ضرورت و
اهمیت رعایت محدودیتها در زمینـ ــه مقابله با بیماری
کرونا شد.
وی بیـ ــان کرد :بـ ــه طور حتم طـ ــاب و روحانیـ ــان جهادی
آمادگـ ــی دارند عالوه بر کمک به کادر بهداشـ ــت و درمان
در اجرای طرح شهید سـ ــلیمانی به عنوان یک طرح محله
محور نیز کمک کنند.

امام جمعه همدان اظهار کرد :مسـ ــاجد ظرفیت بسـ ــیار
خوب و ارزشـ ــمندی بـ ــرای کمکهای مؤمنانه هسـ ــتند
و در صورت بازگشـ ــایی کمک بزرگی به اجـ ــرای این طرح
میکنند.
فرمانده سـ ــپاه انصارالحسـ ــین(ع) اسـ ــتان همـ ــدان نیز
گفت :این طرح بر اسـ ــاس تفاهم نامه سـ ــپاه پاسداران و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هدف کنترل
بیماری کرونا و استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی بسیج
تدوین شده است.
سـ ــردار مظاهر مجیـ ــدی افزود :در اسـ ــتان همدان این
طرح با همکاری اسـ ــتانداری و دانشـ ــگاه علوم پزشکی
ابن سـ ــینا و بر اسـ ــاس تفاهـ ــم نامه اسـ ــتانی به زودی
اجرایی میشود.
وی ادامـ ــه داد :در اجـ ــرای ایـ ــن طـ ــرح بر رعایت شـ ــیوه
نامههـ ــای بهداشـ ــتی ،رهگیـ ــری هوشـ ــمند و قرنطینه

بیماری تأکید شـ ــده است و نیاز اسـ ــت بیشتر خدمات
در منزل صورت گیرد.
سـ ــردار مجیدی اضافه کرد :همه گروههـ ــا و مجموعهها با
همکاری سـ ــتاد کرونا بـ ــرای مهار این بیمـ ــاری باید تالش
کنند تا آمار ابتال و فوتیها در جامعه کاهش یابد.
استاندار همدان نیز گفت :طرح «شهید قاسم سلیمانی»
با هدف مبـ ــارزه مؤثر با همه گیری کرونـ ــا به صورت محله
محور و با مشـ ــارکت سـ ــپاه ،دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی و
نیروهای مردمی بسیج در استان اجرا میشود.
سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی بیان کرد :در همین ارتباط طرح
جامع مدیریت هوشـ ــمند کرونا به مدت دو هفته با تمام
توان و اسـ ــتفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در استان
اجرا میشـ ــود که همکاری همه مجموعهها به ویژه مردم
میتواند به اجرای خوب این طرح کمک کند.
اسـ ــتاندار همـ ــدان اظهار کـ ــرد :در دو روز گذشـ ــته اجرای
طرح محدودیتها در اسـ ــتان همدان موفقیت آمیز و با
همکاری خوب مردم همراه بوده است.
شـ ــاهرخی تأکید کـ ــرد :ادارات و نهادها مکلف هسـ ــتند
قانون به کارگیری از توان یک سـ ــوم کارکنان در شهرهای
قرمز کرونایی را رعایت کنند.
وی با قدردانی از تالش مدیران اسـ ــتانی و شهرسـ ــتانی در
اجرای محدودیتهای جدید گفت :برگزاری مراسـ ــم عزا و
عروسی و حتی جلسـ ــات اداری غیرضروری ممنوع است
همچنین محدودیتهای ترافیکـ ــی باید به صورت جدی
اجرا شود.
وی همچنیـ ــن با تبریک هفته بسـ ــیج اظهار کرد :بسـ ــیج
یادگار ارزشـ ــمند و مانـ ــدگار انقالب اسـ ــامی و امام راحل
اسـ ــت و در سـ ــالهای اخیر از سـ ــازندگی تا دفاع از مرزها،
نقش آفرین بوده است.

 2000تن آسفالت اقدام نماید .لذا تولیدکنندگان جهت اخذ ،تکمیل
و تحویل اســناد مناقصه میتوانند تا مورخه  1399/09/08به امور
مالی مراجعه و فرمهای تکمیل شده را به دبیرخانه تحویل نمایند.
شهرداری اسدآباد

م.الف 337
نوبتدوم(تاریخانتشار)1399/09/03

فراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای
انجام امور نقلیه ستاد شرکت در سراسر کشور به شماره ع99/223/
شرکتآبوفاضالباستانهمدان(سهاميخاص)درنظرداردبهعنواندستگاهمناقصهگزارانجامامورنقلیهستادشرکتدرسراسر
کشوررابهپیمانکارانیکهدارایپروانهکسبازاتحادیهصنفموسساتحملونقلمسافرباشندمطابقمشخصاتارائهشدهدراسناد
مناقصهوازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)واگذارنمایید.
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاســنادمناقصهتاارائهپیشــنهادوبازگشــاییپاکاتازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت(ســتاد)بهآدرس www.setadiran.irبهشمارهفراخوان2099007001000076انجامخواهدشد.الزماستمناقصهگراندر
صورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشارآگهیمناقصهدرسامانهستاد1399/09/02:
هزینهخریداســنادمناقصه:مبلغ500،000ریالاســتکهمیبایستبهحسابسپهربانکصادراتشماره0101396197001
بهنامشرکتآبوفاضالباستانهمدانازطریقدرگاهبانکیموجوددرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتواریزگردد.
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زحمات شبانه روزی
پشت آرامش شهر
هگمتانه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیـ ــر هماهنگی و نظارت
بر خدمات شـ ــهری شـ ــهرداری همدان گفت :در روزهای
سـ ــرد و بارانی نیروهای خدوم و کارگران خدمات شهری به
صورت شـ ــبانه روزی به رفع مشکالت در اقصی نقاط شهر
میپردازند تا شهروندان در آرامش زندگی را ادامه دهند.
مرتضی رضایـ ــی عصر روز گذشـ ــته در گفتگو بـ ــا خبرنگار
هگمتانه افزود :اقدامات اجرایی عظیمی از سـ ــال گذشته
تاکنون در نقاط مختلف شهر از جمله پروژه بزرگ هدایت
آبهای سطحی بلوار شهید مطهری که توسط شهرداری
منطقـ ــه دو انجام شـ ــده منجر بـ ــه رفع مخاطـ ــرات جدی از
حیث بروز سیالب و آب گرفتگی شده است.
وی همچنیـ ــن تأکید کـ ــرد :با ایـ ــن حال در گوشـ ــه و کنار
شـ ــهر نقاط آسـ ــیب پذیر بسـ ــیاری وجود دارد کـ ــه نیاز به
نظارت ،رسـ ــیدگی و اقدام مسـ ــتمر دارد تا از تجمیع و آب
گرفتگیهای احتمالی جلوگیری به عمل آید.

شــهرداری اســدآباد در نظــر دارد از طریق مناقصه نســبت به خرید

آخرینمهلتارائهپیشنهاددرسامانه:تاپایانوقت(1399/09/17مدتاعتبارپیشنهادها3ماهاست).
تاریخبازگشاییپیشنهادات:مورخ1399/09/18ساعت9:30سالنجلساتمناقصهگزار.
مبلغتضمینشــرکتدرفرایندارجاعکار314.265.000:ریالاســتکهپیشــنهاددهندهبایدتضمینشرکتدرفرایندارجاعکار
راطبــقبنــد(الف)ماده6آییننامهتضمینمعامالتدولتیبهشــماره/123402ت50659همورخ1394/9/22ارائهنماید.اصل
تضمینشرکتدرفرایندارجاعکارعالوهبربارگزاریدرسامانهمیبایستدرپاکتالکومهرشدهحداکثرتاپایانوقتاداریمورخ
1399/09/17بهدبیرخانهشرکتآبوفاضالباستانهمدانبهنشانیمندرجدرفراخوانتحویلورسیددریافتشود.
نشانیمناقصهگزار:همدان،میدانبیمه،جنبادارهثبتاحوال،شرکتآبوفاضالباستانهمدانوساعتاداری(شنبهتاچهارشنبه
7:45تا،14:15پنجشنبه7:45تا)13:15
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس021-41934دفترثبتنام88969737:و85193768

رضایی سپس از همکاری مطلوب شهروندان با نیروهای
خدمات شهری در اشکال زداییها خبر داد و افزود :شهر
یـ ــک محیط عمومی با خانوادهای بسـ ــیار بزرگ اسـ ــت که
همه با هم در حفـ ــظ و نگهداری و پاکیزگی آن ایفای نقش
میکنند بنابراین همراهی شهروندان مهمترین عامل در
توفیق شهرداری در خدمترسانی است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شـ ــهری شـ ــهرداری

همـ ــدان تصریح کـ ــرد :رفع آسـ ــیبها در بیسـ ــت و چهار
سـ ــاعت شـ ــبانه روز وجود دارد و در این شـ ــرایط سـ ــرما و
قرنطینه و بقیه موارد نیروهای شـ ــهرداری مشغول انجام
وظیفه خود هستند که تالش آنان شایسته تقدیر است.
رضایـ ــی در پایان اذعان کـ ــرد :مدیریت شـ ــهری از صدر تا
ذیل برای جانفشانی در راه رفاه شهروندان آمادگی دارند و
هیچ مانعی برای خدمت به شهروندان وجود ندارد.

سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهمندرجاست.
اینآگهيدرپایگاهمليمناقصاتوسایتشرکت()www.hww.irدرجشدهاست.
شرکتدرمناقصههیچگونهحقمکتسبهايبرايپیمانکارنخواهدداشت.
تاریخانتشارنوبتاول99/09/02:

تاریخانتشارنوبتدوم99/09/03:

دوشنبـ ــه

2

 3آذر  1399شماره 4668

شهر و شورا

خبــر

پیام تبریک شورا
به مناسبت هفته بسیج

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :سـ ــید مسـ ــعود
عسگریان ،رئیس شورای اسالمی شهر همدان طی
ارسال پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر
همدان ،متن پیام به شرح زیر است:
شـ ــناخت بسـ ــیج در وضعیـ ــت کنونـ ــی و آینـ ــده
ضرورتی اجتنابناپذیر اسـ ــت که در سرنوشـ ــت
کشور ،نقش تعیینکنندهای دارد.
بسـ ــیجی ،فـ ــردی اسـ ــت که لحظـ ــه لحظـ ــه زندگی
خویش را وقف اسالم ،قرآن و والیت میکند.
بسـ ــیج همیشـ ــه در صحنـ ــه ،همـ ــواره در ادوار
مختلـ ــف تار یـ ــخ پرفـ ــروغ انقـ ــاب اسـ ــامی مایه
سربلندی ،سـ ــرافرازی و اقتدار کشـ ــور عزیز ایران
بوده اسـ ــت و در مواقع حسـ ــاس ،توانسته مظهر
اتحاد و انسجام ملی باشد.
تفکر بسـ ــیجی با الهـ ــام از مکتـ ــب فکری حضرت
امـ ــام خمینـ ــی(ره) و در راسـ ــتای منویـ ــات مقـ ــام
معظـ ــم رهبـ ــری بـ ــرای ایفـ ــای نقـ ــش همیشـ ــگی
میبایسـ ــت در عرصههـ ــای مختلـ ــف فرهنگـ ــی،
علمـ ــی و فنی در حوزههـ ــای مختلـ ــف اجتماعی با
جلب نظر مردم ،مداومت داشــــته باشد و بیش از
پیش نهادینه شود.
امروز نقـ ــش بسـ ــیجیان در سرتاسـ ــر کشـ ــور در
عرصههـ ــای مختلـ ــف و اینکه همیشـ ــه در مواقع
بحرانـ ــی به کمـ ــک مـ ــردم میشـ ــتابند ،بر کسـ ــی
پوشـ ــیده نیسـ ــت در موضـ ــوع مقابله با شـ ــیوع
ویروس منحوس کرونا نیز بسـ ــیجیان دالور بعد
از تأکیــــدات حضرت آقــــا ،وارد میدان شــــده و در
کنار کادر درمان و بهداشـ ــت برای شکسـ ــت این
ویروس منحوس بسیار سازنده عمل کردند.
اینجانـ ــب بـ ــه نمایندگی از اعضای شـ ــورای شـ ــهر
همدان ضمن تبریک فرا رسـ ــیدن هفته بسیج به
بسـ ــیجیان ،ایثارگران و خانوادههای معزز شـ ــهدا
و جانبازان گرامی کشـ ــور بهویژه اسـ ــتان و شـ ــهر
همدان ،ســــرافرازی و سربلندی ایران اسالمی را در
پرتـ ــو توجهات امام زمان(عـ ــج) و خدمت به مردم
شریف ایرانزمین از ایزد منان مسألت دارم.

پیام استاندار همدان به مناسبت هفته بسیج

عبور از گذرگاههای سخت امروز
با روحیه بسیجی

هگمتانه ،گروه خبر همدان :اسـ ــتاندار همدان گفت :بدون شک با ترویج و تثبیت روحیه جهادی
و بسـ ــیج در جامعه میتوان از گذرگاههای سخت جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط قدرتهای
غربی عبور کرد و سند گام دوم انقالب اسالمی که از دغدغههای رهبری معظم است را اجرایی نمود.
به گزارش هگمتانه ،سید سعید شـ ــاهرخی با صدور پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج،

اظهار کرد :هفته بسـ ــیج فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان بسیجی و
تکریم شهدای گرانقدر انقالب با آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی تجدید میثاق نماییم.
در پیام اسـ ــتاندار همدان آمده اسـ ــت :با گذشـ ــت چهار دهه از ظهور فرهنگ و تفکر بسیجی
و پدیدار شـ ــدن بسـ ــیج مسـ ــتعضعفان در سـ ــپهر میهن اسـ ــامی ،نقش آفرینیهـ ــای بزرگ و
سرنوشتسـ ــاز این نهاد مبارک و مردمی ،امروز بیش از هر دورانی در کارکردها و دستاوردهای
انقالب اسالمی ملموس است.

شـ ــاهرخی تأکید کرد :بدون شــــک با ترویج و تثبیت روحیه جهادی و بســــیج در جامعه میتوان از
گذرگاههای سخت جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط قدرتهای غربی عبور کرد و سند گام دوم
انقالب اسالمی که از دغدغههای رهبری معظم است را اجرایی نمود.
اسـ ــتاندار همدان دراین پیام افزود :اینجانب هفته بسیج را به تمامی مردم به خصوص بسیجیان
استان همدان تبریک عرض میکنم و امیدوارم از این فرصت و ظرفیت کالن در همه عرصهها برای
توسعه ،پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی استفاده شود.

عسگریان در صحن شورا:

قدردانی اعضای شورای شهر
از شهروندان همدانی به لحاظ
رعایت پروتکلهای بهداشتی

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :رئیس شـ ــورای اسـ ــامی
شـ ــهر همدان گفت :نمایندگان مردم در پارلمان شهری،
قـ ــدردان مردم فهیـ ــم دارالمؤمنیـ ــن در راسـ ــتای رعایت
دستورالعملهای بهداشتی طبق مصوبات ستاد مقابله
با کرونا که از یکم آذرماه جاری آغاز شده ،هستند.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید مسعود عسگریان در پنجاه و
هشتمین جلسه صحن شـ ــورا ضمن قدردانی از زحمات
کادر درمـ ــان و بهداشـ ــت در خدمترسـ ــانی بـ ــه مردم و
مقابله با ویروس منحوس کرونـ ــا افزود :رئیس و اعضای
شـ ــورا از مردم فهیم و دانای همدان به ویژه کسـ ــبه که با
بسـ ــتن مغازههای خود از یکم آذرماه سال جاری به لحاظ
رعایت تمامی ضوابط اعالم شـ ــده از سوی ستاد مقابله با
کرونا ،دولت و مردم را یاری رساندند ،قدردانی میکنند.

عسـ ــگریان در ادامه به مصوبه شـ ــورا در خصوص صدور
پروانه سـ ــاختمانی پرداخت و اظهار کرد :بر اسـ ــاس نامه
دادسـ ــتان همدان خطاب به مدیرکل میـ ــراث فرهنگی،
صنایـ ــع دسـ ــتی و گردشـ ــگری ،مقـ ــرر شـ ــد در محدوده
بافت تاریخی ،به اسـ ــتثنای بناهای واجـ ــد ارزش و تاریخی،
شهرداری نیازی به استعالم برای صدور پروانه ساختمانی
برای سایر بناها ندارد.
وی در این خصوص اضافه کرد :با توجه به اینکه همراهی
و همکاری مردم با مدیریت شـ ــهری در چارچوب قانون و
مقررات مشکالت آنها را حل میکند ،در این راستا شورای
شـ ــهر همدان بر اساس نامه دادسـ ــتان به شهردار اعالم
کرده که طبق نامه اقدام کند.
بـ ــه گفته عسـ ــگریان متأسـ ــفانه تاکنون از طـ ــرف میراث

فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ضوابطی برای
ساخت و ساز در بافتهای تاریخی تعریف نشده است.
به نقل از روابط عمومی شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان،

رئیس شـ ــورای اسالمی شـ ــهر همدان با اشــــاره به اینکه
طبق مصوبه شـ ــورای شـ ــهر و تأییدیه این مصوبه توسط
کمیته انطباق شـ ــهرداری میتواند برای ســــاخت و ساز در

بافــــت تاریخی طبق طــــرح تفصیلی موجود اقـ ــدام و مجوز
صادر کند ،اظهار کرد :در این راســــتا شهروندان میتوانند
برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

اتفاقات خوب گردشگری توسط شهرداری همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسـ ــیون فرهنگی
اجتماعی شورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان گفت :در حوزه
گردشگری شـ ــاهد اتفاقات خوبی در شـ ــهرداری همدان
بودهایم.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،اکبر کاوسـ ــی امید در نشسـ ــت با
رئیس و معاونان سـ ــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـ ــی
شـ ــهرداری همدان گفت :اقدامات بسیار خوبی در حوزه
گردشـ ــگری در سـ ــازمان فرهنگـ ــی اجتماعـ ــی و ورزشـ ــی
شهرداری همدان رقم خورده است.
کاووسی اظهار کرد :در مدت اخیر شـ ــاهد اتفاقات بسیار
خوبـ ــی در حـ ــوزه برنامهریـ ــزی و زیرسـ ــاختی در سـ ــازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان بودهایم.
وی افـ ــزود :بـ ــا وجـ ــود اینکه ایـ ــن سـ ــازمان در حوزههای
مختلف فعال بـ ــوده اما در تمام حوزهها از جمله فرهنگی،
اجتماعی ،ورزشـ ــی و گردشـ ــگری اقدامات بسـ ــیار خوبی
صورت گرفته و خوشبختانه شاهد تحوالت خوبی در تمام
این حوزهها هستیم.
رئیس کمیسـ ــیون فرهنگی اجتماعی شـ ــورای اسـ ــامی
شـ ــهر همدان با اشـ ــاره به حوزه گردشـ ــگری گفت :حوزه
گردشگری بسیار مهم است و در تمام دنیا به عنوان یک

صنعـ ــت به آن نگاه میشـ ــود که میتواند بـ ــه عنوان یک
منبع اقتصادی و ارز آور به آن نگاه کرد.
کاووسـ ــی خاطرنشـ ــان کرد :همچنیـ ــن در قـ ــرآن کریم به
فواید گردشـ ــگری اشاره شـ ــده و خداوند متعال انسان را
به گـ ــردش در زمین دعوت کرده که میتواند انسـ ــانها را
با فرهنگهای متفاوت آشـ ــنا کند و ما میتوانیم فرهنگ
ایرانی اسالمی را به جهان با استفاده از گردشگری معرفی
کنیم.
وی با بیان اینکه در اشـ ــاعه و گسـ ــترش فرهنگ اسالمی
با گردشـ ــگری نیاز به برنامهریزیهای بیشـ ــتری هستیم،
بیان کرد :ما باید بتوانیم مدت حضور گردشـ ــگران داخلی
و خارجـ ــی را در همدان افزایش دهیم اگر در گذشـ ــته این
مدت  2روز بوده باید با برنامهریزی مناسـ ــب این اقامت را
به  4و  5روز برسانیم.
رئیس کمیسـ ــیون فرهنگی اجتماعی شـ ــورای اس ـــامی
شـ ــهر همدان عنـ ــوان کـ ــرد :در موضوع افزایـ ــش اقامت
مسـ ــافران شـ ــهرداری همدان توانسـ ــته قدمهای خوبی
بردارد.
کاووسـ ــی با بیـ ــان اینکه تغییـ ــر ماهیـ ــت مجموعه عین
القضات اقدام بسـ ــیار مثبتی بوده است ،گفت :روزی که

برای اولین بار از این مجموعه بازدید کردم به این موضوع
اشاره داشـ ــتم که باید منظرگاه در این مجموعه راهاندازی
شود.
وی افـ ــزود :تمام تالش و اقدامات الزمـ ــی که در این زمینه
نیاز اسـ ــت انجام میدهیم تا در شب چله امسال بتوانیم
افتتاح منظرگاه را داشته باشیم.
رئیس کمیسـ ــیون فرهنگی اجتماعی شـ ــورای اسـ ــامی
شـ ــهر همدان با اشـ ــاره به مرکز جامع آموزش شهروندی
بیـ ــان کـ ــرد :در زمینـ ــه احداث ایـ ــن مرکز و پـ ــارک آموزش
شهروندی منابع مالی از مناطق به این موضوع اختصاص
پیدا خواهد کرد.
کاووسـ ــی ادامه داد :یکی دیگر از اقدامات مثبت در حوزه
گردشگری سازمان ،موزه همدان شناسی بوده که هویت
و شناسنامه شـ ــهر ما را به آیندگان معرفی خواهد کرد که
امیدواریم هرچـ ــه زودتر این موزه نیز بـ ــه مرحله راهاندازی
برسد.
مدیر گردشـ ــگری سـ ــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـ ــی
شـ ــهرداری همدان نیز با اشـ ــاره به اقدامات مثبت تغییر
ساختار مجموعه عین القضات اظهار کرد :ایجاد منظرگاه
از بلدیه تا شـ ــهرداری یکی از اقدامات مهـ ــم بوده که تا به

حال  8هزار نسـ ــخه عکـ ــس و مدارک دیگر به دســــت ما
رسـ ــیده و توانسـ ــتیم از یک هزار نســــخه آن برای نمایش
عموم اسکن بگیریم.
علی اصغر شـ ــیری افزود :امیدواریم بتوانیم تا شــــب چله
مقدمات افتتاح این منظرگاه را ایجاد کنیم.
وی با اشـ ــاره به ایجاد سـ ــایتهای مختلــــف در مجموعه
فرهنگـ ــی عیـ ــن القضـ ــات گفــــت :ایجــــاد مرکــــز جامــــع
آمـ ــوزش شـ ــهروندی ،پـ ــارک آمــــوزش شــــهروندی ،موزه

همدانشناســــی با عنوان مادســــتان ،طراحی سایت تاالر
مشــــاهیر هرکــــدام از اقدامــــات مهم بوده که در دسـ ــت
اجراست.
شیری خاطرنشــــان کرد :همچنین در طبقه اول مجموعه
عین القضــــات دپارتمان تاریــــخ و تمدن که با شـ ــهرهای
ســــنندج و کرمانشــــاه تفاهمنامــــهای را به عنوان مسـ ــیر
گردشــــگری تاریخ و تمدن امضا کردهایم راهاندازی خواهد
شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

ضرورت تدوین ضوابط و مقررات ایمنی در همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسـ ــیون خدمات
شهری شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان با توجه به اینکه
ایران ،کشور حادثهخیزی محسـ ــوب میشود که احتمال
وقوع  30مورد از  40حادثه طبیعی شناخته شده در دنیا در
این مرزوبوم وجود دارد؛ گفت :توجه ویژه به حوزه ایمنی و
همچنین تهیه و تدوین ضوابط و مقررات ایمنی در شـ ــهر
همدان ضرورت دارد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،کامران گـ ــردان در بازدیـ ــد میدانی
کمیسیون خدمات شهری شـ ــورا از سازمان آتشنشانی
و خدمـ ــات ایمنی شـ ــهرداری همدان با محوریت بررسـ ــی
تجهیـ ــزات عملیاتی و امـ ــدادی و عملکرد این سـ ــازمان،
بـ ــا بیان اینکه حدود  178سـ ــال پیش برای نخسـ ــتینبار
ایستگاه آتشنشـ ــانی در شهر تبریز اسـ ــتقرار یافته بود؛
اظهـ ــار کـ ــرد :آتشنشـ ــانان انسـ ــانهایی هسـ ــتند که از
آسـ ــایش خود در راه حفظ جان و آسایش مردم میگذرند
تا بتوانیم همراه با امنیت ،زندگی کنیم.
وی تأکید کرد :عملیاتی شدن اقدامات پیشگیرانه همراه
با آموزش همگانی؛ ارتباط ،همکاری ،هماهنگی و مشورت
با مراکز علمی ،نظامی پزشکی و سایر سازمانهای مربوطه
و همچنیـ ــن آموزش رشـ ــتههای ورزشـ ــی بیـ ــن نیروهای
انسانی سازمان آتشنشانی بهویژه نیروهای عملیاتی در
راسـ ــتای تقویت آمادگی جسـ ــمانی و ارتقای روحیه افراد از
ملزومات این مجموعه محسوب میشود.
گـ ــردان افزود :نیروهـ ــای عملیاتی آتشنشـ ــانی در مواقع
مختلـ ــف و حـ ــوادث حسـ ــاس بـ ــرای مدیریتشـ ــهری،
آبـ ــروداری کردهانـ ــد و زمـ ــان حضـ ــور در صحنـ ــه حادثه به
حداقل رسیده است.
گسـ ــازی و
گـ ــردان با تأکیـ ــد بر اینکه بایـ ــد در حوزه فرهن 
آموزشی در بین ادارات و مردم به صورت هدفمندتر همراه
با برنامهریزی بهتری پیش رفت؛ عنوان کرد :هرگونه اقدام
ً
در راسـ ــتای آموزش قطعا موجب کاهش حوادث و بهتبع
آن ،مأموریتهای عملیاتی میشود.
وی با تأکید بـ ــر اینکه امیدواریم سـ ــن نیروهای عملیاتی
آتشنشـ ــانی و تجهیـ ــزات ایـ ــن مجموعه پایینتـ ــر برود؛
عنوان کرد :شناسـ ــایی و جذب افراد داوطلب؛ شناسایی
نقـ ــاط آسـ ــیبپذیر محـ ــات همـ ــراه بـ ــا ارائـ ــه اخطارهای
الزم؛ بهرهگیـ ــری و تقویـ ــت ظرفیـ ــت مردم بـ ــرای مقابله با
بالیـ ــای طبیعی و همچنین جلب مشـ ــارکت مـ ــردم برای
تصمیمگیریها و آمادگی افراد جامعـ ــه از جمله اقدامات
زیرساختی و پیشگیرانه مورد نیاز در حوزه آموزش است.
* کاهش خطرپذیری مسؤولیت همگانی شود
رئیس کمیسیون خدمات شـ ــهری شورای شهر همدان
معتقد اسـ ــت :باید اولویتبندی نیازها و اقدامات مربوط
به کاهش خطرپذیری در میان جامعه و ارگانهای دولتی
و ،...مسؤولیت همگانی محسوب شود.
گـ ــردان در ادامه با تأکید بـ ــر اینکه بر اسـ ــاس نیاز جامعه
باید سازمان آتشنشانی به نردبان  60متری تجهیز شود؛

گفت :باید هزینهکرد مناسـ ــب برای خرید تجهیزات مورد
نیاز این مجموعه در بودجه سال  1400مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر اسـ ــتمرار بازدیدهـ ــا و ارائه گزارشهای فنی،
خطـ ــاب به سرپرسـ ــت سـ ــازمان آتشنشـ ــانی و خدمات
ایمنی شـ ــهرداری ،اظهار کرد :انتظار میرود در این بخش
بهویژه در حـ ــوزه بـ ــازار ،ورود جدیتری پیـ ــدا کنید و تمام
تذکرهای الزم در حوزه بازار تاریخی همدان طی بازدیدهای
منظم به صورت کتبی اعالم شود.
رئیس کمیسیون خدمات شـ ــهری شورای شهر همدان
در پایـ ــان انتخاب نیـ ــروی جوانـ ــی از بدنه سـ ــازمان آتش
نشـ ــانی و خدمات ایمنی را برای مدیریت مجموعه ،منشأ
خیر و تحوالت چشـ ــمگیر برای شورای شـ ــهر و مجموعه
مدیریت شـ ــهری برشـ ــمرد و گفـ ــت :این مهـ ــم ،تصمیم
سـ ــنجیده و تأثیرگذاری بود که خروجی آن بیشک ارتقای
وضعیـ ــت سـ ــازمان و بهبـ ــود کیفیت خدمترسـ ــانی به
شهروندان خواهد بود.
 عسـ ــگریان :ضـ ــرورت تجهیـ ــز امکانات مـ ــورد نیاز
سازمان آتشنشانی
رئیس شـ ــورای شـ ــهر همدان در ادامه این بازدید گفت:
بهمنظـ ــور ماهیـ ــت کار و شـ ــرایط حاکـ ــم بـ ــر کار نیروهای
انسـ ــانی سـ ــازمان آتشنشـ ــانی ،مدیران عامل ،اشـ ــراف
خوبی نسبت به شرح وظایف و حیطه نظارتی خود داشته
و عمل میکنند.
سید مسعود عسـ ــگریان افزود :سـ ــازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شـ ــهرداری همـ ــدان در زمره مجموعههای
ممتاز و منضبط در حوزه کاری و مالی شناخته میشود که
این ویژگی در تمامی دورههای خدمت محسـ ــوس بوده
است.

وی اظهار کرد :تخصص و تبحر مهمترین مباحثی اسـ ــت
کـ ــه در این سـ ــازمان به چشـ ــم م یخـ ــورد؛ امـ ــا امیدواریم
روزب ـ ـهروز بر کیفیـ ــت و کارآمدی آنان افزوده شـ ــود .البته
عالوه بر تخصـ ــص و تبحر ،تجهیـ ــز امکانات مـ ــورد نیاز و
ماشـ ــینآالت مورد نیاز ایـ ــن مجموعه نیز ضـ ــرورت دارد
که بهعنوان مهمترین الزامات ارتقای کیفیت و سـ ــرعت
بخشی به خدمترسانی محسوب میشود.
عسـ ــگریان با بیـ ــان اینکـ ــه در  3سـ ــال گذشـ ــته تمامی
پیشـ ــنهادات سـ ــازمان آتشنشـ ــانی و خدمـ ــات ایمنی
شـ ــهرداری همـ ــدان در حوزه تجهیـ ــز امکانـ ــات مصوب
میشـ ــد؛ امـ ــا محقـ ــق نم یشـ ــد؛ ابـ ــراز امیـ ــدواری کـ ــرد با
پیگیریهای سرپرسـ ــت جدید سـ ــازمان و توجه مدیران
شـ ــهری ،هرسـ ــاله تجهیزات و خرید اقالم مـ ــورد نیاز این
مجموعـ ــه بهروز شـ ــوند تـ ــا در هنـ ــگام بحـ ــران بتوانند در
راسـ ــتای حفظ جـ ــان و مـ ــال شـ ــهروندان همدانـ ــی یاری
برسانند.
نسـ ــازی بافت بازار
وی همچنیـ ــن با تأکید بر ضرورت ایم 
تاریخی شهر همدان ،گفت :استقرار کانکس آتشنشانی
مجهز به تجهیزات ایمنی و امداد در بازار همدان باید لحاظ
شود.
 علیضمیـ ــر :خر یـ ــداری نردبان برای آتشنشـ ــانی
دغدغه ماست
معـ ــاون خدمـ ــات شـ ــهری شـ ــهردار همدان هـ ــم گفت:
سازمان آتشنشـ ــانی و خدمات ایمنی شـ ــهرداری یکی از
سـ ــازمانهای بزرگ و تخصصی مجموعه مدیریتشهری
است که مسؤولیتهای حساس و خطیری برعهده دارد
و پایه و اساس شکلگیری آن فنی و مبنای اصول ابالغی
از سوی اسناد باالدستی است.

وحیـ ــد علیضمیـ ــر افـ ــزود :حـ ــدود  10ایسـ ــتگاه فعـ ــال
آتشنشـ ــانی در شهر داریم که  212نفر نیروی انسانی در 3
شیفت کاری فعالیت دارند.
وی با تأکید بـ ــر اینکه بنای کار ما بـ ــر تعامل بوده؛ معتقد
اسـ ــت :حقـ ــوق و مزایـ ــای نیروهـ ــای انسـ ــانی سـ ــازمان
آتشنشـ ــانی بایـ ــد جبران شـ ــود که ضمن افـ ــزودن حق
الزحمه بر اسـ ــاس درجه خدمت و جیره خشک ،به دنبال
افزایش آن هستیم.
علیضمیـ ــر اظهـ ــار کـ ــرد :نیروهـ ــای انسـ ــانی سـ ــازمان
آتشنشـ ــانی و خدمات ایمنی شهرداری ،افرادی با انگیزه،
متعهـ ــد و کارآمد هسـ ــتند کـ ــه در نظر داریم ایـ ــن مهم را
تقویت کنیم.
وی بـ ــا توجه بـ ــه اینکـ ــه این سـ ــازمان از منظـ ــر تجهیزات
وضعیت بهروز و مناسبی دارد و به طور قطع نیازهای این
مجموعه اثربخـ ــش در بودجه  1400به صـ ــورت ویژه دیده
خواهد شـ ــد؛ گفت :عالوه بر ضرورت خریداری کپسـ ــول
و لوازم تنفسـ ــی ،در حال حاضر ماشـ ــینآالت مسـ ــتقر در
سازمان پاسـ ــخ گوی نیازهای فعلی شـ ــهر هستند؛ اما به
دلیل مباحث بلندمرتبهسـ ــازی ،تمام دغدغه ما خریداری
نردبان است.
معـ ــاون خدمـ ــات شـ ــهری شـ ــهردار همـ ــدان از اجـ ــرای
کامل طرح پایش سـ ــطح ایمنـ ــی مراکز تجمعـ ــی بهمنظور
نسـ ــازی و ایجـ ــاد حساسـ ــیت در بین مراکـ ــز اداری،
جریا 
تجاری ،آموزشی و درمانی و ادارات خبر داد.
 بازار تاریخی همدان؛ نقطه ضعف ایمنی شهر
علیضمیـ ــر همچنین بازار تاریخی همـ ــدان را نقطه ضعف
ایمنی شـ ــهر برشمرد و گفت :این وضعیت نیاز به تقویت
دارد که شـ ــهرداری همدان عـ ــاوه بر بهکارگیری مشـ ــاور
برای مطالعات بازار ،پیوسـ ــت ایمنی آن را هم به این مهم،

اضافه میکند.
وی افزود :در حال حاضر بافت بازار مناسب نیست و باید
از تمامی مغازهها برداشت صورت گیرد؛ از اینرو مباحث
میراث فرهنگی هم باید مورد بررســــی قرار گیرد که در این
زمینه میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری هم باید
پای کار باشد.
معـ ــاون خدمات شـ ــهری ش ـــهردار همــــدان همچنین از
استقرار  2ایسـ ــتگاه آتشنشــــانی در نقاط حساس شهر
همدان خبر داد.
سرپرسـ ــت سـ ــازمان آتشنشــــانی و خدمــــات ایمنــــی
شـ ــهرداری همـ ــدان هم به ارائــــه رویکرد جدیــــد مدیریتی
بهویژه در حوزه نیروی انسـ ــانی پرداخــــت و گفت :اعزام و
استقرار یکی از کارشناسـ ــان معاونت پیشگیری سازمان
در معاونـ ــت شهرسـ ــازی شـ ــهرداری همــــدان بهمنظــــور
خدماترسانی بهتر به شـ ــهروندان یکی از اقدامات مهم
این مجموعه محسوب میشود تا نقشههای ساختمانی
در مراحل اولیه از لحاظ اصول ایمنی بررســــی و نواقص آن
به مالک ابالغ شود.
سید صادق پورسـ ــینا با اشاره به کمبود شــــیر هیدرانت
بهویژه در شـ ــهرکها و مناطق دور از مرکز شــــهر همدان،
از خریـ ــد  25شـ ــیر هیدرانـ ــت جدید خبــــر داد و افــــزود :با
برنامهریزیهای انجام شـ ــده تعداد شیرهای هیدرانت به
 200عدد رسـ ــیده و مشکل کمبود شیر هیدرانت در شهر
همدان برطرف خواهد شد.
وی بر لـ ــزوم ایجـ ــاد راهبندهـ ــای متحــــرک در ورودیهای
پیادهراههای بوعلی و اکباتـ ــان تأکید کرد و گفت :احداث
کانکسهای مجهز به لوازم و تجهیــــزات اطفای حریق در
این مناطق از برنامههای سـ ــازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری است.

 فتحی :بودجه آتشنشانی واقعیتر دیده شود
رئیس کمیســــیون نظارت ،بازرســــی و امور اداری شورای
شــــهر همدان هم در ادامه ضمــــن قدردانی از تالشهای
محمدرضا بیاناتی ،مدیرعامل سابق سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــــهرداری ،با توجه به اینکه سید صادق
پورسینا ،سرپرست جوان از بدنه این سازمان بهکار گرفته
شــــده اســــت؛ ابراز امیدواری کرد :با حمایتهای مدیران
شهری به سرعت کمبودهای این سازمان برطرف شود.
علــــی فتحی اظهار کــــرد :در حوزه تجهیزات آتشنشـ ــانی،
ً
قطعا کم و کســــریهایی وجود دارد؛ اما هر سال به دلیل
کمبود بودجه ،شــــاهد عــــدم تحقق هزینههــــای خریداری
تجهیــــزات مورد نیاز ســــازمان هســــتیم که امسـ ــال باید
نسبت به شرایط و نیازهای سازمان ،واقعیتر دیده شود.
وی بر اســــتقرار دو ایستگاه آتش نشــــانی در بلوار شهید
همدانی و بازار تاریخی همدان تأکید کرد.
فتحــــی با تأکیــــد بر اینکــــه به طــــور قطع نیــــروی عملیاتی
آتشنشــــانی با خطرات جانــــی مواجهاند؛ گفــــت :در چند
ســــال اخیــــر در زمینــــه افزایــــش حقــــوق و مزایـ ــای آنان
تالشهای بسیاری انجام شده است که کافی نیست ،زیرا
این نیروهای انسانی ارزشمند بر اساس اطالعات موجود
از نظر ســــاعت کاری بیش از نیروهای ستادی و کارمندی
فعالیت دارند.
وی درخواســــت کــــرد :افزایش حقوق و مزایــــای نیروهای
عملیاتی آتشنشانی در بودجه  1400دیده شود که به حد
قابل توجه برسد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شـ ــهر همدان
در پایــــان بازدیــــد میدانی رئیــــس و اعضای کمیسـ ــیون
خدمات شهری شورای شهر همدان از ایستگاه امدادی،
آتشنشانی و آموزشی شهید حیدر گوران صورت گرفت.

فرماندار مالیر:

بازرسان بر اجرای محدودیتهای جدید نظارت دارند

همراهی خوب کسبه و بازاریان مالیر برای اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر با بیان اینکه دغدغهای
در سطح شـ ــهر و تعطیلی واحدهای صنفی نداریم گفت :از صبح شـ ــنبه تیمهای بازرسی در سطح
شهر بر روند اجرای محدودیتهای جدید و رعایت اصول بهداشتی نظارت دارند.
به گزارش هگمتانه ،قدرتاهلل ولدی در بازدید میدانی از واحدهای صنفی و ورودیهای شهر مالیر
اظهار کرد :همگامی و همراهی اصناف ،کسبه و بازاریان این شهرستان با تصمیم ستاد ملی مقابله

با کرونا و اعمال محدودیتهای جدید از شـ ــنبه اول آذر سـ ــتودنی است و  99درصد از این قشر در
تعطیلی واحدهای خود همراهی الزم را به عمل آوردند.
وی ادامه داد :در بازدید از واحدهای صنفی مالیر مشـ ــاغل گروه  ،2سـ ــه و چهار نسبت به تعطیلی
واحدهای خود اقدام کردند که قابل تقدیر است.
ولدی افزود :تنها چند واحد صنفی نسـ ــبت به اعمـ ــال محدودیتهای جدید و تعطیلی واحد خود
اهمال کردند که تذکرهای الزم به این واحدها داده شد و در صورت تکرار پلمب خواهند شد.
فرماندار ویژه مالیر بیان کرد :یک واحد نمایشـ ــگاهی و فروشـ ــگاهی مبل و منبت به دلیل رعایت
نکردن محدودیتهای جدید ،با هماهنگی و دسـ ــتور دسـ ــتگاه قضایی ،برای مدت  15روز پلمب

شد.
وی گفت :اصناف ،کسـ ــبه و بازاریان مالیـ ــر همچنین در اعمال محدودیتهــــای قبلی مبنی
بـ ــر ممنوعیـ ــت فعالیت پس از سـ ــاعت  18عصر نیز همراهـ ــی خوبی با ســــتاد مقابله با کرونا
دا شــــتند کــــه امیدواریم در  2هفته پیشرو شـ ــاهد این سـ ــطح از همـ ــکاری و تعامل اصناف
باشیم.
معاون استاندار همدان از مردم ،اصناف و کسبه درخواست کرد :نسبت به رعایت محدودیتهای
جدید و رعایت دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی نهایت همکاری را با ما داشـ ــته باشــــند ،چراکه این
محدودیتها تا زمان خروج از شرایط قرمز ادامه دارد.

معافیت واحدهای صنفی
اسدآباد از پرداخت
عوارض و مالیات سال 99

قرار بود دولت زیرساختهای الزم را ایجاد کند اما خبری نشد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :معـ ــاون هماهنگـ ــی امور
اقتصادی اسـ ــتاندار همدان با تأکید بر اینکه مشـ ــکالت
کارخانه تولید بخاری رزن خارج از استان است ،گفت :این
شرکت قصد ندارد به کشور ترکیه برود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،ظاهـ ــر پورمجاهـ ــد ،با بیـ ــان اینکه
مشـ ــکل این شـ ــرکت این اسـ ــت که سـ ــازمان نوسازی
مدارس بایـ ــد از این بخاریهـ ــا بخرد ،اظهارکـ ــرد :هر آنچه
استان توانسته برای حل مشکل این شرکت انجام داده
اسـ ــت اما رئیس سـ ــازمان نوسـ ــازی مدارس کشور باید
قانع شـ ــود که از این بخاریها برای مدارس خریداری کند
و بخاری تولیدی این شـ ــرکت باید چهارچوبی که نوسازی
مدارس میخواهد را داشته باشد.
وی ادامه داد :مسؤوالن اسـ ــتانی پیگیر رفع مشکل این
شـ ــرکت بوده اند بهطوری کـ ــه با وزیر آمـ ــوزش و پرورش
مکاتبه کردیم و برای بازدید از این کارخانه به همدان آمده
و با کمیته امداد حضرت امام(ره) کشـ ــور برای این شرکت

جلساتی گذاشته شـ ــده اما این موضوع یک موضوع ملی
است.
قائـ ــم مقـ ــام یـ ــک شـ ــرکت تولید بخـ ــاری کم مصـ ــرف در
شهرسـ ــتان رزن نیـ ــز چندی پیـ ــش در این بـ ــاره ،با بیان
اینکه جابهجایـ ــی کارخانه تولید بخاری کـ ــم مصرف برای
فروش محصول است ،گفت :این شـ ــرکت تولید بخاری
به علت عدم همکاری دستگاههای دولتی تصمیم گرفته
محصول خود را در کشـ ــور دیگری تولید کرده و به فروش
برساند.
جعفـ ــر مظفـ ــری فـ ــرد بـ ــا بیـ ــان اینکه قـ ــرار بود سـ ــازمان
بهین هسـ ــازی و دولت براسـ ــاس ماده  12قانون رفع موانع
تولیـ ــد زیرسـ ــاختهای الزم را ایجـ ــاد کند تـ ــا کمکی برای
فروش این محصول ایجاد شود ،اظهار کرد :این محصول
با توجه به فناوری و شـ ــرایط خاص تولیـ ــدی ،قیمت تمام
شـ ــده باالیی دارد و اگر دولت برای فرهنگسازی حمایت
نکند ،ایـ ــن محصول کاالی تجملی خواهد شـ ــد و فقط در

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

اقدامات دولت برای کمک به آسیبدیدگان اقتصادی
کرونا راضیکننده نیست
دولت الیحه ندهد مجلس اقدام میکند

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :سخنگوی کمیسیون برنامه
و بودجـ ــه مجلس گفـ ــت :اقدامهای دولت بـ ــرای کمک
به کسـ ــانی که شـ ــیوع کرونا به کار ،معیشـ ــت و وضعیت
اقتصادی آنها آسـ ــیبهای جـ ــدی وارد کرده تـ ــا جایی که
بنده میبینم ،قابل توجه و راضی کننده نیست.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه ،محمد مهدی مفتح اظهـ ــار کرد :در
حقیقت ،دولت مسـ ــؤول اداره کشـ ــور اسـ ــت و با توجه
به کارشناسـ ــان و تسـ ــلطی که بر حوزه اقتصاد دارد باید با
قـ ــدرت بیشـ ــتری وارد میدان حمایت از آسـ ــیب دیدگان
کرونا شود.
وی بیـ ــان کرد :قاعـ ــده کار اینگونه اسـ ــت کـ ــه دولت با
توجه به اشـ ــراف اطالعاتی و کارشناسـ ــی خود بر مسائل
اقتصادی کشـ ــور باید بـ ــرای حمایت از آسـ ــیبدیدگان
از کرونـ ــا الیحه به مجلس بفرسـ ــتد و منتظـ ــر ارائه طرح از
سوی مجلس نباشد.
نماینده مردم تویسـ ــرکان در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی
تصریـ ــح کرد :با ایـ ــن حـ ــال در زمینه کمک به مـ ــردم برای
تأمین کاالهای اساسـ ــی ،مجلس هر چه صبر کرد ،دولت
الیحهای ارائه نداد و مجلس خود دست به کار شد و طرح
تأمین کاالهای اساسـ ــی برای  60میلیون نفر را به تصویب
رساند.
وی با اشـ ــاره به اینکه مدیریت اقتصاد کشـ ــور به معنای
تخصیص بهینه منابع محدود به خواسـ ــتههای نامحدود
است تأکید کرد :مجلس برای رفع دغدغههای اقتصادی
ً
و معیشـ ــتی مردم در دوران کرونا کامـ ــا آماده همکاری با
دولت است.
مفتح افزود :اکنون تمام کمیسیونهای مجلس شورای

اسـ ــامی در حوزه تخصصی خود در حـ ــال تالش برای رفع
مشـ ــکالت اقتصادی و معیشـ ــتی مردم بـ ــه فراخور حوزه
کاری خود هسـ ــتند اما با این حال دولت باید جدیتر و با
ارائه الیحه به این موضوع ورود کند.
وی گفت :در طرح تأمین کاالهای اساسی برای  60میلیون
نفر از مردم که مجلس به صورت طرح ارائه و تصویب کرد،
دولت همکاری الزم را انجام نداد.
نماینـ ــده مـ ــردم تویسـ ــرکان در خانـ ــه ملـ ــت در گفتگو
بـ ــا تسـ ــنیم ،تصریح کـ ــرد :اکنـ ــون عموم مـ ــردم در حوزه
معیشـ ــت دچار سختی و مشقت هسـ ــتند و اگر دولت
الیحههـ ــای الزم برای حل این مشـ ــکل را به مجلس ارائه
نکنـ ــد ،مجلـ ــس بر اسـ ــاس وظیفه خـ ــود با اسـ ــتفاده از
راهکارهای قانونی و ارائه طرح برای حل مشـ ــکالت مردم
گام برمیدارد.

توسط گروههای جهادی در مالیر

ساخت  3منزل مسکونی برای محرومان
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانده سپاه مالیر از برگزاری
بیـ ــش از یکصد عنوان برنامه مختلف به مناسـ ــبت هفته
بسـ ــیج خبر داد و گفت :سه منزل مسکونی در روستاهای
بهاره ،خردمنـ ــد و کلیلآبـ ــاد به همت گرو ههـ ــای جهادی
ساختهمیشود.
به گزارش هگمتانه ،سید جواد حسینی در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه بسـ ــیج در سال  58با ابتکار و بصیرت و تدبیر
امام راحل شـ ــکل گرفـ ــت اظهار کـ ــرد :این مهـ ــم با هدف
اسـ ــتفاده از ظرفیتها در همه بخشهای مورد نیاز کشور
به منظور گرهگشایی از مشکالت مردم شکل گرفت.
وی گفت :تمام مردمی که دل در گـ ــرو انقالب دارند بالقوه
بسیجی هسـ ــتند و مخاطب این حرکت عالوه بر جوانان،
نوجوانان ،میانسـ ــاالن و سـ ــالمندان نیز هستند که همه
جریانی معنوی به نام بسیج را ایجاد میکنند.
فرمانده سـ ــپاه ناحیه مالیر با اشـ ــاره به اینکه حضور فعال
بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده
نیسـ ــت افزود :بسیجیان پس از جنگ در همه عرصههای
دفاع از انقالب گرهگشا بودند.
وی با اشـ ــاره به اینکه حضـ ــور میدانی و فعال بسـ ــیجیان
شهرستان مالیر در قالب گروههای جهادی در عرصههای
مختلـ ــف بینظیر بوده اسـ ــت گفـ ــت :حضـ ــور گروههای
بسـ ــیجی در سـ ــیل و زلزله و حوادث مختلف گـ ــواه این امر
است.
حسینی به اقدمات بسیجیان از زمان شیوع کرونا تاکنون
اشـ ــاره کرد و گفت 900 :نفر از بسیجیان با شـ ــیوع کرونا به
منظور کمک به کادر درمان آموزش دیدند و طرح غربالگری
مرحله اول در مدت یک هفته توسـ ــط  300نفر از بسیجیان
شهرستان انجام شد.
وی حضور بسـ ــیجیان در ضـ ــد عفونی معابـ ــر ،بانکها و و
محلها ،ایجاد  30کارگاه تولیدی ماسـ ــک در شهر و روستا
توسـ ــط بسـ ــیجیان با تولید  10تا  15هزار ماسک به صورت
روزانه ،تهیـ ــه و توزیع بسـ ــتههای معیشـ ــتی و ...را از جمله
اقدمات بسیج و سپاه مالیر در ایام کرونا برشمرد.
فرمانده سپاه ناحیه مالیر از برگزاری یکصد عنوان برنامه در
هفته بسیج خبر داد و با اشاره به اعزام گروههای ویژه بسیج
جامعه پزشـ ــکان و معاینه رایگان در مناطـ ــق کمبرخوردار
گفـ ــت :بازدیـ ــد از پایگا ههـ ــای نمونه توسـ ــط مسـ ــؤوالن،
ایجاد ایستگاههای سالمت توسـ ــط حوزهها و پایگاههای
مقاومت بسـ ــیج و توزیع ماسـ ــک و بسـ ــتههای بهداشتی
رایگان در این ایستگاهها از جمله برنامههای هفته بسیج

است.
وی آزادسازی زندانیان غیر عمد و حضور گروههای بسیجی
در سـ ــطح شـ ــهر و روسـ ــتا با لباس مشـ ــخص و در قالب
گروههای امر به معروف به منظور تذکر در خصوص رعایت
اصول بهداشتی ،زنگ بسیج در سـ ــامانه شاد ،پویش نذر
خون و حضور بسیجیان و پیشکسوتان بسیجی به منظور
اهدای خـ ــون را از دیگـ ــر برنامههای هفته بسـ ــیج در مالیر
دانست.
حسینی با اشـ ــاره به اینکه کاروانی با عنوان «آوای خدمت»
در قالب موتورها و خودروهایی با نشـ ــان بسیج و از اقشار
مختلف مردم از محل ناحیه سپاه شهرستان حرکت کرده
و به ضدعفونـ ــی معابـ ــر میپردازند گفت :هر کـ ــدام از این
خودر وهـ ــا با حضور در مناطق محروم خدمات ارائه خواهند
کرد.
در منـ ــزل خانوادههـ ــای کادر درمانی
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به منظـ ــور عرض خداقـ ــوت ،تهیـ ــه و توزیع  2هزار بسـ ــته
معیشـ ــتی در بین افـ ــراد مبتال به کرونا ،توزیع  500بسـ ــته
لوازمتحریر ،تهیه سه دسـ ــتگاه تبلت توسط بسیجیان و
تهیه پنج سـ ــری جهیزیه از جمله برنامههای هفته بسـ ــیج
در مالیر است.
فرمانده سـ ــپاه ناحیه مالیر دیدار با امـ ــام جمعه ،روایتگری
پیشکسـ ــوتان بسـ ــیجی در فضـ ــای مجـ ــازی ،دیـ ــدار بـ ــا
در منزل؛ زیباسـ ــازی فضای
خانواد ههـ ــای معظـ ــم شـ ــهدا ِ
مساجد شهرسـ ــتان توسـ ــط پایگاههای مقاومت ،برپایی
ایسـ ــتگاههای سـ ــامت ،برگـ ــزاری مسـ ــابقات کتابخوانی
در فضـ ــای مجازی ،طـ ــرح معاینه رایـ ــگان در مناطق محروم
و رزمایـ ــش فرهنگـ ــی ـ اجتماعی خدمت مؤمنانه شـ ــامل
مشـ ــاوره ،مـ ــددکاری و خدمترسـ ــانی بـ ــه زنـ ــان را از دیگر
برنامههای هفته بسیج برشمرد.
وی مشـ ــاوره حقوقی رایگان ،بصیرتافزایی در خصوص
آسـ ــیبهای اجتماعـ ــی به صـ ــورت مجازی ،برگـ ــزاری تور
ایسـ ــت و بازرسی و حضور مهندسـ ــان کشاورزی در بین
کشـ ــاورزان و ارائه مشـ ــاوره تخصصی ،افتتاح سـ ــه منزل
در روسـ ــتاهای بهـ ــاره ،خردمنـ ــد و کلیلآبـ ــاد بـ ــه همت
گروههای جهادی ،افتتاح دیوارکشـ ــی مدرسـ ــه روستای
دهنو و کارگاههای اقتصاد مقاومتی در زمینه سـ ــبدبافی
در روسـ ــتاهای علوی ،اسالم شهر ،آبدر ،بوربور ،الفاوت و
مالیر و افتتاح کارگاههای خیاطی در روسـ ــتاهای توچغاز،
رضوانکـ ــده و مالیـ ــر از دیگـ ــر برنامههـ ــای هفته بسـ ــیج
دانست.

ما بوده و هسـ ــت ،از این کارخانـ ــه حمایت کرده ایم و بعد
از این هم حمایت م یشـ ــود .یکی از مشکالت موجود باال
ً
بـ ــودن قیمت اسـ ــت در حالی که بخاری کامال هوشـ ــمند
و اسـ ــتاندارد است و گرمایشی یکسـ ــان دارد و برای خرید

باید حمایت دولت وجود داشـ ــته باشد .در روزهای آینده
نشسـ ــتی در تهـ ــران بـ ــا اسـ ــتاندار در این مــــورد خواهیم
داشـ ــت و تحت هیچ شرایطی اجازه خروج تولیدکننده را از
شهرستان نمیدهیم.

بلوارهای شیرینسو ساماندهی و زیبا میشوند
هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :شـ ــهردار شـ ــیرین سـ ــو
در حاشـ ــیه بازدیـ ــد از پروژه سـ ــاماندهی رفیـ ــوژ میانی
بلوارها در جمـ ــع خبرنگاران از ادامـ ــه عملیات عمرانی
اجـ ــرای کفپوش و سـ ــنگفرش رفیوژ میانـ ــی بلوارهای
امام خمینی(ره) ،سردار شـ ــهید حاج قاسم سلیمانی و
شـ ــهید بهشـ ــتی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال خبر
داد.
به گزارش هگمتانه ،سید مصطفی موسوی ،زیباسازی
بلوارهـ ــا ،توسـ ــعه فضای سـ ــبز پایـ ــدار ،صرفهجویی در
مصـ ــرف آب و کاهش هزینههای مدیریت شـ ــهری را از
اهداف اصلی این پروژه عنوان کرد.
وی بـ ــا تأکید بر زیباسـ ــازی در راسـ ــتای ارتقـ ــاء کیفیت
محیط گفت :اهمیت دادن به زیباسـ ــازی در شهر ،آن
را برای زندگی ساکنانش مناس ـ ـبتر میسازد و هدف
از اجرای پروژههای زیباسـ ــازی ،فراهـ ــم آوردن محیطی
اسـ ــت کـ ــه همـ ــه شـ ــهروندان در آن احسـ ــاس لذت
نمایند.
وی در ادامه با اشـ ــاره به لزوم ارتقـ ــای کیفیت محیط
شـ ــهری بیان داشـ ــت :برای رسیدن به شـ ــهری زیبا
اقدامـ ــات خوبی انجام گرفته اسـ ــت کـ ــه از جمله آن
میتوان به نصب نمادهای نـ ــوری ،رفع نازیباییهای
بصری در شـ ــهر  ،رنگ آمیـ ــزی عناصر شـ ــهری ،وضع
مقـ ــررات و معافیتها در تعرفه عـ ــوارض محلی برای
ایجـ ــاد و حفظ زیباییها و نماسـ ــازی سـ ــاختمانها و
به کارگیری مبلمان شـ ــهری مناسـ ــب و اسـ ــتاندارد
اشاره کرد.
شـ ــهردار شـ ــیرین سـ ــو ضمن تأکید بر نقش مبلمان
شـ ــهری در زندگـ ــی امـ ــروزه و شـ ــهرها افـ ــزود :مبلمان
شهری و توجه به فضاسازی محیطی در شهرهای امروز
به عنوان عنصری تحول آفرین که میتواند چهره شهر
را به همگان معرفی کند شناخته میشود.

موســــوی در ادامه بیان داشت :شهرهای امروز ،عالوه
بر رفـ ــع نیازهـ ــای فیزیکی باید پاسـ ــخی بـ ــرای نیازهای
روحی و فرهنگی ساکنانشان داشته باشند.
شـ ــهردار شـ ــیرین سـ ــو در ادامـ ــه بـ ــه نقـ ــش مبلمان
شـ ــهری در افزایش مشـ ــارکت اجتماعی شـ ــهروندان
اشـ ــاره کرد و افـ ــزود :نحـ ــوه چیدمان عناصر شـ ــهری،
آرایش ســــاختمانها و حفظ نمادهای قدیمی و سنتی
یک شـ ــهر نقش مؤثـ ــری در افزایش روحیـ ــه اجتماعی
شـ ــهروندان ایفا میکند بر این اسـ ــاس این شهرداری
با در نظر گرفتن جمیع جهـ ــات و نیز به منظور کاهش
هزینههای نگهـ ــداری چمن و کاشـ ــت آن و همچنین
زیبـ ــا سـ ــازی و بهبود عبـ ــور و مرور در شـ ــهر اقـ ــدام به
سـ ــاماندهی بلوارهای سـ ــطح شـ ــهر و کف سـ ــازی آن
نموده است.
موسـ ــوی ضمـ ــن تأکیـ ــد بـ ــر نقـ ــش مبلمان شـ ــهری
در بهبـ ــود عبـ ــور و مـ ــرور و زیباسـ ــازی محیط شـ ــهری

خاطرنشـ ــان کرد :شهر تنها شــــامل بناها نیست بلکه
معابر ،فضاهای سـ ــبز ،کاربریها و مشارکت اجتماعی
مردم اسـ ــت که موجودیت شــــهر را میســــازد و به آن
هویت میبخشد.
بـ ــه گفته موسـ ــوی توجه به روح شــــهر تأثیــــر باالیی در
افزایش نشـ ــاط اجتماعـ ــی شــــهروندان دارد بنابراین
طراحی و تجهیز محیط باید به گونهای باشــــد که شرایط
زندگی و زیسـ ــت محیطی آن از ســــطح خوبــــی برخوردار
باشد.
به نقل از روابط عمومی شـ ــهرداری شیرینسو شهردار
شیرین سو در پایان تأمین آسایش و رفاه شهروندان
را از اصلیتریـ ــن اهداف شـ ــهرداری دانســــت و گفت:
باتوجه بـ ــه تعداد بـ ــاالی پروژههای در دســــت انجام از
شـ ــهروندان عزیز تقاضا مندم همچون گذشته با صبر
و شــــکیبایی خود ما را در انجام پروژههای عمرانی یاری
نمایند.

مبلمان منبت مالیر وارد سبد فروش اتکا میشود

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :رئیـ ــس اداره میـ ــراث
فرهنگـ ــی ،صنایع دسـ ــتی و گردشـ ــگری مالیـ ــر گفت:
در نشسـ ــتی کـ ــه بـ ــا معـ ــاون پارلمانـ ــی وزارت دفاع و
مدیرعامل شـ ــرکت فروشـ ــگاههای اتکا داشتیم ،مقرر
شد پس از بررس ـ ـیهای الزم ،تولیدات مبلمان منبت
مالیر وارد سبد فروش فروشـ ــگاههای اتکا در سراسر
کشور شود.
به گزارش هگمتانه ،ابراهیم جلیلی روز شـ ــنبه اظهار کرد:
در این نشست که نمایندگان مالیر در مجلس یازدهم،
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر و فعاالن
صنعت مبلمان حضور داشـ ــتند ،موضوع توافق وزارت
دفاع(فروشـ ــگاههای وزارت دفـ ــاع) بـ ــا بخش خصوصی
مبلمان منبت برای ورود این تولیدات به فروشگاههای
اتکا مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد :به گفته سـ ــردار طالیینیک معاون حقوقی
و امور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،هدف ما
این اسـ ــت در توافق با بخش خصوصـ ــی مالیر تولیدات
مبلمان منبت با کمترین واسطه در دسترس مشتریان
و خریداران در فروشگاههای اتکا قرار گیرد.

3

شهرستان

خبــر

فراری دادن کارخانه تولید «بخاری» از رزن
مکانهای ویژه اسـ ــتفاده و مخاطب اصلـ ــی از آن محروم
میشود.
وی ادامـ ــه داد :حمایت دولت با یک مصوبه ایجاد شـ ــده
بهطوری که ادارات دولتی ،نظامی و آموزش و پرورش ورود
کرده و این بخاری را با یارانه دریافت کنند اما از اسـ ــفندماه
سـ ــال  96تـ ــا امـ ــروز هیـ ــچ کـ ــدام از دسـ ــتگاههای دولتی
وارد نشـ ــدند به جـ ــزء آموزش و پرورش کـ ــه آن هم تعداد
محدودی خریداری کرده است.
فرمانـ ــدار رزن هم در ادامـ ــه گفت :گالیه این شـ ــرکت
تولیـ ــدی به حق اسـ ــت و قبول داریم مـ ــا وزیر آموزش
و پرورش و رئیس سـ ــازمان نظام مهندسـ ــی کشـ ــور را
بـ ــرای بازدیـ ــد از کارخانه دعـ ــوت کردیم و حضـ ــور پیدا
کردنـ ــد و انتظار مدیـ ــر کارخانه این اسـ ــت که حمایت
شـ ــود امـ ــا بـ ــه علـ ــت محدودیتهـ ــای مالـ ــی دولت
نتوانسته اقدامی کند.
سـ ــیدرضا سـ ــامتی ادامه داد :تا آنجایی که در حوزه کاری
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رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دسـ ــتی و گردشگری
مالیر ادامه داد ،سـ ــردار طالیینیک قول مساعد داد این
موضوع را به منظور حمایت از اشتغال ،حمایت از جامعه
هدف و کمک در سطح ملی پیگیری میکند.
جلیلی افزود :به گفته مدیرعامل فروشـ ــگاههای اتکا در
این نشسـ ــت ،ثبت ملی و جهانی مبلمان منبت مالیر،
کار ارزندهای در این شهرستان است که با همت جمعی
صورت گرفـ ــت و با وجود حـ ــدود  600فروشـ ــگاه اتکا در
سطح کشور ،بیش از  40فروشگاه ،ظرفیت ارایه مبلمان
منبت مالیر را دارند.
وی در عین حال ارزانی مبلمان منبت مالیر نسـ ــبت به
هنر دسـ ــت ،داشتن 2
سـ ــایر مراکز تولیدی ،استفاده از ِ
نشـ ــان تجاری ملـ ــی و جهانی ،برخـ ــورداری این صنعت از
حمایت مسووالن ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
اتحاد بخش خصوصی و دولتی را از جمله مزیتهای این
هنر صنعت برشمرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دسـ ــتی و گردشگری
مالیر گفت :بدون شـ ــک ایجـ ــاد ارتباط بخـ ــش تولیدی
مبلمـ ــان منبـ ــت مالیر بـ ــا زنجیـ ــره فروشـ ــگاههای اتکا

موفقیتآمیز خواهد بود.
جلیلی ادامه داد :به گفته نماینده مردم مالیر در مجلس،
اتصال مبلمان منبت مالیر به فروشگاههای اتکا به یک
نشان تبدیل م یشـ ــود و در حقیقت نوعی نشان سازی
تجاری و عامل یک نـ ــوع اعتماد معنــــوی و اتکا پلی برای
توسعه گردشگرپذیری است.
وی فروشگاههای اتکا را دروازه و نقشه راهی برای فروش
مبلمان منبت مالیر دانسـ ــت و گفت :در این نشست
مقرر شـ ــد کمیته ارزیابی مالـ ــی و بازرگانی اتــــکا در اولین
فرصت از صنعت مبلمان منبت مالیر بازدید کنند.
بهمن سال گذشـ ــته بر اساس تصمیم شــــورای جهانی
صنایع دسـ ــتی ،منبت مالیر در فهرست صنایع دستی
جهان به ثبت رسـ ــید ،همچنی ـــن این هنر ســــال  96در
فهرست شهرهای ملی صنایع دستی ایران قرار گرفت.
به نقل از ایرنا ،مالیر دارای بیش از پنج هزار کارگاه تولیدی
مبـ ــل و منبـ ــت و  9هزار اسـ ــتادکار و منبتکار اســــت و
بیش از  25هزار هنرمند در این رشته فعالیت میکنند و
بیش از  60درصد از تولید مبلمان منبت کشور را به خود
اختصاص داده است.

هگمتانــــه ،گروه شهرســــتان :رئیس اتــــاق اصناف
اســــدآباد گفت :در جلســــه ســــتاد کرونای اسدآباد
با درخواســــت اتــــاق اصناف شهرســــتان واحدهای
صنفی گروه  2و  3از دادن عوارض سالیانه شهرداری
و مالیات سال  99معاف شدند.
به گــــزارش هگمتانه ،موســــی رضا غفاریــــان با بیان
اینکــــه این درخواســــت بــــه تصویب و تأییـ ــد اعضا
رســــید ،اظهار کرد :بــــا توجه به اجرای طــــرح مدیریت
هوشــــمند محدودیتها همزمان با سراسـ ــر کشور
در اســــدآباد و تعطیلی گروهای شــــغلی  2و 3و  4در
شهرستان ،از روز شــــنبه از تمامی واحدهای صنفی
شهرســــتان اســــدآباد بازدید بــــه عمل آمــــده که در
این بازدیدها خوشــــبختانه گروههــــای فوق همگی
تعطیــــل بــــوده و همــــکاری الزم را با ســــتاد کرونای
شهرستان دارند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه شهرســــتان اســــدآباد دارای
 3100واحد صنفی در قالب  17اتحادیه است ،افزود:
در حال حاضر گروه شــــغلی  1در ســــطح شهرستان
فعالیت دارند که از شهروندان در خواست میشود
در صــــورت مراجعــــه بــــه هر یــــک از ایــــن واحدهای
ً
صنفی حتما برای دریافت خدمات و حفظ سـ ــامت
خود و دیگران از ماســــک اســــتفاده کــــرده و فاصله
گذاری اجتماعی را رعایت کننــــد در غیر این صورت
واحدهای صنفی از ارائه خدمات به مشتریان بدون
ماسک معذور خواهند بود.
رئیس کمیســــیون نظارت و بازرســــی اتــــاق اصناف
ایران در ادامه با بیان اینکه سه میلیون واحد صنفی
در سطح کشور دارای فعالیت بوده که بیماری کرونا
به  80درصد از اصناف آســــیب وارد کرد ،یادآور شد:
در حال حاضــــر  8300اتحادیه صنفی با  1850رسـ ــته
شغلی در سطح کشور وجود دارد که در زمان شیوع
کروناویروس برخی از واحدهای صنفی سطح کشور
مانند تاالرها و رســــتورانها بــــه صورت صددرصدی
دچار آسیب و ضرر و زیان اقتصادی شدند.
غفاریــــان در گفتگو با ایســــنا ،با اشــــاره بــــه فعالیت
بیش از  60هزار واحد صنفی در رســــتههای مختلف
در استان همدان یادآور شــــد :امیدواریم با تمکین
مــــردم و بازاریان در همکاری با اجــــرای طرح مدیریت
هوشــــمند محدودیتها شاهد بازگشت وضعیت
به شرایط پایدار و عادی در سطح کشور باشیم.

تجهیز مرکز  16ساعته اسدآباد در
مبارزه با کرونا
هگمتانه ،گــــروه شهرســــتان :مدیر گروه مبـ ــارزه با
بیماریهای معاونت بهداشتی شهرستان اسدآباد
از تجهیز مرکز  16ساعته اسدآباد در مبارزه با بیماری
کرونا خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه ،فتحاهلل اشــــرافیان با اشـ ــاره
بــــه عملکرد گــــروه مبارزه بــــا بیماریهــــای معاونت
بهداشــــتی دانشــــکده علوم پزشــــکی اسـ ــدآباد در
مبــــارزه با بیمــــاری کرونا اظهــــار کرد :در شــــیوع این
بیماری ارسال دســــتورالعمل کشوری بیماری کرونا
برای مراکز بهداشــــتی _درمانی دولتی و خصوصی و
درمانگاه تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
وی به تدویــــن برنامه عملیاتی معاونت بهداشـ ــتی
و درخواســــت خرید وســــایل حفاظت فردی اشـ ــاره
کرد و گفت :انتخاب پزشــــک فوکالپوینت از دیگر
اقدامات بود.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی
اســــدآباد با اشــــاره به بازدیــــد مکرر از بخــــش تریاژ و
بخشهای بیمارســــتان خاطرنشــــان کرد :در حوزه
آگاهــــی و اطالعرســــانی به عمــــوم مــــردم چادرهایی
راهاندازی شد.
در منــــزل اطرافیان بیماران
از
بیماری
کنتــــرل
وی به
ِ
مشکوک به کرونا اشاره کرد و افزود :غربالگری افراد
در وروری و میادین شهر مورد توجه بود.
اشرافیان با اشــــاره به نمونهگیری از بیماران بستری
در بیمارســــتان و با تشخیص نمونه مثبت پیگیری
بیماری از اطرافیان بیمار گفت :ارائه خدمات در مرکز
 16ساعته برای بیماران سرپایی مشکوک به کرونا از
ساعت  8صبح تا  21حائز اهمیت بود.
بســــنجی در مراکز خاص مثل
وی با بیــــان اینکه ت 
محل نماز جمعه و در شــــب قــــدر ،رحلت امام(ره) و
امتحانات دانشآموزان مدارس و دانشگاهها و نیز
برای کارکنان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انجام
شده است افزود :غربالگری جمعیت  100هزار نفری
زیر پوشش در ســــه مرحله در کلینیک امید توسط
نیروهای بهداشــــتی و جهــــادی و ثبت در سـ ــامانه
سیب از دیگر اقدامات بوده است.
مدیر گــــروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشـ ــتی
اسدآبادافزود:تهیهنقشهاپیدمیولوژیکبیماریکرونا
وتحلیلوضعیتموجودموردتوجهبودهاست.
وی با اشــــاره به برگزاری جلسه کارگروه بیماری کرونا
با حضــــور فرماندار و امــــام جمعه خاطرنشـ ــان کرد:
نمونهگیری از موارد مشــــکوک به بیمــــاری کرونا در
مدت کمتر از  24ساعت از زمان تهیه ارسال میشد.
اشرافیان با اشــــاره به تجهیز مرکز  16ســــاعته از نظر
مراقبت کرونا طبق چک لیســــت وزارت بهداشـ ــت
عنوان کرد :رســــم دیاگرام برای تمــــام موارد مثبت و
پیگیری اطرافیــــان بیمار از نظر رصــــد زنجیره انتقال
بیماری در دستور کار بود.
به نقــــل از فــــارس ،وی بــــه بیماریابی و ثبــــت نتایج
بیماری اشخاص نمونهگیری شده در سامانه سیب
اشاره کرد و گفت :بیماریابی و تبسنجی از اطرافیان
فوتیهای کرونا انجام میشد.
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همسانسازی حقوق مستمریبگیران بیمه روستایی
افزایش  52درصدی مستمری این قشر

خبر همدان

یادداشت میهمان

پیشگیری بهترین شیوه
مقابله با کرونا است

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :کرونا در شـ ــهر
میتـ ــازد و خانوادههـ ــای مـ ــا در معـ ــرض خطر قرار
دارند ،راه مقابله با آن چیست.
کرونا فعال همراه ماسـ ــت و باید بـ ــا آن زندگی کنیم
و راهی جز رعایت پروتکلها بهداشـ ــتی برای ایمنی
از بیماری وجود ندارد .اهم این پروتکلها شست
و شوی دستها و بهداشت فردی ،فاصله گذاری
اجتماعی و اسـ ــتفاده از ماسک اسـ ــت که بهترین
شـ ــیوه برای پیشـ ــگیری اسـ ــت .با وضعیـ ــت قرمز
کرونایی که در اکثر شـ ــهرهای کشـ ــور حاکم است،
باید ضمن ایجاد آرامش ،اطالع رسانی دقیقی برای
مردم و افراد جامعه انجام شـ ــود .تـ ــا مردم بیاموزند
چگونه باید با کرونا زندگی کرده و رعایت مسـ ــائل
پیشگیری را داشته باشند.
مـ ــردم بایـ ــد یـ ــاد بگیرنـ ــد تمامـ ــی رفتـ ــار و اعمال
شـ ــان با محوریـ ــت پیشـ ــگیری از کرونـ ــا و انتقال
بیماری باشــــد .اگر ویروس به منــــزل راه یابد همه
اعضـ ــای خانواده را درگیـ ــر میکنـ ــد .بنابراین باید
پروتکلهای مربوط بــــه زندگی در منزل در دوران
کرونا نیز تدوین شود.
مقابلـ ــه بـ ــا کرونـ ــا نیازمند بسـ ــیج همگانی
است
مقابله با بیماری کرونا نیازمند بسیج همگانی است
و اینکه مهـ ــار این ویـ ــروس سـ ــرکش را از دولت و
مجریان امر بخواهیم امری اشـ ــتباه اسـ ــت .در موج
سوم کرونا با شـ ــرایط متفاوتی روبرو هستیم ،شرایط
بـ ــرای مردم عادی شـ ــده و مردم خسـ ــته شـ ــده اند،
و در اکثـ ــر موارد رعایـ ــت پروتکل از سـ ــوی مردم به
فراموشی سپرده شـ ــده است و حتی از زدن ماسک
و رعایـ ــت فاصله اجتماعی که کـ ــم هزینهترین اقدام
بهداشـ ــتی اسـ ــت سـ ــرباز میزنند .بنابراین حضور
مردمی را مقابله با این ویروس میطلبد.
تذکـ ــر زبانـ ــی مـ ــردم در خصـ ــوص رعایـ ــت
پروتکل بهداشـ ــتی (امر به معـ ــروف ونهی از
منکر )
اگر ما بی خیال از کنار ایـ ــن موضوع بگذریم قطعا
در انتشار ویروس ســــهیم خواهیم بود .ویروسی
کـ ــه در سـ ــایه بی توجهـ ــی مـ ــا میتواند بـ ــه راحتی
قربانی بگیـ ــرد .رعایت پروتکلهای بهداشـ ــتی را
میتوان بـ ــه اختصار شـ ــفا بدانیم .شـ ــفا که حرف
اول آن شسـ ــتن مداوم دسـ ــت هاسـ ــت و حرف
دوم از فاصله گذاری اجتماعی گرفته شــــده است
و حرف آخر آن استفاده از ماسک است.
دوری از دورهمیهـ ــای خانگـ ــی و اجتناب از حضور
در مراکـ ــز شـ ــلوغ و کاهش ترددهـ ــای غیر ضروری
در معابر نیز میتواند در پیشـ ــگیری از شیوع کرونا
سهیم باشد.
آموزش و اطالع رسانی از طریق رسانهها
رسانهها در رابطه با مسائل بهداشتی بسیار مؤثر
هسـ ــتند و باید با حضور فعال و فعالیت منطقی و
آ گاهانـ ــه در این زمینه آموزشهای بهداشـ ــتی در
مورد کووید  19را هرچه سـ ــریعتر در خدمت مردم
قرار دهند ز یـ ــرا در صورت تأخیر آسـ ــیب ویروس
بیشـ ــتر میشـ ــود .فضای رسـ ــانهای باید به کمک
افـ ــراد صاحبنظر و صاحب نفوذ به انتقال دانش و
اطالعات دقیــــق و صحیح علمی به مردم بپردازند.
متولیان امر نیز بدانند هرآنچه در امر آ گاه ســــازی
مردم هزینه شـ ــود باز کم اسـ ــت .اطالع رسـ ــانی و
آ گاه سازی مردم یکی از ارکان مهم رسانه هاست،
اطالع رســــانی در خصوص اینکه سالمت و زندگی
سـ ــالم بایـ ــد از داخل خانههـ ــای افراد آغاز شـ ــود.
ً
رسـ ــانهها میتواننـ ــد این مـ ــوج را دائمـ ــا مدیریت
کـ ــرده و ضمن ایجـ ــاد امنیت خاطـ ــر ،آموزشهای
صحیــــح و الزم را به مردم انتقال دهند .نشــــریات،
صدا و سـ ــیما و روابط عمومیها میتوانند بهترین
ابزار اطالع رسانی باشند.
رسـ ــانهها بایـ ــد توجه داشـ ــته باشـ ــند از پیامهای
تکراری و کلیش ـ ـهای خودداری کننـ ــد و الگوهای
خبـ ــری رسـ ــانهای و تبلیغـ ــی را بـ ــه سـ ــمت غیـ ــر
مسـ ــتقیم پیش ببرنـ ــد و اطالع رسـ ــانی پیامهای
بهداشـ ــتی اگر در قالب طنز یا سریال عامه پسند
ً
ارائه شـ ــوند قطعا تأثیر بیشـ ــتری خواهند داشت
و میتـ ــوان آنهـ ــا را در بسـ ــتر فضـ ــای مجـ ــازی و
شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
صداوسـ ــیما میتوانـ ــد بـ ــا تولید فیلم بـ ــا موضوع
کرونا و تأکید بـ ــر رعایت پروتکلهای بهداشـ ــتی
در آ گاه سازی مردم سهیم باشد.
تعطیلـ ــی مراکـ ــز و اصنـ ــاف نبایـ ــد بـ ــاب تجمعات
خانوادگـ ــی را باز کنـ ــد ما برای مهـ ــار کرونا راهی جز
رعایت پروتکلهای بهداشتی نداریم.
کرونا سـ ــبک زندگی افراد جامعه یعنـ ــی مجموعه
نگـ ــرش ،عالیـ ــق ،جهـ ــت گیـ ــری گروههـ ــا و
فرهنگهـ ــای مختلـ ــف را تحت تأثیر قـ ــرار داده و
باعث ایجاد تغییــــر در ارتباطات فردی و اجتماعی
شده است .بســــیاری از عادات و سبک ارتباطات
نظیـ ــر مصافحه ،ارتباط چهره به چهـ ــره تغییر یافته
و بسـ ــیاری از امـ ــورات نیز از طر یـ ــق فضای مجازی
دنبال میشود.

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیـ ــر صندوق بیمه اجتماعی کشـ ــاورزان ،روسـ ــتاییان و عشـ ــایر
همدان گفت :با تالشهای صورت گرفته در مجموعه صندوق ،برای اولین بار طرح همسانسازی
مستمری ،مستمریبگیران در این استان اجرا شد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مهدی سـ ــماواتی افـ ــزود :با عملیاتی شـ ــدن این طرح و نیز افزایش سـ ــاالنه
مسـ ــتمریها ،به طور میانگین  52درصد به مسـ ــتمری مسـ ــتمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان و عشایر افزوده شده است.

وی با بیان اینکه مابه التفاوت مسـ ــتمری بازنشسـ ــتگان صندوق بیمه اجتماعی از ابتدای سـ ــال
محاسبه و پرداخت شـ ــده است ،گفت :بر مبنای همسان سـ ــازی اجرایی شده در صندوق ،از این
پس افرادی که در سـ ــطح درآمـ ــدی یکسـ ــان انتخابی خود ،در سـ ــالیان متناوب مسـ ــتمری بگیر
شدهاند معادل افرادی دریافتی خواهند داشت که در سال  1399مستمری بگیر شده اند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشـ ــاورزان ،روسـ ــتاییان و عشایر اسـ ــتان همدان گفت :تا پیش از
اجرای این طرح اگر فردی در سـ ــطح هشت در سال  1386مستمری دریافت میکرد ،با افزایشهای
ساالنه در سال  1399حدود  400هزار تومان دریافتیداشت.
سـ ــماواتی خاطرنشـ ــان کرد :در حالی که مسـ ــتمریبگیران سطح هشـ ــت صندوق در سال 1399

ماهانه به طور میانگین  833هزار تومان مستمری دریافت میکنند.
وی عنـ ــوان کرد :اما با اجرای طرح همسانســــازی هر  2نفــــر فوق حدود 833هــــزار تومان دریافتی
خواهند داشت.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایری همدان افزود :در این حالت افرادی که در
سنواتدور در صندوقمستمریبگیر شدهاند،شاهدافزایشقابلتوجهیدر دریافتیهایخودهستند
وافرادیکهدر سالهایاخیر بازنشستهشدهاندمیزانافزایشمستمریکمتریخواهندداشت.
سـ ــماواتی گفت :همسان سازی شامل مستمری بگیرانی اســــت که تا انتهای سال  98از صندوق
حکم مستمری دریافت کرده اند.

پیام حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان:

مدیریت جهادی و بسیجی بن بستهای خدمت به مردم را میشکند
بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و نهادینه سازی فرهنگ بسیجی هستیم

هگمتانه ،گروه خبر همدان :حجت االسالم احمدحسین
فالحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اسالمی به مناسبت آغاز هفته بسیج
پیامی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه در این پیام آمده است:
بسـ ــیج ،میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی
است .امام خمینی (ره)

بسیج میعادگاه اقشار مختلف مردم برای دفاع از انقالب
اسـ ــامی و دسـ ــتیابی به آرمانها و اهداف آن تا تشکیل
تمدن نوین اسالمی اسـ ــت .در عصر حاضر که مردم عزیز
کشـ ــورمان مورد هجوم همه جانبـ ــه و تحریمهای ظالمانه
اسـ ــتکبار جهانی قرار گرفته اند و دشـ ــمنان قسم خورده
این مرز و بوم؛ اقتصاد ،سیاسـ ــت ،تاریـ ــخ و فرهنگ ایران
اسـ ــامی را هدف قرار داده اند ،بیش از هـ ــر زمان دیگری

نیازمند تقویت و نهادینه سازی فرهنگ بسیجی هستیم.
امروز نقش آفرینی و حضور بسیجیان مخلص و با بصیرت
انقالبی در عرصههای علم و فناوری ،سازندگی و محرومیت
زدایی ،فرهنگی و اجتماعی یک امر مهم و تأثیرگذار است.
تفکر بسـ ــیجی که بر پایه کار و مدیریت جهادی بنا شده،
بن بستها را شکسـ ــته و کار را پیش برده است .شاهد
این هسـ ــتیم که تفکر بسـ ــیجی ،هدایتگر و الهام بخش

جبهه مقاومت در منطقه غرب آســــیا شده و پیروزیهای
متعددی را کسـ ــب کرده که مهمترین آن به وجود آوردن
روحیه خودباوری در بین مردم منطقه است.
گرامی داشـ ــت و زنده نگهداشــــتن و تقویت این مکتب
و ایجاد همدلی و هـ ــم افزایی در بین تمام اقشــــار جامعه
در پاسداشـ ــت این شـ ــجره طیبه که یادگاری از امام امت
است ،میتواند روحیه خودباوری را زنده نگه داشته و ُم ِم ّد

انقالب برای رسیدن به قله باشد.
هفت ه بسیج را به تمامی بسیجیان کشور عزیزمان تبریک
گفته و اســــتمرار توفیق خدمت و پایبنــــدی به آرمانهای
اصیل انقالب را از خداوند متعال برای ایشان خواستارم.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان گزارش داد:

میزان پیشرفت پروژههای نیمه تمام منطقه یک

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیر منطقه یک شـ ــهرداری
همـ ــدان تأکید کرد :اتمـ ــام پروژههای نیمـ ــه تمام اولویت
شهرداری منطقه یک است.
به گزارش هگمتانه ،اینکه شـ ــهرداری همـ ــدان در طول
سـ ــالهای اخیر وظایفی فراتـ ــر از آسـ ــفالتکردن و انجام
خدمات روزمره خدمات شـ ــهری را بر عهده گرفته اسـ ــت،
جای بسی خوشـ ــحالی است اما تعیین تکلیف پروژههای
نیمـ ــه کاره یکـ ــی از درخواس ـ ـتهای مهـ ــم شـ ــهروندان
همدانی اسـ ــت .یکـ ــی از بزرگترین ایـ ــن پروژهها احداث
سـ ــایت موزه میدان امام(ره) اسـ ــت که از اهمیت زیادی
بـ ــرای شـ ــهروندان همدانی برخـ ــوردار اسـ ــت ،همچنین
شهـ ــای قرآنی و بین
میتوان بـ ــه عدم تکمیل تاالر همای 
المللی نیز اشاره کرد که پس از چهار سال از افتتاح رسمی
آن هنوز پوشـ ــش سـ ــقف آن تعیین تکلیف نشده بود.
از دیگر پروژههای نیمه کاره میتوان به احداث بوسـ ــتان
والیت ،عدم بازگشـ ــایی بلوار شـ ــهید فهمیده و ترافیک

بلوار ارم نیز اشاره کرد.
شـ ــهرداری منطقه یک در یک سـ ــال و نیم اخیر در نقش
ناجی این پروژهها ظاهر شـ ــده و با سـ ــر و سامان دادن به
آنها باعث شده عملیات عمرانی این پروژهها از سر گرفته
شـ ــود و شـ ــاهد افتتاح آنها در آیندهای نزدیک باش ـــیم .از
مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک درباره این پروژهها
پرسیده ایم که در ادامه این گفتگو را میخوانید.
مسعود دهبانی صابر با اشاره به اینکه در تابستان موضوع
احداث سایت موزه میدان امام(ره) به شهرداری منطقه یک
واگذار شد گفت :طرحها و برآوردهای الزم که جهت اجرایی
کـ ــردن این پروژه نیاز بود همگی به سـ ــرعت تهیه و تنظیم
شدند و خوشبختانه در مدت کوتاهی توانستیم با برگزاری
مناقصه پیمانکار این پروژه را جذب کنیم.
وی ادامه داد :مبلغ  80میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری
منطقـ ــه یک بـ ــه این پـ ــروژه اختصاص یافته اسـ ــت و هم
اکنون نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز شده است و در حال
اجرای فوندانسیون اصلی سایت موزه هستیم.
مدیر منطقه یک شـ ــهرداری همدان اظهار کرد :این پروژه
یکـ ــی از مهمتریـ ــن پروژههای شـ ــهر همدان محسـ ــوب
میشود که از اهمیت باالیی نیز برای شهروندان همدانی
برخـ ــوردار اسـ ــت به همین دلیـ ــل با اسـ ــتفاده از ظرفیت
نیروی انسانی و مهندسی باال در تالشیم تا هرچه سریعتر
این پروژه تحویل همشهریان شود.
وی درباره عملیات اجرایی سـ ــاخت بوستان فرامنطقهای
والیت نیز گفـ ــت :پروژه پارک والیت با اعتبـ ــار  90میلیارد

با صرف عایدات زمین اهدایی برای مدرسه سازی

مدرسه «شهدای شهرداری همدان» ساخته میشود

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :روز گذشـ ــته تفاهم نامه
همکاری شـ ــهرداری و اداره کل نوسـ ــازی توسعه و تجهیز
مدارس اسـ ــتان و مجمـ ــع خیرین مدرسهسـ ــاز به منظور
احداث مدرسـ ــه «شهدای شـ ــهرداری همدان» با عایدات
فروش زمین اهدایی منعقد شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،پیـ ــش از ظهـ ــر دیروز در راسـ ــتای
اجـ ــرای طرح «آجر بـ ــه آجر» و مشـ ــارکت خیـ ــران ،نهادها و
سـ ــازمانهای دولتی در امر مدرسهسـ ــازی تفاهمنامهای
بین شـ ــهرداری همدان و مجمع خیرین مدرسه ساز و نیز
اداره کل نوسـ ــازی مدارس اسـ ــتان همـ ــدان در خصوص
احداث مدرس ـ ـهای به نام «شـ ــهدای شـ ــهرداری همدان»
منعقد شد.
در این مراسم رئیس شـ ــورای اسالمی شهر همدان ،نایب
رئیس شورا ،شهردار همدان و مدیران مناطق یک ،دو و سه
شهرداری همدان حضور داشتند و در راستای مسؤولیت
اجتماعی و تبیین طرح "آجر به آجر" و کمک به مدرسه سازی
از سوی نهادهای دولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمدحسین مرادی مدیرکل نوسـ ــازی توسعه و تجهیز
مدارس اسـ ــتان همـ ــدان از نیت خیرخواهانـ ــه و توجه به
ضرورت امر مدرسـ ــه سـ ــازی توسط شـ ــهرداری همدان و
شورای اسـ ــامی شـ ــهر تقدیر و قدردانی کرد و از اهمیت

طرح «آجر به آجر» و مشارکت آحاد مردم و نهادهای دولتی
و غیردولتی سخنانی مطرح کرد.
رئیس هیأت مدیره و مجمع خیرین مدرسهسـ ــاز استان
همـ ــدان نیز این حرکـ ــت را یک مسـ ــؤولیت اجتماعی در
راستای طرح مورد نظر و کمک به مدرسه سازی دانست و
اظهار کـ ــرد :امیدواریم کمک نهادهای دیگر را به تبعیت از
شهرداری در امر خطیر مدرسهسازی داشته باشیم.
فراهانـ ــی ضمن تشـ ــریح روند کار به منظـ ــور تغییر کاربری
زمین موردنظر و ارائه مدارک و مسـ ــتندات کامل گفت :از
تمام افرادی کـ ــه در این نیت خیر شـ ــریک بودند و قدمی
را برای تسـ ــریع در انجام مراحل اداری پرونده برداشـ ــتهاند
قدردانی میکنم.
در ادامه شـ ــهردار ،رئیس شـ ــورای شـ ــهر همدان و نائب
رئیس شورا در خصوص نحوه تغییر کاربری زمین اهدایی
خانم منصوره زاهدی به مجمع خیرین مدرسه ساز استان
همدان برای فروش این زمین و احداث مدرسه از عایدات
فروش عنوان کردند.
به نقل از فارس ،در این جلسـ ــه شـ ــرط بـ ــر تغییر کاربری و
فروش زمین اهدایی خانم منصوره زاهدی بود و مقرر شد
که شهرداری همدان در خصوص تغییر کاربری این زمین
اقدامات الزم را انجام دهد.

با تأمین اعتبار از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران

مجتمع چندمنظوره حصار امام در حال ساخت

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون مسکن و ساختمان
اداره کل راه و شهرسـ ــازی اسـ ــتان همـ ــدان از طی مراحل
سـ ــاخت مجتمع چند منظوره فرهنگی ورزشـ ــی و درمانی
امیرالمؤمنین(ع) حصار امام خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،مجیـ ــد صالحی امیر گفت :این پروژه از
محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین اعتبار
شده و هم اکنون از پیشرفت  40درصدی برخوردار است.
صالحی امیر با اشاره به اینکه کل زیربنای این پروژه 3هزار
و  680مترمربع اسـ ــت که در  4طبقه سـ ــاخته خواهد شد،

بیان کرد :یک طبقـ ــه از این پروژه هم اکنون در حال انجام
است و  40درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی عنوان کرد :هدف از اجرای ایـ ــن پروژه تأمین نیازهای
فرهنگی ورزشـ ــی و درمانی برای اهالـ ــی منطقه حصار امام
شهر همدان است.
وی درباره مسجد حصار امام نیز گفت :طبق قول مساعد
معاون وزیر و مدیرعامل شـ ــرکت بازآفرینی شـ ــهری مقرر
شـ ــده از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری عملیات
بازسازی این مسجد مورد اقدام قرار گیرد.

ریالی به مناقصه گذاشـ ــته شـ ــده اسـ ــت و هم اکنون نیز
پیمانکار آن جذب شده و در حال اجرای پروژه است.
دهبانی عنوان کرد :بخشـ ــی از عملیات عمرانی این پارک
تا انتهای سـ ــال به اتمام میرسـ ــد و به مردم شهر همدان
تحویل میشود.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه مرحلـ ــه اول اجرای این پـ ــروژه احداث
مسیرهای دسترسی پارک و دیوارهای حائل است افزود:
با توجـ ــه به اینکه این پارک یک پارک کوهسـ ــتانی اسـ ــت
تصمیم گرفته شـ ــد تا بـ ــا کمترین دخالـ ــت در طبیعت و
صدمه به محیط زیسـ ــت عملیات اجرایی آن دنبال شود
تا بـ ــه عنوان یک پارک فرا منطقهای پذیرای شـ ــهروندان و
گردشگران از نقاط مختلف باشیم.
دهبانـ ــی صابر با اشـ ــاره به اینکه توسـ ــعه فضای سـ ــبز و
یهـ ــای آن بـ ــه دلیـ ــل تأثیـ ــرات مثبتی که بـ ــر محیط
کاربر 
زیست و سالمت جسـ ــمی و روانی شهروندان دارد بسیار
مهم است گفت :فضای سبز شهری بایستی متناسب با
شرایط هر منطقه مورد توجه قرار گیرد که در همین رابطه با
به کارگیری کارشناسان متخصص و زبده تمامی معیارها،
اسـ ــتانداردها و ضوابط شهری در شـ ــهرداری منطقه یک
شناسایی و احصا شده است و پروژه احداث پارک والیت
به عنـ ــوان یک پارک فرا منطقهای باعـ ــث جهش بزرگی در
سرانه فضای سبز شهری خواهد شد.
مدیر منطقـ ــه یک شـ ــهرداری همدان همچنیـ ــن با بیان
اینکه امسال در بودجه شـ ــهرداری منطقه یک اعتبار 65
میلیارد ریالی برای اجرای سـ ــقف میانی و پوشـ ــش سقف
تاالر همایشهای قرآنی و بین المللی در نظر گرفته شـ ــده
اسـ ــت گفت :با توجه به مطالعات و برآورد مالی که بر روی
طرح صورت پذیرفت بنا شد گنبد اصلی این تاالر که دارای
ارتفاع  65متری اسـ ــت به عنوان یک نماد شهری به قوت
خود باقی بماند و در زیر ایـ ــن گنبد بافت میانی فضاکار با
ارتفاع 15متری احداث شود.
وی ادامه داد :سـ ــازه عرقچین میانی اجرا شده بر روی این
تاالر از نوع خرپای فضا کار اسـ ــت که در گنبد اصلی نیز به
کار رفته است و پوششی که برروی آن در حال اجراست از
جنس کلزیپ است.
مدیـ ــر منطقه یک شـ ــهرداری همدان گفت :پـ ــس از اجرای
پوشــــش گالوانیزه اولیه که هم اکنون نیز به پایان رســــیده
اسـ ــت عملیات عایق کاری با الیههای رطوبت گیر و پشـ ــم
سنگ اجرا میشود و پوشش نهایی که از جنس آلومنیوم

است که صورت میگیرد و پس از آن عملیات طراحی و اجرای
تأسیساتدکوراسیونداخلیوتجهیز تاالر آغاز خواهدشد.
وی در مورد پـ ــروژه بازگشـ ــایی بلوار شــــهید فهمیده نیز
گفت :بلوار شـ ــهید فهمیده در شــــهر همــــدان به عنوان
معبری گردشـ ــگری ترافیکی شــــناخته میشود ،در فصل
تابسـ ــتان و با مراجعه گردشگران شــــاهد ترافیک زیادی
در این معبر بودیم و با تصمیمی که گرفته شد نسبت به
تملک این ساختمان که ارزشی  350میلیارد ریالی داشت
اقدام کردیم خوشـ ــبختانه هم اکنون نیز در حال ساخت
واحدهای تجاری در قسـ ــمت انتهایی این پروژه هستیم
و با اتمام سـ ــاخت آنهـ ــا ،عملیات تســــطیح ،زیرســــازی و
آسفالتریزی این معبر نیز صورت میپذیرد تا شاهد یکی
از بازگشاییهای مهم در شهر همدان باشیم.
دهبانی دربـ ــاره تکمیل فازهـ ــای مختلف پــــروژه بلوار ارم
با بیان اینکه احـ ــداث پروژه بلوار ارم بــــا رویکرد حاکمیت
پیاده رو بر سـ ــواره آغاز شـ ــده بود گفت :با تکمیل مرحله
اولیـ ــه این پـ ــروژه  50هـ ــزار مترمربع پیاه رو ســــازی در این
بلوار صورت پذیرفت و شـ ــهروندان نیز استقبال ویژهای

از این پیاده رو ســــازی داشــــتند .اما یکی از مشـ ــکالتی که
همشهریان همدانی در ســــالیان اخیر با آن روبرو بودهاند
ترافیک ســــنگین در این محدوده اســــت کــــه در روزهای
تعطیل باعــــث اذیت همشــــهریان میشــــود .بنابراین از
ابتدای تابستان سال جاری عملیات دیوارکشی رودخانه
بلوار کاج که یکی از مهمترین خواســــتههای شـ ــهروندان
ســــاکن در این منطقه نیــــز بود و در گذشــــته خودروهای
شــــهروندان درون آن ســــقوط کرده بود ،آغاز شده است.
خاک برداریهای الزم و اصالح مسیر رودخانه در تیر ماه به
پایان رسید و بسترســــازی الزم به ارتفاع یک متر به منظور
ایجاد مســــیر اصولی برای رودخانه انجام شــــد .هم اکنون
نیز عملیات دیوارکشــــی این رودخانه بــــه طول  300متر و
ارتفاع 3متر با اعتبار  18میلیارد ریالی در حال انجام است.
وی افزود :با اتمام عملیات دیوارکشــــی رودخانه بلوار کاج
عملیات احداث بلوار  35متری کاج صورت میپذیرد تا با
اتصال این مسیر به بلوار ارم و همچنین تکمیل حلقه دره
مراد بیک به بلوار ارم شاهد کاهش چشمگیر بار ترافیکی
در این محدوده باشیم.

ابتکار جالب طالب جهادی همدانی در بیمارستانها

ارتباط تصویری بیماران کرونایی با حرمهای مطهر

حضور تمام قد طالب جهادی کنار کادر درمان
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :معاون تبلیغ حوزه علمیه
اسـ ــتان همدان گفت :یکی از تیمهـ ــای جهادی حاضر
در بیمارسـ ــتانهای همـ ــدان دسـ ــت به ابتـ ــکار جالبی
زده اسـ ــت و هر شـ ــب بعد از نماز مغرب و عشا تماس
تصویری زنده بیماران کرونایی با حرمهای مطهر در کربال
و مشهد را فراهم میکند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حجت االسـ ــام مهـ ــدی ارتقایی
با اشـ ــاره به موج سـ ــوم شـ ــیوع ویروس کرونا و افزایش
آمـ ــار مبتالیان و مـ ــرگ و میرها ،اظهار کرد :متأسـ ــفانه با
باالرفتن آمار بیماران و مراجعات بیشتر به بیمارستان،
بر آن شدیم تا با اسـ ــتفاده از ظرفیت طالب و گروههای
جهـ ــادی بـ ــه کمـ ــک کادر درمانـ ــی در بیمارسـ ــتانها
بشتابیم.
وی افـ ــزود :بعد از انتشـ ــار فراخوانی در ایـ ــن زمینه تا به
امـ ــروز نزدیک به  150نفر به صـ ــورت قطعی آمادگی خود
را برای حضور در این میـ ــدان از برادران و خواهران طلبه
اعالم کردهاند.
معـ ــاون تبلیغ حوزه علمیه اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره به
برگزاری جلسـ ــه شـ ــورای تبلیغ اسـ ــتان ،مطرح کـ ــرد :بر
اسـ ــاس مصوبه شـ ــورای حوزه و شـ ــورای تبلیغ استان،
مقرر شـ ــد طـ ــاب و دیگـ ــر گروههای جهـ ــادی همدان،
بـ ــا محوریـ ــت قـ ــرارگاه جهـ ــادی طـ ــاب شـ ــهید مدنی

تهـ ــای خـ ــود را در زمینــــه مبارزه بــــا این ویروس
فعالی 
منحوس در عرصههای مختلف آغاز کنند.
وی بـ ــا بیـ ــان ایـ ــن کـ ــه از روز اول شــــیوع ایــــن ویروس،
طـ ــاب حوز ههـ ــای علمیه اســــتان همدان با تمــــام توان
در عرص ههـ ــای مختلـ ــف مقابله با کرونــــا حضوری جدی
داشتهاند ،گفت :در ادامه راه برای حضور در بیمارستانها
و کمـ ــک بـ ــه کادر درمان ،نیازمند تســــهیلگری بیشــــتر
معاونـ ــت درمان و دانشـ ــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا
هستیم که در این راستا نیز جلساتی با حضور نمایندگان
حوزه و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده است .حجت
االس ـــام ارتقایی در ادامه با تأکید بر اینکه به وجود آمدن
استرس در بین بیماران کرونایی ،یکی از اصلیترین علل
فوت این بیماران اسـ ــت ،خاطر نشــــان کرد :از آنجایی که
امکان حضور همراه در کنار بیماران کرونایی وجود ندارد
و فضای موجـ ــود در بیمارســــتانها نیز بــــرای بیماران با
استرسهایی همراه است ،بنابراین طالب برای حل این
مشکل در کنار بیماران در بیمارستان حاضر خواهند.
وی تصریح کرد :انجام کارهای شخصی بیماران ،برقراری
تماس با خانواده بیماران ،کمــــک در مصرف دارو و غذا
و تهیه دمنـ ــوش از جمله فعالیتهــــای طالب در مراکز
درمانی است.
معاون تبلیغ حوزه علمیه اســــتان همدان با بیان اینکه

ایجاد فضای معنوی در کاهش اســــترس مؤثر اسـ ــت،
گفت :یکی از تیمهای جهادی حاضر در بیمارستانهای
همدان دســــت به ابتــــکار جالبی زده اســــت و از طریق
دوســــتان خود در کربالی معلی و مشــــهد مقدس ،هر
شــــب بعد از نماز مغرب و عشــــا تماس تصویری را برای
افزایش روحیه بیماران با حضــــور این افراد در حرمهای
مطهر برقرار میکنند.
وی آرامســــتانها و خســــتگی کادر فعــــال در این مراکز
را از دیگر مشــــکالت موجود در موج جدید شـ ــیوع این
بیماری برشــــمرد و یادآور شــــد :باال رفتــــن تعداد مرگ و
میرها غساالن را خســــته کرده است و این قشر زحمت
کش نیاز به یاری و کمک جدی دارند.
حجت االسالم ارتقایی ادامه داد :برای کمک به افرادی
که در مجموعه آرامستانها در حال فعالیت هستند،
طالب جهادی در راستای وظایف خود و خدمترسانی
به کمــــک این عزیزان در امر تغســــیل فوت شـ ــدگان
کرونایی و غیر کرونایی خواهند رفت.
وی با بیان اینکه در کنار حضور در غسالخانه ،روحانیان
غرفههایــــی را نیز در آرامســــتانها ایجــــاد خواهند کرد،
گفت :در این غرفهها که با رعایت کامل شیوه نامههای
بهداشــــتی دایر خواهد شــــد ،طالب به مسائل شرعی و
سؤاالت مردم پاسخ خواهند داد.

کاهش  6درجهای دمای همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :کارشـ ــناس اداره کل
هواشناسـ ــی همدان گفت :سـ ــامانه بارشـ ــی که از اواخر
هفته گذشـ ــته وارد استان شـ ــده بود ،به تدریج از سمت
شرق خارج شده و به دنبال آن دمای هوای بیشتر مناطق
استان بین چهار تا  6درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
به گزارش هگمتانه ،روح اهلل زاهدی روز یکشـ ــنبه افزود:
بر اسـ ــاس بررسـ ــی نقش ـ ـههای پیش یابی هواشناسی،
آسـ ــمان اسـ ــتان امروز ،نیمه ابری تا تمام ابـ ــری ،همراه با
بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی پیشبینی میشود.

وی اظهار کرد :سامانهای که در چند روز گذشته در آسمان
استان فعالیت کرد ،قدرت خوبی داشت و در پی آن بارش
بـ ــاران و ریزش برف در گردنهها ،موجب ســــیراب شــــدن
دشتهای استان شد .زاهدی عنوان کرد :به دنبال خروج
این سامانه دمای بیشتر نقاط استان بین چهار تا  6درجه
سـ ــانتیگراد کاهش مییابد و ممکن است دمای کمینه
برخیاز نقاطبهچهار درجهسانتیگرادزیر صفر برسد.
وی اضافـ ــه کرد :تا پایـ ــان هفته وضعیت جــــوی همدان
پایدار پیشبینی م یشـ ــود و از روز پنجشــــنبه ســــامانه

جدیدی این اســــتان را دربرمیگیرد .کارشناس اداره کل
هواشناســــی همدان عنوان کرد :در  48ساعت گذشته
رزن با  75میلیمتر و تویسرکان با  72میلیمتر بیشترین
بــــارش را در اســــتان داشــــتهاند و در ایســــتگاه فرودگاه
همدان  52میلیمتر بارش ثبت شده است.
زاهدی با اشــــاره به اینکه نوســــانات دمای هوای شبانه و
روزانه شــــهر همدان 6 ،درجه ســــانتی گراد گزارش شـ ــده
است ،اظهار کرد :بیشــــینه دمای هوای این شهر  6درجه
سانتیگراد باالی صفر به ثبت رسیده است.

پایانمأموریتسپاهپاسداراندر ساخت
2هزار و45واحدمسکن آسیبدیدهاز سیل گلستان
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :به مناسـ ــبت هفته بسیج با برگزاری مراسم افتتاحیه متمرکز احداث
و بازسـ ــازی  33واحد مسـ ــکونی ،مأموریت سـ ــپاه پاسـ ــداران انقالب اسـ ــامی در سـ ــاخت منازل
آسیبدیده از سیل  98استان گلستان به پایان رسید.
این مراسـ ــم با حضور سـ ــرهنگ پاسدار حسن ملکحسـ ــینی مسوول سـ ــازمان بسیج سازندگی

اخبار کوتاه

جان باختن  475بیمار کرونایی
 27استان در وضعیت قرمز

سـ ــخنگوی وزارت بهداشـ ــت گفت :از ظهر شنبه تا
ظهر دیروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 13053بیمـ ــار جدیـ ــد مبتال بـ ــه کووید 19در کشـ ــور
شناسایی شده که  2160نفر از آنها بستری شدند.
سـ ــیما سـ ــادات الری ،سـ ــخنگوی وزارت بهداشت
اظهار کرد :مجمـ ــوع بیماران کووید 19در کشـ ــور به
 854هزار و  361نفر رسید.
سـ ــخنگوی وزارت بهداشـ ــت افزود :متأسـ ــفانه در
طول این مدت 475 ،بیمـ ــار کووید 19جان خود را از
دسـ ــت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
بـ ــه  44هزار و  802نفـ ــر رسید.خوشـ ــبختانه تاکنون
 603هزار و  445نفـ ــر از بیماران ،بهبـ ــود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی یادآور شد 5796 :نفر از بیماران مبتال به کووید19
در وضعیت شـ ــدید این بیماری تحـ ــت مراقبت قرار
دارند.تا کنون پنج میلیـ ــون و  788هزار و  16آزمایش
تشخیص کووید 19در کشور انجام شده است.
اسـ ــتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سـ ــمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن،
بوشـ ــهر ،زنجان ،ایالم ،خراسـ ــان رضـ ــوی ،مازندران،
چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی،
کرمان ،خراسان شمالی« ،همدان» ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند .اسـ ــتانهای هرمزگان،
فارس ،گلسـ ــتان و سیستان و بلوچسـ ــتان نیز در
وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

شرایط دورکاری کارکنان آموزش
و پرورش
تعطیلی مدارس در وضعیت قرمز

معـ ــاون وزارت آموزش و پرورش شـ ــرایط دورکاری را
اعالم کرد ،براین اساس در شهرهای وضعیت قرمز
مراکز آموزشـ ــی تعطیل و تمام کالسهای درس به
صورت مجازی برگزار میشود.
علی الهیـ ــار ترکمن معـ ــاون برنامهریزی و توسـ ــعه
منابـ ــع وزارت آمـ ــوزش و پـ ــرورش در بخشـ ــنامهای
شـ ــرایط دورکاری کارکنان اداری آموزش و پرورش را
اعالم کرد.در این بخشـ ــنامه آمده اسـ ــت :وضعیت
زرد ،نارنجـ ــی و قرمز از نظر فراگیری و شـ ــیوع ویروس
کوویـ ــد  19بر اسـ ــاس ضوابـ ــط مصوبه سـ ــتاد ملی
مدیریـ ــت کرونـ ــا به صـ ــورت هفتگی توسـ ــط وزارت
بهداشت برای که هر یک از شهرهای اعالم میشود.
در شـ ــهرهای دارای وضعیـ ــت زرد ارائـ ــه خدمـ ــات
با حضـ ــور دو سـ ــوم کارکنـ ــان ،در شـ ــهرهای دارای
وضعیت نارنجی بـ ــا حضور  50درصـ ــد کارکنان و در
شـ ــهرهای با وضعیـ ــت قرمز با حضـ ــور حداکثر یک
سوم کارکنان انجام خواهد شد.
در شـ ــهرهای وضعیت قرمـ ــز تمام مراکز آموزشـ ــی
سهـ ــای درس
به طـ ــور کامـ ــل تعطیـ ــل و تمام کال 
ً
به صـ ــورت مجازی برگزار میشـ ــود ضمنـ ــا کارکنانی
که برای حفاظـ ــت فیزیکی و حفاظت تأسیسـ ــات و
سـ ــامانههای الکترونیکی حضور آنها ضروری است
در محـ ــل کار حضـ ــور خواهنـ ــد داشـ ــت و حفاظت
از اماکـ ــن ،سـ ــاختمانهای اداری و نگهداشـ ــت
تاسیسـ ــات برای جلوگیـ ــری از حـ ــوادث احتمالی در
اولویت خواهد بود.

سردار حسنزاده فرمانده سپاه
محمد رسول اهلل(ص) تهران شد
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن حسن زاده با حکم
سرلشـ ــکر سـ ــامی به عنوان فرمانده جدید سـ ــپاه
محمد رسول اهلل (ص) تهران بزرگ منصوب شد.
آیین تکریم و معارفه فرمانده سـ ــپاه محمد رسـ ــول
اهلل (ص) تهران بزرگ صبح یکشـ ــنبه  2آذر با حضور
سردار سرلشـ ــکر پاسدار حسین سـ ــامی فرمانده
کل سـ ــپاه پاسـ ــداران انقـ ــاب اسـ ــامی و جمعی از
فرماندهان و مسؤولین لشکری،کشوری و استان
تهران برگزار شد.
در این مراسـ ــم با تقدیر از تالشها و زحمات سردار
سـ ــرتیپ دوم پاسـ ــدار محمدرضـ ــا یـ ــزدی در مدت
تصدی مسـ ــؤولیت ،سـ ــردار سـ ــرتیپ دوم پاسدار
حسـ ــن حسـ ــن زاده به عنوان فرمانده جدید سپاه
محمد رسول اهلل (ص) منصوب شد.
سـ ــردار حسـ ــن زاده پیـ ــش از ایـ ــن مسـ ــؤولیت
فرماندهی سپاه سیدالشـ ــهدا علیه السالم استان
تهران را بر عهده داشـ ــت؛ فرماندهی سپاه قائم آل
محمد(عج) اسـ ــتان سـ ــمنان نیز در کارنامه سـ ــردار
حسن زاده قرار دارد.

داعش عامل حمالت راکتی کابل
تلفات به  10کشته و  51زخمی افزایش یافت

همزمان با افزایش تلفات حمـ ــات راکتی کابل به 10
کشته و بیش از  50زخمی ،گروه تروریستی داعش در
بیانیهای مسؤولیت این حمالت را به عهده گرفت.
بخشهایی از پایتخت افغانستان حدود ساعت 8
صبح روز شنبه هدف اصابت  24راکت قرار گرفت.
«امـ ــراهلل صالـ ــح» ،معـ ــاون اول ریاسـ ــت جمهوری
افغانستان یکشـ ــنبه  2آذرماه تلفات این حمالت را
 10کشته و  51زخمی اعالم کرد.
وی بیـ ــش از یک ماه اسـ ــت که مسـ ــؤولیت تأمین
امنیت شـ ــهر کابل را بـ ــر عهده گرفته اسـ ــت اما در
این مدت چندین حمله مرگبار در این شـ ــهر بوقوع
پیوسته است.
طالبان حمالت اخیر کابل را همواره رد کرده اسـ ــت
و دولت افغانسـ ــتان نیز این حمالت را به این گروه
نسبت میدهد.

دوشنبــــه

سپاه نینوا استان گلستان و سرهنگ پاسدار علی ضیایی فرمانده سپاه آق قال در روستا ارتپه این
شهرستان برگزار شد.
مسـ ــوول سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان گلسـ ــتان در حاشیه این مراسم اعالم کرد :با
برگزاری این مراسم مأموریت سپاه در احداث و بازسـ ــازی منازل آسیبدیده از سیل  1398در این
استان به اتمام رسید.
سرهنگ پاسـ ــدار حسن ملکحسینی اظهار کرد :سـ ــپاه نینوا استان گلسـ ــتان با بسیج نیروها و
با همکاری گروههای جهادی و مهندسـ ــی سـ ــپاه رسما  2هزار و  45واحد مسـ ــکونی سیلزده را در
استان گلستان بازسازی کرد.

یک چهارم منابع بودجه 1400
از اوراق نفتی تأمین میشود
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انعکاس

دولت دوباره پرهزینهترین راه را انتخاب کرد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایران و جهـ ــان :براسـ ــاس پیش نویس
الیحه بودجه  ،1400بخش اعظم افزایش چشـ ــمگیر منابع
بودجه در سال آینده از محل درآمد  205هزار میلیارد تومانی
پیشبینی شده از محل فروش اوراق پیش فروش نفت یا
همان اوراق سلف نفتی تأمین خواهد شد.
الیحه بودجه سال  1400اوایل هفته گذشته توسط سازمان
برنامه و بودجه به دولت تقدیم شـ ــد و بررسی این الیحه در
جلسات هیأت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.
یهـ ــا حاکی از آن اسـ ــت که براسـ ــاس الیحه تدوین
پیگیر 
شده توسط سازمان برنامه و بودجه ،سقف منابع و مصارف
بودجه در سـ ــال آینده بـ ــا افزایش  40درصدی نسـ ــبت به
قانون بودجه امسـ ــال به حـ ــدود  800هزار میلیـ ــارد تومان
خواهد رسید .به عبارت دیگر ،سـ ــال آینده شاهد افزایش
حدود  230هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.
براسـ ــاس پیش نویس الیحه بودجـ ــه  ،1400بخش اعظم
افزایـ ــش  230هزار میلیـ ــارد تومانی منابع بودجه در سـ ــال
آینده از محـ ــل درآمد  205هزار میلیـ ــارد تومانی پیشبینی
شـ ــده از محل فـ ــروش اوراق پیش فـ ــروش نفت یا همان
اوراق سلف نفتی تأمین خواهد شد.
در بند الحاقی بـ ــه تبصره  5پیش نویس ایـ ــن الیحه آمده
اسـ ــت« :به دولت اجازه داده م یشـ ــود بـ ــرای تأمین مالی
مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد
ریال ،پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل

را به ردیف ......جدول شماره ( )5این قانون واریز کند .منابع
واریـ ــزی با رعایت مـ ــاده ( )30قانون برنامه و بودجه کشـ ــور
مصوب  1351/12/10بـ ــرای تخصیص اعتبارات این قانون و
مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور
هزینهمیگردد.
در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت ،میعانات
گازی و خالص صادرات گاز ،معادل سهم دولت به همین
میزان جایگزین اعتبار این بند میگردد».
پیشـ ــنهاد انتشـ ــار اوراق سـ ــلف نفتی از چه زمانی
مطرح شد؟
دولت اولین بار در اواسط مردادماه امسال پیشنهاد خود
برای انتشار اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف
نفتی را به شـ ــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه
داد .این پیشـ ــنهاد که به خاطر اظهـ ــارات رئیس جمهور در
فضای رسانهای کشور به عنوان طرح «گشایش اقتصادی»
شناخته م یشـ ــود و به بهانه جبران کسـ ــری بودجه مطرح
شد ،در جلسـ ــات این شـ ــورا مورد بررسـ ــی قرار گرفت و به
دلیل مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه با تصویب آن،
پرونده این پیشنهاد دولت به صورت موقت بسته شد.
کارشناسـ ــان و مراکز پژوهشـ ــی به شدت با انتشـ ــار اوراق
پیش فـ ــروش نفت مخالف هسـ ــتند و آن را پرهزینهترین
شـ ــیوه جبران کسـ ــری بودجه میدانند .به عنـ ــوان مثال،
اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه انتشـ ــار

اوراق پیشفروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی
فعلی ندارد بلکه آسـ ــیبهای بسـ ــیار بیشتری هم دارد،
درباره تشدید آسیبپذیری کشـ ــور در مقابل تحریم نفتی
با اجرای این پیشـ ــنهاد دولـ ــت هشـ ــدار داد و بر ضرورت
جلوگیـ ــری از تصویب و اجرای این پیشـ ــنهاد تأکید کرد .در
بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:
«انتشار اوراق پیشفروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ
ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسـ ــید بازدهی بسـ ــیار باالیی
خواهد داشـ ــت که این امر از یک سـ ــو تعهـ ــدات دولت را
افزایـ ــش داده (موجب ناپایداری بسـ ــیار زیـ ــاد بدهیهای
دولت م یشـ ــود) و از سـ ــوی دیگـ ــر موجـ ــب افزایش نرخ
بهره در اقتصاد خواهد شـ ــد ...همچنین قابل پیشبینی
است که در زمان سررسـ ــید اوراق فشار عمومی برای ایجاد
گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر
حاکمیت را از تصمیمگیری مسـ ــتقل در سیاست خارجی
خود بازخواهد داشت».
براسـ ــاس این گزارش ،با توجه به مخالفت شدید اکثریت
نمایندگان مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی ،پیشبینی
می شـ ــود اگر این پیشـ ــنهاد سـ ــازمان برنامـ ــه و بودجه در
جلسـ ــات هیـ ــأت دولت اصالح نشـ ــود ،امکان رد شـ ــدن
کلیات الیحـ ــه بودجه  1400در کمیسـ ــیون تلفیق و صحن
علنـ ــی مجلس و بازگشـ ــت مجدد آن به دولت به شـ ــدت
افزایش یابد.

 60روز از مهلت یک هفتهای نمایندگان گذشت

طرح  2فوریتی تأمین مسکن به مجلس باز میگردد؟
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :در شـ ــرایطی که نمایندگان
مردم طرح  2فوریتی جهش تولید و تأمین مسـ ــکن را برای
بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده و مهلت  1هفتهای
برای این کار تعیین کردند ،با گذشت  60روز از مهلت ،این
طرح به صحن مجلس ارجاع نشده است.
انتخابات مجلس در  2اسـ ــفندماه سـ ــال  98برگزار شـ ــد،
پس از مشخص شدن اسامی منتخبان ملت ،بسیاری از
نمایندگان بیان کردنـ ــد ،فعالیتها برای تحقیق پیرامون
اولویتهای قانونگذاری با هدف بهبود معیشـ ــت آغاز
شده است تا به محض آغاز به کار مجلس جدید در تاریخ
 8خردادماه سال  99بی درنگ به حل مشکالت بپردازیم.
در ابتـ ــدای آغـ ــاز بـ ــه کار مجلـ ــس مشـ ــخص شـ ــد ،هـ ــر
کمیسـ ــیون تخصصی اهـ ــداف و اولویتهایـ ــی در زمینه
بهبود معیشـ ــت مردم در نظر گرفتـ ــه و در حال فعالیت
پیرامون آنها اسـ ــت .در همین راستا ،کمیسیون عمران
مجلس با در نظر داشـ ــتن این نکته که شرایط نامطلوب
بازار مسـ ــکن تأثیر مستقیمی بر معیشـ ــت مردم داشته
اسـ ــت ،اقدام به تدویـ ــن قوانینی با هدف بهبود شـ ــرایط
تأمین سرپناه مردم کرد.
شـ ــرایط نامطلوب بازار مسـ ــکن ،مهمترین تهدید
معیشت مردم
در این ارتبـ ــاط با توجه به رکود  7سـ ــاله موجـ ــود در حوزه
سـ ــاخت و سـ ــاز ،کاهش چشـ ــمگیر تولید و به دنبال آن
عرضـ ــه واحدهای مسـ ــکونی یکـ ــی از اصلیتریـ ــن دالیل
افزایش نجومی قیمت مسـ ــکن به حساب میآید .عالوه
بر این با توجه به نقش سـ ــاخت و سـ ــاز مسکن در حوزه
اقتصاد کالن ،کاهش آمار سـ ــاخت و ساز زمینه بیکاری و
غیر فعال شدن بسـ ــیاری از بنگاههای اقتصادی وابسته
به بخش مسکن شده بود.
تقاضای انباشت شکل گرفته در بازار مسکن کمیسیون
عمران مجلس شـ ــورای اسـ ــامی را بر آن داشت که پس
از بررس ـ ـیهای انجام شـ ــده در این زمینـ ــه طرحی با عنوان
جهش تولید و تأمین مسـ ــکن را در تاریخ  2مهرماه سال
جاری به صحن مجلس بفرستد.
در قالـ ــب این طـ ــرح مقرر شـ ــد ،دولت سـ ــاالنه مکلف به
سـ ــاخت  1میلیـ ــون واحد مسـ ــکونی شـ ــود تـ ــا تقاضای
انباشت موجود در این بازار پاسـ ــخ داده شود ،همچنین
منابع مالی الزم برای سـ ــاخت این تعداد واحد مسـ ــکونی
از محل صندوق شکل گرفته برای ساخت و ساز مسکن
و اختصـ ــاص  25درصد از منابع داخلـ ــی بانکها در قالب
هدایت تسهیالت بانکی تأمین شود.

در همیـ ــن راسـ ــتا ،محمدرضـ ــا رضایـ ــی کوچـ ــی ،رئیـ ــس
کمیسـ ــیون عمران مجلس ضمن تشریح اهیمت توجه
به ساخت و ساز مسکن در شرایط کنونی جامعه ،گفت«:
مسـ ــکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشـ ــور است و اگر
میخواهیم مشکالت اقتصادی کشور حل و فصل شود
باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم».
دولت مخالف طرح مجلس برای ساخت مسکن
پس از مطرح شـ ــدن عزم مجلس به منظور سامان دادن
به بازار مسـ ــکن ،دولت ضمن تعیین وزیر امور اقتصادی
و دارایی بـ ــه عنوان نماینده دولت بـ ــرای پیگیری طرح ،در
قالب ارسـ ــال نامهای اعـ ــام مخالفت خود را بـ ــا این طرح
اعالم کرد.
در همین ارتباط مجتبی یوسـ ــفی عضو کمیسیون عمران
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در بیان این نکته کـ ــه نماینده
دولت در تمامی مراحل بررسی طرح جهش تولید و تأمین
مسـ ــکن حضور داشـ ــته و هیچ نظر مخالفی را ارائه نداده
اسـ ــت ،گفت «:مخالفت هیأت دولت با طـ ــرح مذکور در
حالی اعالم شده که مسـ ــؤوالن وزارت راه و شهرسازی در
تمام نشستهای کمیسـ ــیون عمران حضور داشته اند،
از طرفی در نشسـ ــت مسـ ــؤوالن وزارت اقتصاد در صحن
مجلس با کلیات طرح مذکور مخالفت کردهاند ،حال این
سـ ــوال پیش میآید که چـ ــرا مسـ ــؤوالن وزارت راه حضور
نداشتند؟ ما احسـ ــاس میکنیم که به دلیل نفوذ وزارت
امور اقتصـ ــادی و دارایی بر حوزه بانک هـ ــا ،این وزارتخانه
عالقه مند نیست که بانک مسـ ــکن به زیر نظر وزارت راه
و شهرسازی برود».
محاسـ ــبات سرانگشـ ــتی ،علت مخالفـ ــت با طرح
جهش تولید و تأمین مسکن
پس از بیان رسـ ــمی مخالفت دولت با سـ ــاخت مسکن،
مرکـ ــز پژوهشهـ ــای مجلس نیـ ــز مخالفت خـ ــود با طرح
مجلس به منظور سـ ــاخت مسـ ــکن را اعالم کـ ــرد .عمده
دلیل مخالفت مرکز پژوهشها شـ ــیوه تأمین مالی طرح
جهـ ــش تولید مسـ ــکن بـ ــود .در همین خصـ ــوص مرکز
پژوهشهای مجلس ضمن اشـ ــاره به محاسـ ــبات ســــر
انگشـ ــتی خود پیرامون این طرح عنوان کرد ،نحوه تأمین
مالـ ــی و هدایت منابـ ــع داخلی بانکها منجـ ــر به افزایش
نقدینگی و تزریق تورم میشود.
این در حالیست که پیش از این و در سال  98عبدالناصر
همتـ ــی ،رئیس کل بانک مرکزی با اشـ ــاره به لزوم افزایش
تسـ ــهیالت بانکـ ــی بخـ ــش مسـ ــکن ،گفته بـ ــود ،تالش
میکنیم ،سهم تسـ ــهیالت مسکن از تسهیالت بانکی را

از  13.5درصد به  20درصد افزایش دهیم.
پس از بیـ ــان مخالفتهای صـ ــورت گرفته ،ایـ ــن طرح در
تاریخ  2مهر سـ ــال جـ ــاری ،طرح  2فوریتی جهـ ــش تولید و
تأمین مسکن را به رأی گذاشت.
بر همین اسـ ــاس ،وکالی ملت بـ ــا  155رأی موافق42 ،
رأی مخالـ ــف و  6رأی ممتنـ ــع از مجمـ ــوع  213نماینـ ــده
حاضر در جلسـ ــه علنی با ارجاع این طرح به کمیسـ ــیون
عمـ ــران موافقت کرده و ضرب االجـ ــل  1هفتهای را برای
بررسی مجدد این طرح در کمیسـ ــیون عمران را تعیین
کردند.
مهلت یک هفتهای نمایندگان  60روزه شد
با توجه بـ ــه  2فوریتی بـ ــودن طرح جهش تولیـ ــد و تأمین
مسـ ــکن و همچنیـ ــن تعییـ ــن ضـ ــرب االجـ ــل  1هفتهای
نمایندگان ،هیأت رئیسـ ــه مجلس تصمیـ ــم گرفت53 ،
روز پـ ــس از ارجاع طـ ــرح از صحن مجلس به کمیسـ ــیون
عمران ،این طرح را در صحن مجلس به بحث بگذارد .این
در حالیسـ ــت که با وجود قرار گرفتن طرح جهش تولید و
تأمین مسـ ــکن در دسـ ــتور کار ،به طور ویژهای این طرح از
دسـ ــتور کار مجلس خارج شـ ــد تا انتظار برای مطرح شدن
طـ ــرح  2فوریتی جهش تولید و تأمین مسـ ــکن تا امروز به
 60روز برسد.
در همین راسـ ــتا ،علی زمانی ،پژوهشـ ــگر مسکن با اشاره
به تخلف آشـ ــکار هیأت رئیسـ ــه مجلس به منظور بررسی
طـ ــرح  2فوریتی جهش تولیـ ــد و تأمین مسـ ــکن ،گفت«:
شـ ــنیدهها حاکی از آن اسـ ــت که با اینکه بررسـ ــی طرح در
کمیسـ ــیون به پایان رسیده است ،اما هنوز با گذشت دو
ماه از سد هیأت رئیسه مجلس نگذشته است».
این پژوهشـ ــگر مسکن ،در بیان فشـ ــارهای زیاد موجود
در مقابل این طرح گفت «:گویا فشـ ــارهای دولت و سـ ــایر
عوامـ ــل منجر شـ ــده تـ ــا هیأت رئیسـ ــه مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی وادار شـ ــود ،بر خالف سـ ــوگند خـ ــود در تخلفی
آشـ ــکار ،از بررسـ ــی این طرح در صحن مجلـ ــس جلوگیری
کنند».
با وجـ ــود مهلت  1هفت ـ ـهای نمایندگان مـ ــردم برای مطرح
شـ ــدن دوباره طـ ــرح جهش تولیـ ــد و تأمین مسـ ــکن در
صحن مجلـ ــس ،تاکنـ ــون  60روز از این مهلـ ــت میگذرد
و مشـ ــخص نیسـ ــت علت تاخیر هیأت رئیسـ ــه مجلس
برای به بحث گذاشتن دوباره طرح جهش تولید مسکن
چیست؟ با این حساب غول سرکش قیمت مسکن بی
محابا به رشـ ــد خود ادامه میدهد و معیشـ ــت مردم را به
شکل قابل توجهی تهدید میکند.

ضرباالجل دستگاه قضا برای کارشکنیهای ترخیص فوری کاالهای اساسی
کشتی حامل روغن پس از  3ماه بالتکلیفیپهلو گرفت

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیسکل دادگسـ ــتری
اسـ ــتان هرمـ ــزگان از برخورد جـ ــدی دسـ ــتگاه قضایی با
فسـ ــاد در هر سـ ــطحی خبر داد و گفت :دستگاه قضایی
در ایـ ــن مبـ ــارزه خط ،جنـ ــاح ،باند و وابسـ ــتگی بـ ــه افراد
مختلف ندارد و مقابلـ ــه جدی با این افراد صورت خواهد
گرفت.
علی صالحی در تشـ ــریح اقدامات دادگستری هرمزگان در
موضوع ورود به مسـ ــئله ترخیص کاالهای رسـ ــوبکرده
در گمرکات اسـ ــتان با اشاره به اینکه هرماه از بنادر شهید
رجایی بازدیـ ــد صورت خواهد گرفت ،اظهـ ــار کرد :هدف از
این بازدید نظـ ــارت و تعیین تکلیف کاالهایی اسـ ــت که
در انبارهای گمرکات ،بنادر و اموال تملیکی مانده است.
وی افـ ــزود :در بازدیدی کـ ــه روزهای اخیر صـ ــورت گرفت
مشاهده شـ ــد که کشـ ــتی روغن بهدلیل اختالفات مالی
بیش از سـ ــه مـ ــاه در دریا بود ،کـ ــه پس از پیگیـ ــری و طی
ضرباالجـ ــل قضایی ایـ ــن کشـ ــتی پـ ــس از دو روز پهلو
گرفت.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشـ ــاره به بازدید از انبار
امـ ــوال تملیکی گفت :در این انبارهـ ــا اجناس و کاالهایی

وجود داشـ ــت که دسـ ــتورات الزم در این مـ ــورد نیز اتخاذ
شد.
وی بیـ ــان کرد :در راسـ ــتای اجـ ــرای منویات مقـ ــام معظم
رهبـ ــری مبنی بـ ــر کنترل بـ ــازار و مقابلـ ــه با گرانفروشـ ــی و
سیاستهای ابالغی ریاست قوه قضائیه و تأکید ایشان
بر همکاری با دستگاههای اجرایی ،جلسهای با مسؤوالن
دسـ ــتگاههای اجرایی استان در خصوص تأمین مایحتاج
زندگی مردم برگزار شد .در این جلسه تصمیمات خوبی از
جمله تعیین تکلیف این کاالها اتخاذ شد .با اداره راهداری
جهـ ــت تأمین کامیونهای مورد نیـ ــاز نیز هماهنگیهای
الزم انجام شده است.
وی با اعالم اینکـ ــه ضرباالجل کوتاهمدت برای مصوبات
جلسـ ــه در نظر گرفته شـ ــده اسـ ــت ،عنوان کرد :در قشم
انبارهای برنج وجود داشـ ــت که دادستان قشم با حضور
در آن مکان ضرباالجلی را برای صاحبان کاال مشـ ــخص
کرد.
رئی ـ ـسکل دادگسـ ــتری هرمـ ــزگان تصریح کـ ــرد :در بندر
شهید رجایی مرکز استان ،نیز ضرباالجلی برای اشخاص
حقیقـ ــی دارای کاال در گمرک برای ترخیص هرچه سـ ــریعتر

کاال اعـ ــام شـ ــد .ایـ ــن ضرباالجلهـ ــا مؤثر بوده اسـ ــت
و اکنـ ــون تخلیـ ــه این کاالهـ ــا برای تنظیـ ــم بازار ،مبـ ــارزه با
گرانفروشی صورت میگیرد.
وی با ابراز بازداشـ ــت برخی از مدیران متخلف در اسـ ــتان
هرمزگان با ورود دستگاه قضایی و اینکه مقابله با فساد
یکی از سیاستهای کالن دستگاه قضایی است ،تأکید
کرد :با فساد در هر جایی و از هر کسی سر بزند ،حتی درون
و خارج از دستگاه مقابله خواهیم کرد.
رئی ـ ـسکل دادگسـ ــتری هرمـ ــزگان در ادامـ ــه اضافه کرد:
دستگاه قضایی در این مبارزه خط ،جناح ،باند و وابستگی
بـ ــه افراد مختلف ندارد و مقابله جـ ــدی با این افراد صورت
خواهد گرفت.
صالحی بـ ــا بیان اینکـ ــه اکثر مدیـ ــران در سـ ــطح جامعه
اسـ ــامی سـ ــالم هسـ ــتند ،خاطرنشـ ــان کرد :دسـ ــتگاه
قضایـ ــی با افـ ــرادی کـ ــه فسـ ــاد را درون دسـ ــتگاه اداری
وارد کنند و با فســــاد خود ناعدالتــــی ایجاد کنند و باعث
بیاعتمادی مردم نسـ ــبت به مسؤوالن شوند بهصورت
جـ ــدی مقابلـ ــه میکنـ ــد و در ایـ ــن خصوص هیـ ــچ گونه
اغماضی در کار نخواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

مسؤوالن بدانند ظرفیت حل همه مسائل کشور
در داخل وجود دارد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهــــان :رئیس ســــازمان
بسـ ــیج مستضعفین گفت :مسؤوالنی که الزم است
از ظرفیتهای انقالبی و بســــیجی پشــــتیبانی کنند،
مطلع باشـ ــند و بدانند ظرفیت حل همه مســــائل در
داخل کشور وجود دارد.
مراسـ ــم اختتامیه دومین جشــــنواره سراسری "نجم"
سـ ــازمان بسـ ــیج دانشـ ــجویی صبح دیــــروز در این
سازمان برگزار شد.
سـ ــردار سـ ــلیمانی رئی ـــس ســــازمان بســــیج
مسـ ــتضعفین طی سـ ــخنانی در این مراســــم ضمن
تبریک فرارسـ ــیدن هفته بســــیج گفت :همانطور که
رهبر معظم انقالب تبییــــن فرمودند ما در گام دوم
انقالب قرار داریم و در بیانیـ ــه گام دوم مقام معظم
رهبــــری ملت ایران را بــــه ویژه جوانـ ــان را به میدان
فراخواندنـ ــد تا بـ ــا تکیه بـ ــر ظرفیتهــــای داخلی ،با
امیـ ــد به آینده و نترسـ ــیدن از دشــــمن و بــــا روحیه
جهادی و با جهـ ــش در پیشــــرفت بتوانند گا مهای
بلنـ ــد تحقق دولت ا سـ ــامی جامعه پردازی و تمدن
نوین اســــامی بردارند و انشااهلل این هدف بزرگ و
تاریخی را محقق کنند.
وی ادامـ ــه داد :در ایـ ــن میان ،حل ســــریع مســــائل
اهمیـ ــت ویـ ــژهای دارد و اساســــا تشــــکیل دولــــت
اسـ ــامی یعنـ ــی پیشـ ــرفت و آبادانی ایران اســــامی
در همـ ــه ابعاد و تحقق مردمســــاالری دینــــی و مردم
ساالری اسالمی در همه موضوعات.
سـ ــردار سـ ــلیمانی گفـ ــت :مــــا بــــرای اینکــــه بتوانیم
ایـ ــن مهـ ــم را محقـ ــق کنیم نیــــاز داریم به شــــناخت
ظرفیتها و بـ ــا تکیه بر انرژی داخلــــی و درونی ملت

ایــــران و ظرفیتهــــای گســــترده میهــــن اسـ ــامی
گامهای بلندی را جهت پیشرفت و عدالت برداریم.
رئیــــس ســــازمان بســــیج مســــتضعفین افـ ــزود:
برداشــــتن گامهای بلند مســــتلزم احصای مسـ ــائل
گوناگون اســــت و چون این مســــائل بــــه صورت ریز
و درشــــت در جغرافیــــای جمعیتــــی در ســــطح ایران
اســــامی گســــترده هســــتند الزم اســــت بــــه صورت
گســــترده یعنــــی نهضتی به حل آنهــــا پرداخت حل
ً
مســــائل هم قطعا با روشــــها و تکنیکهای عالمانه
خواهد بود.
وی اضافه کــــرد :نهضــــت جوانان مســــئله محور که
منبعث از حرکت قابل ســــتایش بسیج دانشجویی
در سالهای اخیر اســــت و مورد تحسین رهبر معظم
انقــــاب نیز قرار گرفته اســــت یک تجربه گرانسـ ــنگ
برای نســــل جوان اســــت که انشــــاهلل با تکیه بر این
تجربــــه ما بتوانیــــم این حرکــــت مقــــدس را افزایش
دهیم.
ســــردار ســــلیمانی گفــــت :دومیــــن جشــــنواره نجم
فرصتی اســــت تــــا ما بیشــــتر با ایــــن ظرفیت آشـ ــنا
شــــویم و مســــؤولینی که الزم اســــت از ایــــن حرکت
از ایــــن ظرفیت قابل ســــتایش و انقالبی و بسـ ــیجی
پشــــتیبانی کننــــد ،مطلــــع شــــوند و بداننــــد ظرفیت
حل همــــه مســــائل در داخل کشــــور وجــــود دارد و
ظرفیت حل مســــائل از روشهای عالمانه با تکیه بر
فناوریهای روز و همین طــــور هزینههای کم و زمان
کوتاه فرصتی اســــت برای پیشــــرفت و دســــتیابی به
عدالــــت و تحقق فرامین رهبر معظم انقالب و حضور
در این حرکت یک توفیق بزرگ الهی است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

بسیج «رکن تابآوری ملی» و موتور محرکه کشور
در دستیابی به راهبرد ایران قوی است
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :رئیس ســــازمان پدافند
غیرعامل کشـ ــور بـ ــا صدور پیامــــی فرارســــیدن هفته
بسـ ــیج را تبریک گفت و تأکید کرد :بســــیج رکن ارتقای
تـ ــابآوری ملی و موتور محرکه کشــــور در دســــتیابی
به راهبرد «ایـ ــران قوی» مطابق با چشــــم انداز گام دوم
انقالب اسالمی است.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل
کشـ ــور با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک
گفت و تأکید کرد :بسـ ــیج رکن ارتقای تــــابآوری ملی و
موتور محرکه کشور در دستیابی به راهبرد «ایران قوی»
مطابق با چشم انداز گام دوم انقالب اسالمی است.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َ
اه ُ
ین ر َجـ ـ ٌـال َص َد ُقوا َمــــا َع َ
«مـ ـ َـن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اهَّلل َعل ْی ِه
ــــدوا
ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ
ف ِمنهـ ــم من قضى نحبـ ــه و ِمنهم من ینت ِظــــر وما بدلوا
ً
َت ْب ِدیل»
از میـ ــان مؤمنـ ــان مردانى اند کــــه به آنچه بــــا خدا عهد
بسـ ــتند صادقانه وفا کردند برخى از آنان به شــــهادت
رسـ ــیدند و برخى از آنهـ ــا در [همین] انتظارنــــد و [هرگز
عقیده خود را] تبدیـ ــل نکردند( .آیه  23ســــوره مبارکه
احزاب)
بسـ ــیج یک تفکر عمیق دینی مبتنی بر بصیرت
انقالبی است
بسـ ــیج ،ایـ ــن ابتـ ــکار امـ ــام راحــــل(ره) و نمــــاد تحقق
ظرفیتهای مردمـ ــی در چارچوب نظام مردمســــاالری
دینی ،طی چهـ ــار دهه گذشــــته همــــواره در امتحانات
سخت یار و یاور مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران بوده اسـ ــت .این لش ـــکر مخلص خدا ،همیشــــه
در صحنههـ ــای دفـ ــاع از کیــــان ایــــران اســــامی آماده
جانفشـ ــانی بوده و بسـ ــیجیان تمام داشتههای خود را
در طبق اخالص نثار راه حق و حقیقت کردهاند .بسیج
یک تفکر عمیق دینی مبتنی بر بصیرت انقالبی است
که شکل نهادی آن در سـ ــازمان بسیج مستضعفین
ظهور بروز یافته است اما هرآنکه به تفکر بسیج معتقد
باشـ ــد جزو جامعه بزرگ و میلیونی بســــیج محســــوب
میشود.
ضرورت بازخوانیمأموریتهای بسیجمتناسب
با شرایط جنگ ترکیبی
در شـ ــرایط فعلی نیز که کشــــور تحت فشــــار حداکثری
و البته ناکام دشـ ــمن قرار دارد بســــیج بیش از گذشته
باید نقـ ــش و جایگاه خـ ــود را در راهبرد دفاعی کشــــور

متناســــب با اقتضائــــات جدید ارتقا دهــــد .عرصههای
تهدید امروز متفاوت از دیروز اســــت .امروز دشـ ــمن با
ایران اسالمی در عرصههای نظامی ،امنیتی ،اقتصادی،
فرهنگی ،ســــایبری و ...جنگ مدرنی را آغاز کرده اسـ ــت
و بســــیج به عنوان الیه عمیق و مردمی دفــــاع نیز باید
مأموریتهای خود در عرصههای نوین را تقویت کند.
رهبــــر معظم انقالب اســــامی در بیانیه بلنــــد گام دوم
انقالب اســــامی و بیانات راهبردی و جامعشان تأکید
ویژهای بــــر راهبرد «ایــــران قوی» دارند .قویشـ ــدن به
معنــــای ارتقــــای قــــدرت ملــــی در عرصههــــای دفاعی،
اقتصادی ،علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...است و یکی از
مهمترین ظرفیتهای ایران اســــامی برای دستیابی
به این قدرت ملی «بســــیج» است .ما معتقدیم بسیج
رکن ارتقــــای تابآوری ملــــی و موتور محرکه کشـ ــور در
دســــتیابی به راهبرد ایران قوی مطابق با چشـ ــم انداز
گام دوم انقالب اسالمی است.
تفاهم راهبردی بسـ ــیج و پدافند غیرعامل برای
ارتقای آمادگیهای عمومی
ســــازمان پدافند غیرعامل کشــــور در ســــال جاری یک
تفاهمنامه راهبردی با ســــازمان بســــیج مستضعفین
به امضا رســــانده اســــت که هدف اصلی آن ،اسـ ــتفاده
حداکثــــری از ظرفیتهــــای بیبدیــــل بســــیج در ارتقای
آمادگیهــــای عمومــــی و ارتقــــای تاب آوری ملی اسـ ــت.
حوزههــــای آمــــوزش و پژوهــــش ،اطالعرسـ ــانی و
آگاهیبخشــــی ،تســــهیل مدیریت بحران ،فعالسازی
ظرفیتهای عملیاتی و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات
نویــــن از جمله ســــرفصلهای کلیدی ایــــن تفاهمنامه
است .ما معتقدیم که در راســــتای تحقق منویات مقام
معظم رهبری امام خامنهای عزیــــز (مدظلهالعالی) برای
ارتقای آمادگی و مصونیت کشور در برابر تهدیدات باید
«کار بسیجی» را سرلوحه قرار داد.
در پایان با بزرگداشــــت یاد و خاطره شــــهدای هشـ ــت
ســــال دفاع مقــــدس ،شــــهدای مدافع حرم ،شـ ــهدای
مدافع امنیت و شــــهدای مدافع ســــامت ،فرارسیدن
هفته بســــیج را به فرمانده معظم کل قوا ،فرمانده کل
ســــپاه پاســــداران انقالب اســــامی و رئیس سـ ــازمان
بسیج مستضعفین و همه بســــیجیان غیور ،دلیر و با
بصیرت ایران اســــامی تبریک گفته و با آرمانهای امام
و شــــهدا و رهبری عظیمالشان انقالب اسالمی تجدید
بیعت کــــرده و اعالم میداریم تا آخرین قطره خون خود
از تحقق این آرمانها عقب نخواهیم نشست.
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«وادا» فهرست مواد ممنوعه سال  2021را اعالم کرد
هگمتانه ،گروه ورزش :سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) فهرست مواد و روشهای ممنوعه
سال  2021را اعالم کرد.
فهرسـ ــت ممنوعه ،بخش اجباری از اسـ ــتانداردهای بینالمللی برنامه جهانی مبـ ــارزه با دوپینگ
است که هر سال پس از مشورتهای گسـ ــترده توسط وادا به روز رسانی میشود .این فهرست از
ابتدای ژانویه  2021قابل اجراست.
اما مواد ممنوعه عالوه بر مسابقات ،همه زمانها را شامل میشود .بر این اساس در زمان مسابقه

دورهای است که از نیمه شب روز قبل از مسابقه (ساعت  11:59نیمه شب روز قبل از مسابقه) آغاز
میشود و تا پایان مسابقه و اتمام فرآیند جمع آوری نمونههای پس از آن ادامه خواهد داشت .این
مواد شامل محرک ها ،مخدرها ،کانابینوییدها و گلوکوکورتیکوئید است.
مـ ــواد ممنوعه در همه زمانها ،موادی هسـ ــتند که اسـ ــتفاده از آن مواد یا روشهـ ــای ممنوعه در
حین مسـ ــابقات و یا خارج رقابتها ممنوع است .این مواد شامل عوامل آنابولیک ،هورمونهای
پپتیـ ــدی ،بتـ ــا  2آگونیس ـ ـتها ،هورمونهـ ــا و مدوالتورهای متابولیـ ــک و دیورتیکهـ ــا و عوامل
پوشاننده است.

خبــر
مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

وزیر ورزش:

کارآمدی الگوی «بسیج» در نبرد
اقتصادی و مبارزه با کرونا
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :وزیـ ــر ورزش و جوانـ ــان
بهمناسـ ــبت فرا رسـ ــیدن هفتـ ــه بسـ ــیج در پیامی،
نوشت :تشکیل بسیج مستضعفین ،یادآور خاطره
پرشکوه مجاهداتی بوده که در دوران هشت ساله
جنگ تحمیلی ،زیباترین تابلوهـ ــای ایثار و فداکاری
همـ ــراه با نجابـ ــت ،فروتنی ،شـ ــجاعت و رشـ ــادت را
ترسیم کرده است.
در بخشی از پیام مسعود سلطانیفر آمده است:
«بدون شـ ــک بسیج ،این لشـ ــکر مخلص خدا که در
سالهای جنگ تحمیلی در لباس رزم و در دوران پس
از جنگ در قالب سازندگی به کشور خدمت میکرد،
اکنون نیز در دوره جنگ نرم و نبرد اقتصادی و مبارزه
در برابر ویروس کرونا به عنوان یک الگوی کارآمد این
توانمندی را دارد که عالوه بـ ــر تداوم اقدامات مؤثر در
امر توسعه ،پرچمدار تقویت اسـ ــتحکام درونی نظام
مقدس جمهوری اسالمی باشد.
اینجانب با گرامیداشت هفته بسیج ،امیدوارم در
پرتو عنایات الهی ،پیروی از منویات مقام معظم
رهبری و با وحدت ملی در پاسداری از ارزشهای
اسالمی انقالبی موفق باشند».

تفاهم نامه همکاری جمعیت
هالل احمر و اداره ورزش بهار
هگمتانه ،گروه ورزش :تفاهم نامه همکاری مشترک
بین جمعیت هـ ــال احمـ ــر و اداره ورزش و جوانان
بهار در راسـ ــتای تعامل و گسـ ــترش همکاریهای
مؤثر و بهره منـ ــدی از ظرفیتهای موجود برای ارائه
خدمات آموزشی ،فرهنگی و ورزشی منعقد شد.
براسـ ــاس ایـ ــن توافقنامه کـ ــه با حضور شـ ــاهرخ
فخیمـ ــی رئیس هـ ــال احمر و صفـ ــی زاده رئیس
اداره ورزش و جوانان بهار برگزار شــــد ،مقرر گردید
جمعیت هالل احمر شهرسـ ــتان بهار نسـ ــبت به
برگزاری کالسهای آموزشــــی و امداد و کمکهای
اولیـ ــه و کارگاههای آموزشـ ــی در راسـ ــتای کاهش
آسـ ــیبهای اجتماعی برای هیأتهـ ــا اقدام نماید
و همچنین در مراسـ ــم مختلف ورزشـ ــی جمعیت
هالل احمــــر و اداره ورزش و جوانان همکاریهای
نزدیک و الزم را داشته باشند.
رئیس اداره ورزش و جوانان بهار در این نشست با
اشاره به توان و فضای مناسب جمعیت هالل احمر
در شهرسـ ــتان بیان کرد :فعالیـ ــت در حوزه جوانان
هدف مشترک جمعیت هالل احمر و اداره ورزش و
جوانان و همچنین همکاری با جمعیت هالل احمر
که فعالیت بسـ ــیار ارزشـ ــمندی را در حـ ــوزه ورزش
و جوانان دارد ،تعاملی سـ ــازنده در جهت پیشـ ــبرد
اهداف هر دو نهاد در زمینههای گوناگون میباشد.
رئیس هالل احمر بهار نیز در این نشسـ ــت اظهار
کرد :اعضای جـ ــوان و داوطلب ،بزرگترین سـ ــرمایه
بـ ــرای جمعیـ ــت هـ ــال احمـ ــر هسـ ــتند و بـ ــه طور
قطـ ــع با مشـ ــارکت اداره ورزش و جوانـ ــان میتوان
برنامههای مفید و کارآمدی برای این قشر اجرا کرد.
وی ،فعالیـ ــت در حـ ــوزه جوانان را یکـ ــی از اهداف
هالل احمر اعالم کرد و افــــزود :ثمره فعالیتهای
هـ ــال احمـ ــر ،ترویج و نمـ ــود حس نوع دوسـ ــتی
و بشـ ــر دوسـ ــتی در جامعـ ــه اسـ ــت و چه بسـ ــا با
همــــکاری و تعامل بــــا اداره ورزش و جوانان ،این
فعالیتها میتواند گسـ ــترش بیشـ ــتری در بین
قشر جوان و ورزشکار جامعه داشته باشد.

با تمام توان از تیم فوتبال شهرداری
همدان حمایت میکنیم
تیم فوتبال شهرداری؛ پرچمدار حمایت از بومیهای استان

هگمتانه ،گروه ورزش :مدیرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان
همدان گفت :اداره کل ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان
با تمام امکانات و توان خود از تیم دسته دومی شهرداری
همدان حمایت میکند.
حمید سـ ــیفی در بازدیـ ــد از اردوی تیم فوتبال شـ ــهرداری
همدان اظهـ ــار کرد :شـ ــهرداری همـ ــدان در بحث ورزش
حرف ـ ـهای ،همگانـ ــی و تیمداری بسـ ــتر بسـ ــیار خوبی را در
شـ ــهر ایجاد کرده و به نوعی میتوان به عنوان یک الگوی
کشوری از آن نام برد.
وی افزود :شـ ــهردار همدان خود یک فرد کامل ورزشـ ــی و
ورزش دوسـ ــت هستند و ریاسـ ــت هیأت فوتبال استان
را برعهـ ــده دارند بـ ــه همین دلیل شـ ــاهد اتفاقات مثبت
ورزشی در سطح شـ ــهر همدان هستیم همچنین در کنار
شـ ــهردار ،اعضای شورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان به طور
کامل ورزشی بوده و از اقدامات مدیریت شهری در بحث
ورزش حمایـ ــت قاطعانه میکنند که این موضوع در کمتر
شهری دیده میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه تیم

فوتبال شـ ــهرداری همدان پرچمدار حمایت از بومیهای
استان اسـ ــت ،گفت :وقتی نگاهی به کارنامه تیم فوتبال
شـ ــهرداری همـ ــدان در سـ ــالهای گذشـ ــته میاندازیـ ــم
میبینیم که این تیم به خانه امید فوتبالیستهای شهر
همدان تبدیل شده است.
سـ ــیفی خاطرنشـ ــان کرد :امسـ ــال نیز شـ ــاکله اصلی تیم
فوتبـ ــال شـ ــهرداری همـ ــدان بومی بسـ ــته شـ ــده و تمام
کادرفنـ ــی و اعضای این تیـ ــم نیز بومی هسـ ــتند که جای
تقدیر از این نگاه بومیگرایی دارد.
وی با بیان اینکه با تمام توان از تیم فوتبال شــــهرداری
همدان حمایت میکنیــــم ،بیان کرد :اداره کل ورزش و
جوانان اســــتان همدان امکانات ســــخت افزاری خود را
در اختیار تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان قرار میدهد
و مانند سالهای گذشته ورزشــــگاه شهدای قدس به
عنوان زمین مسابقه و ورزشـ ــگاه شهید مفتح و شهید
شمسـ ــی پور به عنوان زمیـ ــن تمرین ایـ ــن تیم خواهد
بود.
مدیرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان گفت :در طول

فیلمی که کار دست فکری داد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :احتمـ ــال ایـ ــن کـ ــه هدایت آبی
پوشان در هفته سوم بر عهده صمد مرفاوی باشد وجود
دارد.
انتشـ ــار فیلمـ ــی از حاشـ ــیه دیدار اسـ ــتقالل و فـ ــوالد در
شـ ــبکههای اجتماعی مربوط به صحن ههـ ــای پس از اتمام
ً
این بـ ــازی که در آن مشـ ــخصا محمـ ــود فکـ ــری از الفاظی
نامناسب استفاده میکند ،میتواند منجر به محرومیت
موقت سرمربی آبی پوشان در هفته سوم باشد.
در ایـ ــن صـ ــورت صمـ ــد مرفـ ــاوی سـ ــرمربی پیشـ ــین
استقالل و از اعضای کادر فنی این تیم در غیاب فکری
هدایـ ــت آبـ ــی پوشـ ــان را از کنار خـ ــط بر عهـ ــده خواهد
داشت.
آبی پوشـ ــان در هفته سـ ــوم رقابتهای لیگ برتر میزبان
تیم ماشین سازی تبریز هستند .این دیدار روز چهارشنبه
 5آذر و از سـ ــاعت  16:15در ورزشـ ــگاه آزادی تهـ ــران انجام
میشود.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال

پیکان برنده جدال خودرو سواران
اولین شکست رحمتی و نخستین برد تارتار

در این مسابقه میالد فراهانی گلر شهرخودرو یک پنالتی
بازیکن پیکان را دفع کرد.
با این نتیجه شـ ــهرخودرو اولین باخـ ــت این فصل لیگ
برتری را تجربه کرد و پیکان بـ ــا تارتار به اولین پیروزی خود
رسید .این تیم با  3امتیاز تا رده هشتم جدول باال آمد.
داور :سید وحید کاظمی
کمک ها :قهرمان نجفی و محسن بابایی
کارت زرد0 :
کارت قرمز0 :
گل :آرش قادری ( 57پیکان)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
بدینوســیله از کلیــه شــرکاء و ســهامداران شــرکت اتــاق
ســامت کار ایمنی و محیط زیســت ســبز هگمتانه به شــماره
ثبت  11431و شناسه ملی  10862038236دعوت به عمل
میرساند در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
شــرکت که در مورخــه  99/09/20رأس ســاعت  10:00صبح
در محــل قانونــی شــرکت واقــع در همــدان ،چهــارراه تختی،
جنــب اداره کل ارشــاد اســامی ،پــاک  28برگــزار میگردد،
حضور به عمل آورید.
دستور جلسه:
 -1انتخاب مدیران
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امیر کمیجانی برابر وکالتنامــه  1399/08/27-69450تنظیمی دفتر
اسناد رسمی شماره  5مالیر از خانم مهناز غفوری
با تســلیم دو برگ استشهاد محلی که در دفتر اسناد رسمی شماره  5مالیر
گواهی گردیده مدعی اســت که ســند مالکیت ششدانگ پالک  74فرعی از
 2072اصلی واقع در بخش یک مالیر به شــماره مسلســل  307422ذیل
ثبــت  37880صفحه  173دفتر  275که به نــام خانم مهناز غفوری فرزند
حسن به شماره شناســنامه  2824و کد ملی  3932866770و تاریخ تولد
 1362/09/29ثبت و صادر و تســلیم گردیده در اثر جابهجایی مفقود شده
لذا به اســتناد تبصره الحاقی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب اعالم تا
در صورتی که کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود
میباشــد ،از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره
ثبت اسناد و امالک مالیر اعالم نماید .در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت
مقرر نســبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار
ساقط و باطل تلقی میگردد.
محمدرضا امینی -رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :کارکـ ــرد ورزش در بعـ ــد
سالمت جسـ ــم و روان اکنون میتواند بهعنوان یک
نسـ ــخه شـ ــفابخش برای عبور از مشـ ــکالت ناشی از
خانهنشینی مورد اسـ ــتفاده قرار گیرد .کارکردی که در
ذات خود نشـ ــاط و هیجان را به شـ ــهروندان و اقشار
مختلف تزریق خواهد کرد.
تهـ ــای اعمال شـ ــده از سـ ــوی سـ ــتاد ملی
محدودی 
مبارزه با کرونـ ــا و اجبار به رعایت آن در سـ ــطح جامعه
موجب شده اسـ ــت تا نگرانی از آسیبهای احتمالی
شرایط شـ ــبه قرنطینه افزایش پیدا کند ،نگرانیهایی
که به عـ ــدم تحـ ــرک اقشـ ــاری مانند دانشآمـ ــوزان و
دانشجویان برخواهد گشت .اقشاری که از اسفندماه
سال  1398از کالسهای درس و آموزش دور شده و
به دنبال فراگیری علم از طریق فضای مجازی هستند
فضایی که جوهره وجودی آن کم تحرکی و ایسـ ــتایی
است.
اما این شـ ــرایط زمانی نگران کننـ ــده خواهد بود که در
 15روز آینده اقشـ ــار دیگری از جامعـ ــه مجبورند که در
محیـ ــط خانه بمانند تـ ــا زنجیره انتقال کرونا در کشـ ــور
گسسته شـ ــود .ماندن در خانه چند و پرهیز از حضور
در اجتماعـ ــات مختلـ ــف هر چنـ ــد که میتوانـ ــد از هر
واکسـ ــنی برای درمان و پیشـ ــگیری از ویـ ــروس کرونا
قویتر باشـ ــد اما اگر این شـ ــرایط شـ ــبه قرنطینهای به
سـ ــکون و ایستایی منجر شـ ــود بدون شک در آینده
شـ ــاهد بروز مشـ ــکالتی خواهیم بود کـ ــه چاقی و درد
عضالت تنها بخشـ ــی از آن به شمار میرود .همچنین
در بعـ ــد روانـ ــی افـ ــراد بـ ــا ماندن زیـ ــاد در منـ ــزل دچار
اختالالتی خواهند شـ ــد که ممکن است ارتباط آنان با
اجتماع در آینده تحت تأثیر قرار دهد.
بـ ــا این حـ ــال بایـ ــد دیـ ــد راهـ ــکار غلبه بر مشـ ــکالت
روزهای خانه نشـ ــینی چیسـ ــت و چه ابـ ــزاری میتواند
در نقش نسخه شـ ــفابخش از آسیبهای جسمی و
روحی شـ ــهروندان عبور کند؟ یکـ ــی از فعالیتهایی

آ گهــیدعوتمجمــععمومیفو قالعاده

به طور فوقالعاده
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ورزش همگانی نسخه عبور از مشکالت کرونایی

صمد مرفاوی سرمربی استقالل میشود!

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :دیـ ــدار تی مهـ ــای پیـ ــکان و
شهرخودرو به سود شاگردان تارتار به پایان رسید.
دیدار تیمهـ ــای پیکان و شـ ــهرخودرو از سـ ــاعت 16:40
روز گذشته در ورزشـ ــگاه دسـ ــتگردی تهران برگزار شد.
مسـ ــابقه دو تیم روز شـ ــنبه در ورزشگاه شـ ــهدای شهر
قدس زیر بارش شـ ــدید باران فقط  22دقیقه انجام شـ ــد
و با دستور داور مسابقه لغو و به دیروز یکشنبه موکول
شد .دیدار روز گذشـ ــته از دقیقه  22آغاز شد و در نهایت
با تک گل آرش قادری به سـ ــود شـ ــاگردان تارتار به پایان
رسید.

فصل حمایتهای الزم را از تیم فوتبال شهرداری همدان
انجام میدهیم.
وی با بیان اینکـ ــه فوتبال همدان شایسـ ــتگی صعود به
لیگ دسـ ــته اول فوتبال کشـ ــور را دارد ،گفت :امیدواریم

امسال تیمهای فوتبال پاس و شهرداری همدان بتوانند
جواز حضور در مسـ ــابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور
را کسب کنند.
سـ ــیفی عنوان کرد :همدان با داشــــتن بازیکنان توانمند،

مربیان بــــا دانش فنی و امکانات مناســــب لیاقت حضور
در لیگ دسته اول و لیگ برتر فوتبال کشور را دارد و تمام
تالش خود را برای کســــب این موفقیــــت انجام خواهیم
داد.

که متخصصـ ــان حوز ههـ ــای مختلف آن را پیشــــنهاد
میکنند ،ورزش است .ورزش به عنوان کنشی فردی
و اجتماعی در شـ ــرایط مختلف میتوانــــد یکنواختی
زندگی را برطـ ــرف کرده و هیجان واقعی را به خانوادهها
تزریق کند هیجانی که در چند ماه گذشــــته تحت تأثیر
اضطراب و استرس ناشـ ــی از شیوع ویروس کرونا قرار
گرفته است.
اما نسـ ــخه ورزش چگونـ ــه برای یکنواختــــی زندگی در
روزهای کرونایی شـ ــفابخش خواهد بود؟ برای پاسخ
به این پرسـ ــش الزم است تا بخشــــی از کارکرد ورزش
مورد بررسـ ــی قـ ــرار گیـ ــرد کــــه متفــــاوت از قهرمانی و
نشانآوری اسـ ــت و امروزه در دنیای صنعتی از آن به
عنوان راهکاری برای غلبه بر ســــختیهای عصر جدید
یاد م یشـ ــود .این کارکرد عبارت اســــت از فعالیتی که
حفظ سـ ــامت جسـ ــمی ،روحی ،ایجاد نشاط ،شادابی
و اسـ ــتفادهی مطلـ ــوب از اوقات فراغــــت و نیز ایجاد
زمینهی تفریحات سالم برای آحاد مردم فراهم میکند
و در قالـ ــب ورزش همگانـ ــی تعریف خواهد شــــد .در
این کارکرد فعالیت ورزشـ ــی دیگر کنشی رقابتی برای
رسیدن به عنوان یا جایگاه فردی و تیمی نیست بلکه
فعالیتی اسـ ــت که عالوه بر تضمین سالمت جسمی
و روحی افراد جامعه ،در کسب مهارتهای اجتماعی،
شکلگیری هویت فردی ،کاهش تضاد ،تنشها و پر

کردن اوقات فراغت نقش انکارناپذیری دارد.
اینکــــه کارشناســــان در شــــرایط کنونــــی بــــرای رفـ ــع
یکنواختیهــــای موجــــود در جامعــــه ورزش درمانی را
ســــفارش میکنند به آن خاطر نیست که تنها اوقات
فراغت آنان پر شود بلکه واقعیتی که اکنون بسیاری
به آن واقفند این اســــت که شــــیوع ویروس کرونا در
دل خــــود یک هراس جمعی را در ســــطح جامعه ایجاد
کرده و میزان نشاط ،تحرک و شادابی شهروندان را به
کمترین میزان رسانده است .در این شرایط است که
فدراســــیونهای مختلف وظیفه دارند با طرح و برنامه
متنوع به نوعی شــــور و هیجان که حلقه گمشــــده در
غبــــار ویروس کرونا هســــت را با درگیر کــــردن جامعه
ایجاد کنند .تحول در شــــیوه ورزش شهروندان با ابزار
ورزش همگانی همان دستورالعملی است که معاون
وزیر ورزش و جوانان از آن بهعنوان نسخه شفابخش
یاد کرد.
عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش
چندی پیش با اشــــاره به محدودیت ایجاد شده برای
ورزش قهرمانی در ایــــام کرونا اظهار کرد :توقف ورزش
قهرمانی بــــه منزله توقــــف ورزش همگانی نیسـ ــت،
بلکــــه فصل جدیــــدی بــــرای حیــــات ورزش همگانی
در سراســــر کشــــور اســــت ،این هم فرصتی است که
در اختیــــار فدراســــیون ورزشهای همگانی و سـ ــایر
فدراسیونهای ورزشی قرار گرفته است.
تأکید معاون وزیر ورزش بر توســــعه ورزش همگانی
نشــــان از آن دارد که این وزارتخانه کــــه اکنون قرارگاه
فرماندهــــی مبارزه با شــــیوع ویروس کرونــــا در ورزش
اســــت بحث ســــامت شــــهروندان را در برنامههای
خود گنجانده و نسبت به آســــیبهای احتمالی این
ویروس در  2بعد جســــمی و روانی آگاهی کامل دارد.
لذا میطلبد تا فدراســــیونهای مختلف با ارائه برنامه
متنوع نسبت به سالمت جسمی و روحی شهروندان
احساس مسوولیت داشته باشند.

با ما همراه باشید

نوبتسوم تاریخ انتشار99/09/03 :

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان عمران شهرداری همدان
به شماره ثبت  4364شناسه ملی  10820053469شهرستان همدان استان همدان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم مورخه  1399/09/01به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای
تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم رأس ساعت  15:00مورخه 1399/09/15
در محل همدان ،شــکریه ،نبش  18متری یحیوی و ایلگلی ،دفتر شــرکت تعاونی مســکن ســازمان عمران تشــکیل میشود .از اعضای
محترم دعوت میشود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ً
ضمنــا اعضایــی کــه مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمــع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند ،تــا تاریخ  1399/09/13به اتفاق
نماینــده خــود جهــت تأیید و صــدور برگ نمایندگی به محل شــکریه ،نبش  18متری یحیوی و ایلگلی ،دفتر تعاونی مســکن ســازمان
عمران مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است).
ً
ضمنا ساعت  14:00وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستور جلسه:
شرکت تعاونی
 -1تمدید مهلت فعالیت تعاونی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139960326002000430هیــأت موضــوع قانــون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک کبودراهنگ تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای شــکرعلی اسفندیاری فرزند موسی به شماره شناسنامه 500
صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 45945/54
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک  244اصلی واقع در روستای طاسران
خریداری از مالک رســمی موســی اســفندیاری محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 268

محمدصادق بهرامی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ

تاریخ انتشار نوبت اول99/08/18 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/03 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  99/974مورخه  99/08/20هیأت اول موضوع قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد سماعی انور فرزند
میرزاعلی به شماره شناسنامه  398صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت  98/12مترمربع در قســمتی از پالک  66اصلی واقع در اسدآباد ،خیابان
 15خرداد ،پشــت مسجد فاطمهالزهرا ،کوچه مالک اشتر خریداری با واسطه از مالک
رســمی آقای ابراهیم شعبانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
م.الف 322

تاریخ انتشار نوبت اول99/09/03 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/18 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  - 139960326005000769مــورخ  1399//08/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمد ســاکی به شماره شناســنامه  11و به شــماره ملی  3962048235صادره از
نهاوند فرزند ولی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمزار به مساحت 10000
مترمربع تحت قسمتی از پالک  95فرعی از  62اصلی بخش سه حوزه ثبتی شهرستان
نهاوند اراضی روســتای فارســبان که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی
مولود ســلگی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
محمدعلی جلیلوند  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
م.الف 785

تاریخ انتشار نوبت اول99/09/03 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/19 :

دوشنبــــه

اسماعیل قادری ،محقق همدانی:

با داروی کرونایی که ساخته ام بیماری  7ماهه ریشه کن میشود
چرا وزارت بهداشــــت نتایج تحقیقات  30ساله ام را مورد بررسی قرار نمیدهد؟

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :اسـ ــماعیل قادری ،محقق
همدانی ،میگوید :توانسـ ــته داروی درمان کرونا را تولید
کند ،ضمـ ــن اینکه این دارو امتحان خـ ــود را پس داده و
در درمان تعداد بسـ ــیاری از بیماران مؤثر بوده اما وزارت
بهداشت آن را بررسی نمیکند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،پیگیری ایـ ــن موضـ ــوع مطالبه
شهروندان بود که رسانهها به این امر ورود کردند.
اسـ ــماعیل قـ ــادری در مورد خـ ــود و اقداماتـ ــش گفت:
اهـ ــل یکی از شـ ــهرهای کوچک همـ ــدان به نـ ــام مریانج،
هستم در رشته شیمی دانشـ ــگاه مشهد قبول شدم و
آنجا تحصیالتم را ادامه دادم .با رتبهای که داشـ ــتم رشته
پزشـ ــکی را هم میتوانسـ ــتم انتخـ ــاب کنم امـ ــا به دلیل
عالقهام رشـ ــته شـ ــیمی را انتخـ ــاب کردم .در دانشـ ــگاه
مشـ ــهد عالوه بر دانشـ ــجو ،استاد نقاشـ ــی هم بودم و از
این طریق امرار معاش میکردم.
بعد از فارغالتحصیلی در دانشـ ــگاه مشـ ــهد ،خواسـ ــتم
به انگلسـ ــتان بروم و کارهایم را هـ ــم انجام داده بودم اما
اسـ ــتادم به دلیل برخی مسـ ــائل که به دانشـ ــگاه کرمان
رفته بود ،خواست به آنجا بروم.
در کرمان با همکاری دوسـ ــتانم آزمایشگاه کوچکی برای
خود سـ ــاختیم ،قبل از راه افتادن دانشگاه و در همانجا
با کمک اسـ ــاتیدی موفق شـ ــدیم مادهای کشف کنیم.
اولیـ ــن مقالـ ــه علمی را در این اسـ ــتان به جهـ ــان معرفی
کردیـ ــم و این مقاله جزو پنـ ــج مقاله برتر جهـ ــان انتخاب
ً
شـ ــد ،اتفاقا مسـ ــؤوالن کرمـ ــان جوایز خوبی هـ ــم به ما
دادند.
از همـ ــان زمـ ــان عـ ــاوه بـ ــر کار تحقیقاتی روی شـ ــیمی،
عالقمند به کار گیاهان دارویی بودم ،به دلیل شـ ــناختی
که دوستان دانشکده داروسـ ــازی دانشگاه تهران روی
کار ما داشـ ــتند ،باهم کار تحقیقاتی روی گیاهان دارویی
را آغاز کردیم که هدف «بررسـ ــی فیتوشـ ــیمیایی گیاهان
ایران از خلیج فـ ــارس تا دریای مازندران» بـ ــود .این طرح
بسیار جالب بود و به طب سـ ــنتی و گیاهی میپرداخت
کـ ــه در ایران بسـ ــیار مظلـ ــوم واقع شـ ــده و کاری روی آن
نشده است.
فیتوشـ ــیمیایی میان رشـ ــتهای از دانش پایه شـ ــیمی و
گیاه شناسـ ــی اسـ ــت که به بررسـ ــی ترکیبات موجود در
گیاهان و چگونگی استخراج آنها میپردازد .اگر ترکیباتی
مانند آلکالوئید و سـ ــاپوئینها در گیاهان وجود داشـ ــته
ً
باشـ ــد میتوانیم به آنها گیاهان دارویـ ــی بگوییم .ضمنا
اگـ ــر دقت کرده باشـ ــید گیاهی که در طب سـ ــنتی مطرح
ً
شـ ــده و به عنوان دارو مصرف میشـ ــود اکثرا در جاهای
مختلف اس ـــمهای مختلفی دارند ،مانند «آذربه» همدان
که در شـ ــیراز به اسم «آویشـ ــن» میشناسند و همینطور
ترکها و کردها و دیگر زبانها هرکدام اسمهای مختلفی
روی آن گذاشتهاند.
همـ ــدان که آمـ ــدم بـ ــه دالیل مختلفـ ــی ادامـ ــه تحصیل
نـ ــدادم و در حد کارشناسـ ــی مانـ ــدم اما خوشـ ــبختانه به
آنچه میخواسـ ــتم رسـ ــیدم و دانشـ ــجویان زیـ ــادی هم
ً
تربیت کردم .ضمنـ ــا با گروههای مختلفـ ــی کار کردهام با
بچههای کارشناسـ ــی ارشد و دکترای رشـ ــته فیزیک هم
مقالـ ــه دارم و با بچههای دندانپزشـ ــکی هم کار کردهام،
با رئیس دانشـ ــکده دندانپزشـ ــکی آقای میراسماعیلی
و خانم فرهادی مقاله داریم و چاپ شـ ــده است .برخی از
دوسـ ــتان ما در دانشگاه منچستر هسـ ــتند و با آنها هم
مقال ـ ـه داریم و کارهای خوبی انجـ ــام دادهایم .با بچههای
ً
کشـ ــاورزی هـ ــم کار کـ ــردهام و اتفاقـ ــا در نانوتکنولـ ــوژی
هـ ــم ادعـ ــا دارم و بـ ــه همین دلیـ ــل اکثر کسـ ــانی هم که
میخواهنـ ــد در رشـ ــته نانوتکنولوژی دانشـ ــگاه بوعلی
همدان فعالیت کنند به سراغم میآیند.
در رشـ ــته نانوتکنولوژی ترکیبات بسیار خوبی ساختهام
و میتوانیـ ــد بیاییـ ــد و از نزدیک ببینید ،اکثر اکسـ ــیدات
فلزات را در حد چند نانومتر قادریم با قیمت بسیار ارزان
بسازیم و حتی برخی از آنها را در حد پایلوت ساختهایم.
بنده به لطف خدا درآمـ ــد خوبی دارم و یکی از دالیلی هم
که باعث شده در تهیه بسیاری از ترکیبات موفق باشم،
وضعیت مالی خوبم اسـ ــت چون ابتدا خواستم درآمدی
کسـ ــب کنم بعد در ایـ ــن تحقیقات هزینـ ــه کنم.کارخانه
مرکبسـ ــازی دارم که یکـ ــی از کارخانههـ ــای نمونه ایران
معرفی شده و از وزارت صنعت لوح تقدیر دریافت کرده
ام .هرآنچه در این کارخانه درآمد داشـ ــتهام سعی کردهام
در تحقیقاتم هزینه کنم.
داروی مؤثر بر کرونا را چهار سال پیش ساخته ام
بنده این دارو که در درمان کرونا مؤثر است را چهارسال
پیش سـ ــاختهام ،ممکن است سؤال شود چطور پیش
از کرونا سـ ــاخته شـ ــده و االن بـ ــرای درمـ ــان کرونا مطرح
شـ ــده اسـ ــت ،هدف بنده از سـ ــاخت این دارو مقابله با
ویروسها بود ،شـ ــاید بیش از چند میلیارد تومان برای

پیشبینی شده این بیماری ویروسی
شاید  10تا  15سال دیگر مهمان ما باشد!
اگر همراهی وزارت بهداشت را داشته باشم
این نوید را میدهم که این بیماری بیشتر
از  6یا  7ماه دیگر با ما نباشد و به امید خدا
حذف شود ،این را میتوانم به جرأت بگویم
که میتوانم به امید خدا این ویروس
مهارنشدنی را بعد از چند ماه به همان
آزمایشگاههایی بفرستیم که بود.
آن هزینه کـ ــردهام و اینطور نبـ ــوده که به یکبـ ــاره بگویم
دارویی سـ ــاختهام که در بیماری کرونا مؤثر بوده اسـ ــت.
خدا را شـ ــاکرم که این دارو در درمان کرونا مؤثر اسـ ــت و
تعداد زیادی از بیماران مبتال درمان شـ ــدهاند و میتوانم
به جـ ــرأت بگویم که این دارو میتواند کرونا را سـ ــرنگون
کند.
وی در خصـ ــوص ایـ ــن دارو توضیـ ــح داد :چندین سـ ــال
پیش موضوعاتی در این خصوص و در مورد ویروسها
و باکتریها داشـ ــتم و هدفم هم ثبـ ــت دارویی به عنوان
کار جدید در تاریخ بود.
موضـ ــوع داروی کرونـ ــا مربـ ــوط به امـ ــروز نیسـ ــت ،بارها
در رسـ ــانهها در مـ ــورد درمـ ــان بیماران ویروسـ ــی تبخال
صحبتهایی داشته ام ،در مورد داروی بیماری ویروسی
«تب برفکـ ــی» هم صحبت کرده ام کـ ــه در حال حاضر به
مرحله تولید رسیده اسـ ــت .در یک مصاحبه گفته ام که
به داروهایی دسترسـ ــی پیـ ــدا کردهایم کـ ــه میتواند اکثر
ویروسهـ ــا را از بیـ ــن ببرد و اگر دانشـ ــگاهها به کمک ما
بیاینـ ــد این دارو بـ ــه احتمال زیاد قادر بـ ــه درمان بیماری
«ایدز» و «سـ ــرطان» خواهد بود که متأسفانه به کمک ما
نیامدند.
شاید بپرسـ ــید چرا این صحبت را میکنم؟ اما میخواهم
بگویم این مطلب متعلق به امروز و دیروز نیسـ ــت و 12
سال است روی این مسائل کار میکنم و تمام هم و غم
بنده درمان بیماریهای ویروسی است.
باالتر هم گفتم با کمک بچههای دانشـ ــکده داروسـ ــازی
دانشـ ــگاه تهران طرحی را به نام «بررسـ ــی فیتوشیمیایی
گیاهـ ــان دارویی کل ایـ ــران» اجرایی کردیم که مسـ ــؤول
مجموعه دکتـ ــر یعقـ ــوب آیینهچی بود ،وقتی ایشـ ــان از
ایران رفتند به همدان آمدم و کارم را جدیتر پیش بردم.
تقریبـ ــا  200تـ ــا  250مـ ــورد از گیاهـ ــان دارویـ ــی اسـ ــتان
همدان را بررسـ ــی فیتوشـ ــیمیایی کردهایم و البته همان
مسؤولیت که دکتر آیینهچی به بنده داده بودند را اینجا
هم برگرفتم و جدی مسـ ــائل را پیگیـ ــری کردم .ما تالش
میکردیـ ــم راه جدید برای درمان بیماریهای ویروسـ ــی و
میکروبی پیدا کنیم.
تاکنـ ــون ویـ ــروس کرونا درمانـ ــی نداشـ ــته و دلیل آن به
نظرم این اسـ ــت که این ویروس یک مولکول شیمیایی
بسـ ــیار بزرگ اسـ ــت .وقتـ ــی بیمـ ــاری میکروبـ ــی درمان
میشـ ــود با داروهـ ــای آنتیبیوتیک میکروب مسـ ــموم
شده و این مسمومیت شـ ــدید بیماری را از بین میبرد،
هرچند صدمهای هم به بـ ــدن میزند اما من برای درمان
و حـ ــذف ویروسها و باکتریها مـ ــادهای یافتهام و البته
دارویم یک طیف و یک مجموعه خاص از داروهاسـ ــت و
ترکیب شیمیایی خاص نیست.
وقتـ ــی مطالع ـ ـهای روی این دارو داشـ ــتم متوجه شـ ــدم
کـ ــه میتواند بـ ــه باکتـ ــری ،میکـ ــروب یا ویـ ــروس وصل
شـ ــود چون سـ ــطح این ترکیبات ویروسها یا باکتریها
عاملهایی دارند که میتواند به داروی ما وصل شـ ــود و
این اتفاق بیفتد.
قـ ــادری در توضیح اینکـ ــه بیماریهایی چون سـ ــرطان و
ایدز را هـ ــم درمان خواهد کرد ،گفـ ــت :دلیل خاصی برای
خود دارم چون حدس ما این اسـ ــت به دلیل وارد شدن
ویـ ــروس ایدز بـ ــه داخل سـ ــلولها یک درهـ ــم ریختگی
در سـ ــلولها ایجاد میشـ ــود و یـ ــا در مورد سـ ــلولهای
سـ ــرطانی و حدس ما اینطور اسـ ــت که در همریختگی در
سلولهای سرطانی هم ایجاد میشـ ــود .اینها میتوانند
بـ ــه داروهای مـ ــا وصل شـ ــوند و درمان صـ ــورت گیرد .از
همان ابتدا از دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی خواسـ ــتم که به
حرفهایم اهمیت دهند اما متأسـ ــفانه اینطور نشـ ــد تا
اینکه بیماری کرونا آمد.
همانطور که گفتم داروی بنده یک طیف و یک مجموعه
اسـ ــت و عـ ــاوه بـ ــر اینکـ ــه میتوانـ ــد بـ ــه ویروسها که
مولکول شـ ــیمیایی اسـ ــت و عاملهایـ ــی در آن ،ضربه
بزند ،تمـ ــام بیماریهای میکروبی را هـ ــم میتواند درمان
کند.

آزمایش خیلی جالبی روی این موضوع داشـ ــتیم و اولین
کاری که کردیم ایـ ــن بود دارویی را که به دسـ ــت آوردیم
با صحبت با گروه میکروبشناسـ ــی خواستیم با هزینه
بسـ ــیار باالیی از لحـ ــاظ ضد باکتری بررسـ ــی کنند .جالب
بود آنهـ ــا توانسـ ــتند روی  28باکتری کار کننـ ــد و هر 28
باکتری را با این دارو بزنند که اسـ ــنادش موجود اسـ ــت.
آنها بسـ ــیار از این اتفاق خوشـ ــحال بودند اما عنوان هم
کردند که این دارو ممکن اسـ ــت مضر هم باشـ ــد ،بخاطر
ایـ ــن موضوع از آنها خواسـ ــتم اثـ ــرات « »safetyآن را هم
بررسـ ــی کنند؛ قرار شـ ــد روی حیواناتی کـ ــه میتوانند کار
کنند و بعـ ــد از بررسـ ــی دوماهه اعالم کردنـ ــد دارو اثرات
تخریبی نداشته است.
آنهـ ــا روی  100موش هم به صورت خوراکـ ــی و هم تزریقی
کار کـ ــرده بودنـ ــد و اعالم کردنـ ــد هیچگونه اثرات سـ ــوء
بعد از کالبدشـ ــکافی کبد و کلیه در آنها ندیدهاند ،از این
بابت بسـ ــیار خوشـ ــحال شـ ــدم چون این موضوع برای
ما بسـ ــیار مهم بود و دلیـ ــل آن این بود که هـ ــم زمان با
یکی از همکاران دانشـ ــگاهیام به نام «دکتر فرحآور »کار
مشترکی روی این موضوع داشتیم.
او روی دوقلوزایـ ــی و چندقلوزایـ ــی کار میکـ ــرد ،روزی به
خاطـ ــر کاری که انجام میدادم به سـ ــراغم آمد و گفت «ما
مقداری نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم» میخواهیم،
من هم برایش بـ ــا ارزانترین قیمت تأمیـ ــن کردم .گروه
دکتر فرحآور هورمونها را سـ ــوار نانوذرات کرده و داخل
بـ ــدن گوسـ ــفند تزریق میکردنـ ــد و بعد از عمـ ــل تلقیح،
گوسـ ــفندان دوقلو و چندقلـ ــوزا میشـ ــدند .وقتی برای
گزارش کار با اسـ ــتفاده از دارویی که سـ ــاخته بودیم آمد،
گفت که تعدادی از گوسـ ــفندان ناقصالخلقه شدهاند
که این بار گفتـ ــم دارو را روی اسـ ــپرمها بیاورند و ببینند
اینطـ ــور چه تأثیری دارد که خوشـ ــبختانه عـ ــاوه بر اینکه
ً
اصال تأثیر سوء روی سلولهای اسـ ــپرم نداشت ،بسیار
محیط را برای اسپرمها « »safetyکرده بود.
دکتـ ــر فـ ــرحآور از ایـ ــن موضـ ــوع بسـ ــیار خوشـ ــحال بود
و میگفـ ــت از ایـ ــن دارو میتوانیـ ــم بـ ــه عنـ ــوان یـ ــک
آنتیبیوتیـ ــک و نگهدارنـ ــده اسـ ــپرم اسـ ــتفاده کنیم که
خوشـ ــبختانه ایشـ ــان در قید حیـ ــات اسـ ــت و میتواند
حرفمهایم را تأیید کند ،خالصه اینطور شـ ــد که داروی ما
در دو جا از نظر « »safetyتأیید شـ ــد و این بسیار برای ما
مهم است.
قادری در مـ ــورد اینکه این دارو را برای بیمارسـ ــتان بقیه
اهلل ارسـ ــال کرده اسـ ــت نیـ ــز توضیـ ــح داد :اواخر سـ ــال
گذشـ ــته؛ یعنـ ــی وقتـ ــی کرونا در ایـ ــران شـ ــیوع یافت به
توصیـ ــه یکی از دوسـ ــتانم تصمیم به ایـ ــن کار گرفتم .او

مرا به بسـ ــیج مسـ ــتضعفین معرفی کرد و بـ ــه آنجا رفتم.
دارو را با نام «پاد آفت» به بســــیج مستضعفین و به آقای
دکتـ ــر لطیفی دادیـ ــم و او پذیرفت کـ ــه روی آن کار کنند،
البتـ ــه آنجا اعالم کردیـ ــم روی انسـ ــان کار نکردیم و روی
ویروسهـ ــای مختلـ ــف حیوانـ ــی از جمله تـ ــب برفکی و
لمپیاسـ ــکین کار شده و نتیجه بسیار خوبی هم داشته
اسـ ــت و اگر میخواهید روی انسـ ــان کار کنیـ ــد باید کد
اخالق بگیرید و بررسـ ــی کنید ،هرچند ما خود نیز بررسی
کرده بودیم و در دو مورد نتیجهبخش بود.
دکتر لطیفی در بیمارستان بقیةاهلل بعد از چند روز گفت
که هزینهای برای انجام آزمایش بفرســــتید و ما هم اعالم
آمادگی کردیم و گفتیم شــــماره حســــاب بدهند اما بعد
گفتند که این مبلغ را از ســــپاه گرفتهانــــد .بعد از چند روز
برای ما آزمایشــــی که انجام داده بودند را فرستادند ،ام تی
تی این ترکیب بود.
« ام تی تی» مشــــخص میکنــــد که این دارو آیــــا ترکیبات
ســــمی دارد یا خیر و یا اینکه اثرات آن روی حساسترین
سلول بدن انسان بررسـ ــی میشود که خوشبختانه بعد
از  48سـ ــاعت هیچگونهای عارضهای برای سلول ایجاد
نشده بود و مدارک موجود است و میتوانم تقدیم کنم.
بعـ ــد از چند روز دکتـ ــر لطیفی تلفن کـ ــرد و اطالع داد کد
اخالق را گرفتهاند و روی انســــان کار میکنند که یک ماه
بعد به ما تبریک گفتند و اعالم کردند خوشــــبختانه دارو
اثرات خوبی داشـ ــته و جـ ــواب میدهـ ــد .از این موضوع
بسـ ــیار خوشـ ــحال بودم که حتی نماینده ولـ ــی فقیه در
استان همدان هم از بنده تقدیر کرد.
این مسـ ــأله به این شـ ــکل پیـ ــش رفت تا اینکـ ــه بعد از
آن هیـ ــچ خبـ ــری از بیمارسـ ــتان بقیةاهلل نشـ ــد ،من هم
فکر کردم شـ ــاید موضوعی رخ داده کـ ــه بنده بیاطالعم،
ً
مثال ممکن اسـ ــت از لحاظ « »safetyبه نتیجه نرسـ ــیده
باشند در صورتی که خودم مطمئن بودم اینطور نیست
و منتظر تمـ ــاس بودم که در مـ ــوردش صحبت کنند اما
دیگر صحبتی نشد.
ً
بعدا یکـ ــی از دوسـ ــتان به من گفـ ــت که ما نتایـ ــج آن را
دیدهایـ ــم و از بیمارسـ ــتان بقیـ ــةاهلل خبـ ــر داریـ ــم و حتی
سـ ــپاه همدان از بنده خواسـ ــت کـ ــه بار دیگـ ــر این دارو
را برای بیمارسـ ــتان بفرسـ ــتم ،دوبـ ــاره  10لیتر فرسـ ــتادم
و بعد گفتنـ ــد  10لیتر هم برای قم بفرسـ ــتم که این کار را
هم انجام دادم؛ حدس زدم چــــون وضعیت قم آن زمان
بسـ ــیار وخیم بود شـ ــاید به عنوان پایلوت انتخاب شده
تا نتایـ ــج را ببینند؛ بار دیگـ ــر قم داروی بیشـ ــتری از من
خواست و  2هزار و  500ظرف اسپری هم ارسال کردم.
همکاران در قم نیز اعالم کردند که دارو بسـ ــیار اثربخش
بـ ــوده ولی بـ ــار دیگر همه چیز مسـ ــکوت شـ ــد؛ با خودم
فکر کردم شـ ــاید اینها زیـ ــر نظر بیمارسـ ــتان بقیةاهلل کار
میکردند و به نتایجی رسـ ــیدهاند که دارو مؤثر نباشـ ــد تا
اینکه یکی از دوســــتانی که زحمت عرضه دارو را کشیده
ً
بود اعالم کرد؛ اینطور نیسـ ــت ،اتفاقا یک نفر دیگر اعالم
آمادگی کرده و مــــا میتوانیم خواهش کنیم که او هم آن
را مورد بررسی قرار دهد.
دوسـ ــت ما گفـ ــت که آقـ ــای دکتـ ــر پناهی فردی بسـ ــیار
باسواد و توانمند است و ما میتوانیم از او بخواهیم این
دارو را اســــتفاده کند؛  200عدد دارو در اختیار او قرار دادم
و او نیز کار را شــــروع کرد .تقریبا پنجم آبان ماه کد «»IRTC
برای داروی دوم صادر شــــد ،این دارو به اصرار آقای دکتر
پناهی به اســــم «میرتوس» نام گذاری شــــد ،یعنی اولین
ً
دارو به اســــم «پاد آفت» و دومی «میرتوس» که اتفاقا در
هر دو نیز نتایج خوبی را شــــاهد بودیم و پزشکان به این
موضوع اذعان داشــــتند اما هیچ کجا نامــــی از بنده برده
ً
نشــــد ،عمال در یک خأل ماندیم که چه کاری انجام دهیم؟
 30ســــال اســــت دنبال این دارو بودم و موفق به تولید
آن شــــدهام و اثرات خوبی نیز دارد اما نمیدانم چرا وزارت
بهداشت آن را مورد بررسی قرار نمیدهد؟
بنــــده راه جدیدی را بــــرای درمان پیدا کــــردهام ،از همین
تریبون میخواهـ ــم بگویم که در تاریـ ــخ بماند «معتقدم
این دارو راه جدیدی برای درمان بیماریهاســــت» چون
آنتیباکتریهـ ــا و آنتیبیوتیکهـ ــا بیشـ ــتر باکتریهـ ــا را

میخواهم هر طوری است این دارو را از
طریق ایران ارائه دهم ،اگر داروی بنده
در تاریخ ثبت شود کار ایران است و
کار ما .بنده به لطف خدا به لحاظ مالی
تأمین هستم و مسألهام پول نبوده و
نیست ،حرف من این است که ما ایرانیها
انسانهای توانمندی هستیم و باید این
توانمندی را باور کنیم ،به دانشجویانم
هم توصیه میکنم در ایران بمانند و برای
ایران کار کنند و اگر برای ادامه تحصیل
هم میروند به کشور برگردند و برای اینجا
کار کنند و به هیچ وجه نیتم در تولید دارو
رسیدن به مادیات نیست.
به هیچ وجه اعتقاد ندارم داروهایی که
ساخته شده ،کپی داروهای بنده است،
ممکن است برخی از ترکیباتی که بنده
عنوان کردم و اولین پایه داروییام بوده در
این ترکیبات پیدا شود اما دلیل نمیشود
که همان داروی تولیدی بنده باشد.
مسـ ــموم میکنند و با ویـ ــروس کاری ندارنــــد اما داروی
بنـ ــده یک طیـ ــف و مجموعه اســــت کــــه عــــاوه بر زدن
ویروسها ،تمام باکتریها را هم از بین میبرد.
کرونا یک ویروس وحشـ ــی و عجیب اســــت چون عالوه
بر اینکه سـ ــلولهای ریه را تخریب میکند ،الشــــه سلول
موقعیت مناسـ ــبی برای عفونت ایجاد میکند و عفونتی
کـ ــه ایجاد میشـ ــود در یک محیط مناســــبی قــــرار گرفته
که هم هوا اسـ ــت و هـ ــم آب و هم گرمای مناســــب برای
رشـ ــد باکتری؛ این باکتریها کار خــــود را میکنند و باعث
تخریب ریه میشوند و در دسـ ــتگاه تنفسی فرد مشکل
ایجاد میکنند که ممکن است منجر به مرگ شود.
داروی بنده عـ ــاوه بر اینکـ ــه ویروسهــــا را میزند تمام
باکتریهـ ــا را از بیـ ــن میبرد ،برخــــی از افرادی کــــه از دارو
اســــتفاده کردهاند ،اعالم کردهاند ظرف چند ســــاعت ،اثر
دارو را دیدهاند ،طبیعی هم هست چون این دارو همان
ً
طور که گفتم دو عملکرد دارد اوال ویروسکش اســــت و
ً
دوما باکتریکش ،یعنی به باکتریها هم وصل میشــــود
و اجازه رشــــد به آنها نمیدهد و بیمار به این طریق نجات
پیـ ــدا میکند .گزارشهایی که از بیمارســــتان بقیة اهلل به
ما میدادند این بود که داروی مــــا بیماری که در کما بود
را هـ ــم نجـ ــات داد و دلیلش هم همیــــن دو خصوصیت
است.
این محقق همدانی درباره انتظارش از مســــؤوالن گفت:
دریافت کد « »IRTCو کد اخالق توســــط این دارو نشــــان
میدهد که هم نتیجهبخش بــــوده و هم عوارضی ندارد؛
امیدوارم مسـ ــؤوالن نتایجی کـ ــه در بخشهای مختلف
به دســــت آمده را مورد بررســــی قرار دهند و حتی اگر الزم
اسـ ــت دوباره ایـ ــن دارو را مورد بررســــی قرار دهنــــد ،تا با
حمایـ ــت آنها به مرحله تولید برســــیم .خواهشــــمندم به
این مسـ ــأله توجه شـ ــود چون جان میلیونها انسان در
میان است و متأســــفانه روز به روز تعداد قابل توجهی از
افراد از دسـ ــت میروند و همه ما هم درگیر هستیم .این
بیماری دنیــــا را تهدید میکنــــد و هیچکس مصون از آن
نیست.
نبایـ ــد در این شـ ــرایط درگیر «طب قدیـ ــم» و «طب
جدید» و تقابل بین آنها شویم
متأسـ ــفانه این بالیی اسـ ــت که همه را درگیر کرده ،باید
کمـ ــک کنیم ایـ ــن ویروس را نابـ ــود کنیم ،نبایــــد در این
شــــرایط درگیر «طب قدیم» و «طب جدیــــد» و تقابل بین
آنهـ ــا شـ ــویم ،بایـ ــد انساندوســــتانه کار را پیــــش ببریم
ً
چون این دارو واقعــــا اثرات مثبتی داشــــته و تا جایی که
ما کار کردیم بسـ ــیار ایمـ ــن و  safetyاســــت ،با این حال
درخواســــت دارم خود وزارت بهداشــــت نیز ایــــن دارو را
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مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
ً
تقریبــــا  50ســــال پیش دکتر ایــــوان ایلیچ در دانشـ ــگاه
کرمــــان یــــک ســــخنرانی داشــــت بــــا عنــــوان «طاعـ ــون
برمیگــــردد» ،آن موقــــع حرفش ایــــن بود کــــه باکتریها
باهوشــــند و با توجه به رونــــد مطالعاتش گفته بود که دز
داروهــــا باال مــــیرود و باکتریها و طاعون ممکن اسـ ــت
برگــــردد ،بنــــده میخواهم ایــــن خبر خوشــــحالکننده را
بدهــــم که داروی مــــن تغییراتــــی در دزش ایجاد نخواهد
شد چرا که باکتری را مسـ ــموم نمیکند بلکه به آن وصل
میشــــود و آن را از بیــــن میبــــرد چون اجازه رشـ ــد به آن
نخواهد داد.
قادری دربــــاره دلیل کوتاهـ ــی وزارت بهداشـ ــت در این
زمینه بیــــان کرد :بنــــده ضمن تشــــکر قلبــــی از زحمات
وزارت بهداشــــت به خصوص در این روزهـ ــای کرونایی
که درصدد کاهش تلفات و مدیریت شــــرایط اسـ ــت ،اما
از این موضوع گالیهمندم که چرا این دارو را مورد بررسـ ــی
قرار نمیدهد؟ شاید پزشکان سختگیریهایی داشته
باشــــند که طبیعی اســــت ،بنده با علم به همین سخت
گیری ،درخواست دارم این دارو را مورد بررسی قرار دهند.
وی دربــــاره چهــــار دارویی که توســــط وزارت بهداشـ ــت
مجوز تولید گرفتند و شــــنیدههایی کــــه میگوید داروی
« »phr160مــــورد تأییــــد وزارت بهداشــــت خیلــــی نزدیک
بــــه ترکیبــــات داروی محقــــق همدانی اســــت گفـ ــت :از
اینکــــه این داروها با پایــــه گیاهی مجوز گرفتهاند بسـ ــیار
خرســــندم ،اما به هیچ وجــــه اعتقاد نــــدارم داروهایی که
ساخته شــــده ،کپی داروهای بنده اسـ ــت ،ممکن است
برخــــی از ترکیباتــــی کــــه بنده عنــــوان کــــردم و اولین پایه
دارویــــیام بــــوده در این ترکیبــــات پیدا شــــود اما دلیل
نمیشود که همان داروی تولیدی بنده باشد.
وی دربــــاره اینکــــه بــــرای داروی کرونا میلیاردهـ ــا تومان
هزینه کرده اما در روزهای کرونایی آن را رایگان در اختیار
ً
دیگران قــــرار میدهد نیــــز گفت :این حرف اصال شـ ــعار
نبوده و نیســــت ،وقتی از نتیجه ایــــن دارو مطمئن بودم
و یافتهها و بررســــیهای علمی که باال توضیح دادم هم بر
این موضوع صحه میگذاشت ،طبیعی است که باید آن
را در اختیار مــــردم قرار میدادم تا از مرگ نجات یابند .ولو
اینکه برای آن میلیاردی هزینه کرده باشم.
قــــادری در این باره که شــــنیدهها حاکی از آن اسـ ــت که
کشــــورهای خارجی پیشـ ــنهاد دادند امتیاز این دارو را به
آنها بفروشــــید،گفت :بله درست است ،پیشنهاداتی در
این زمینه داشتم.
من یک ایرانی مسلمانم و به مسائل عقیدتی ایمان دارم.
راســــتش در جریان ایــــن دارو و کشــــمکشهایی که رخ
داده بســــیار اذیت شــــدم و از لحاظ روحی بسیار در تنگنا
قرار گرفتم ،اما دنبال این نیســــتم امتیاز دارو را به کشـ ــور
دیگری غیر از ایران بدهم ،یک روز که از رفتار برخی نسبت
به خودم بسیار ناراحت بودم ،با خدای بزرگ درد دل کردم
و از او خواســــتم راهی را نشــــان دهد ،بعد تفألی به دیوان
حافظ زدم و این بیت آمد که «فیض روحالقدس ار باز مدد
فرماید .دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد» .همین
موضوع باعث شد در مسیرم مستحکم شدم.
میخواهــــم هر طوری اســــت این دارو را از طریــــق ایران ارائه
دهم ،اگر داروی بنده در تاریخ ثبت شود کار ایران است و کار
ما .بنده به لطف خدا به لحاظ مالی تأمین هستم و مسألهام
پول نبوده و نیســــت ،حرف من این اســــت که ما ایرانیها
انسانهای توانمندی هســــتیم و باید این توانمندی را باور
کنیم ،به دانشجویانم هم توصیه میکنم در ایران بمانند و
برای ایران کار کنند و اگر برای ادامه تحصیل هم میروند به
کشــــور برگردند و برای اینجا کار کنند و به هیچ وجه نیتم در
تولید دارو رسیدن به مادیات نیست.
وی در خصــــوص اســــتفاده از ایــــن دارو بیــــن گروهـ ــی
از حشدالشــــعبی و اهــــدای پرچــــم متبــــرک حــــرم امـ ــام
حســــین(ع) از ســــوی آنها برای تشــــکر گفت :بله شـ ــکر
خــــدا نتیجهبخــــش بــــوده ،این ویــــروس همــــه را درگیر
میکنــــد ،بزرگ و کوچــــک ،فقیر و غنی ،مبــــارز و غیر مبارز
نمیشناســــد و همه را درگیر میکند ،اگر دارو را در اختیار
افراد قرار میدهم هدفم درمان آنهاست ،امیدوارم همه
درمان شــــوند و اوضاع به شرایط عادی برگردد .دوستان
ما این دارو را برای گروههایی خارج از کشـ ــور فرستادند و
خوشبختانه نتیجه خوبی داشت.
دریافــــت پرچم متبرک حــــرم امام حســــین(ع) برای بنده
یک افتخار بزرگ بود و حس غریبی را در وجودم به یادگار
گذاشت که خدا را بابت این اتفاق شاکرم.
اگــــر وزارت بهداشــــت دارو را مورد بررســــی قــــرار دهد و
انشــــاءاهلل نتایج فوقالعــــاده آن را تأیید کند ،کار بسـ ــیار
بزرگی برای ایران ثبت خواهد شد ،از رسانهها میخواهم
به کمکم بیایند تا این کار به سرعت انجام شود.
پیشبینی شده این بیماری ویروسی شاید  10تا  15سال
دیگر مهمان ما باشــــد! اگر همراهی وزارت بهداشـ ــت را
داشته باشــــم این نوید را میدهم که این بیماری بیشتر
از  6یا  7ماه دیگر با ما نباشـ ــد و به امید خدا حذف شود،
این را میتوانم به جــــرأت بگویم که میتوانم به امید خدا
این ویــــروس مهارنشــــدنی را بعد از چند مــــاه به همان
آزمایشگاههایی بفرستیم که بود.
از تمام کســــانی کــــه بنده را کمک کردند تشــــکر میکنم،
دوســــتانی در ایــــن راه کمکم کردنــــد که از ذکر نـ ــام آنها
خودداری میکنم ،برایشان آرزوی موفقیت دارم.
بــــه نقــــل از فــــارس ،وی در پایــــان بیــــان کــــرد :از وزارت
بهداشــــت میخواهــــم ایــــن دارو را بررســــی کننـ ــد ،از
خبرنــــگاران میخواهم این موضوع را مطالبه کنند ،چون
همان طور که گفتم معتقدم میشــــود کرونا را ظرف  6تا
 7ماه از بین برد ،ویروســــی که اگر با این وضعیت پیش
برویم شاید  10تا  15سال با ما باشد!
نکتــــه دیگــــر اینکــــه از وزارت علوم درخواســــت میکنم
تحقیقات را به صرف هزینــــه ،محدود نکنند چون یکی از
دالیل موفقیت بنده این بوده که توانایی مالی داشـ ــتم
و کاری به خاطــــر هزینه لنگ نمانده اســــت .اگر به محل
کارم بیاییــــد بســــیاری از نانــــوذرات را به صــــورت پایلوت
داریم و جالب اســــت بگویم که کار جدیدی انجام دادهام
و ترکیبــــات پــــودر «میکــــرو پلی اتیلــــن» ســــاختهایم که
قابلیت دارد نفت را از روی آب بردارد که هیچ کسـ ــی این
کار را در دنیا انجام نداده است.
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«چهارفانوس» روایتی از مردان
ناپیدای امام زمان(عج)
به قلم سعید تشکری

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی« :چهارفانـ ــوس»
روایتهای داسـ ــتانی سعید تشـ ــکری از زندگی و
زمانه نواب خاص امام زمان (عج) منتشر شد.
سـ ــازمان وکالت ،شـ ــبکهای ارتباطی متشـ ــکل از
امام معصــــوم (ع) و عدهای از شــــیعیان نزدیک و
وفـ ــادار به امام (ع) کـ ــه تقریبا همزمـ ــان با روی کار
آمـ ــدن بنی عبـ ــاس (132ق ).و عصـ ــر امام صادق
(ع) تأسـ ــیس ،و با فرارسـ ــیدن عصر غیبت کبری
و وفات علی بن محمد سـ ــمری آخرین سفیر امام
عصر علیهالسالم (329ق) منحل شد.
سرکوب و خفقان شـ ــدید بنی عباس و لزوم حفظ
ارتبـ ــاط بین امام و جامعه شـ ــیعی ،باعث شـ ــکل
گیـ ــری سـ ــازمان وکالـ ــت شـ ــد .سـ ــازمان وکالت
شـ ــبکه ارتباطـ ــی گسـ ــترده و پیچیده بیـ ــن امام و
شیعیان ،به واسـ ــطه عده مشـ ــخص و معدودی
از یاران وفادار امام اســــت کــــه از زمان امام صادق
علیـ ــه السـ ــام به تدریج شـ ــکل گرفتـ ــه و در عصر
غیبت صغری به اوج خود رسید.
اقتضـ ــای پنهانـ ــی ایـ ــن جریـ ــان و آفـ ــت روزگار،
اطالعات کمی از نایبان امام زمان را به ما رســــانده،
ولی شـ ــرایط خـ ــاص آن عصـ ــر و جزئیـ ــات محدود
تاریخی نکات بسیار ارزشــــمند و کاربردی در خود
دارد که دستمایه «ســــعید تشکری» برای نگارش
رمانی بـ ــه نـ ــام «چهارفانوس» و بـ ــا موضوع نواب
حضرت شده است.
«چهـ ــار فانوس» چهار داسـ ــتان از گزیـ ــده زندگی
این نواب و روش و منش آنها برای تدبیر شــــبکه
ارتباطی شـ ــیعیان در خفقان جامعه وقت و حفظ
و اسـ ــتمرار ارتبـ ــاط دوسـ ــتاران اهلبیـ ــت علیهم
السالم با رهبر خویش است.
بـ ــر اسـ ــاس ایـ ــن گـ ــزارش« ،چهـ ــار فانـ ــوس» در
 268صفحـ ــه از طر یـ ــق انتشـ ــارت جمکـ ــران راهی
گیشههای کتابفروشیها شده است.
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سی نما
نگاهی به فیلم «آبادان یازده »60

حدیث

اگــــرم تــــو خصــــم باشــــی نــــروم ز پیــــش تیرت
وگــــرم تــــو ســــیل باشــــی نگریــــزم از نشــــیبت
بــــه قیــــاس درنگنجــــی و بــــه وصــــف درنیایی
متحیــــرم در اوصــــاف جمــــال و روی و زیبــــت

پیامبر اعظم (ص):

هنگامی که به آنها [کودکان] قولی میدهید ،به آن عمل
کنید؛ زیرا آنان میپندارند شما روزیشان را میدهید.
وسائل الشیعه ،ج  ،21ص 483

سعدی

عکس روز
اختتامیه نخستین دوره مقدماتی آموزش مداحی اهل بیت(ع) با حضور استاد حاج سیدمسعود باقری

وقتی میکروفون قویتر از تفنگ است
هگمتانه ،گروه فرهنگی :سـ ــخن گفتن از مقاومت
کار سـ ــختی نیسـ ــت ،امـ ــا همین یک کلم ه سـ ــهل
ـان مردم،
ممتنـ ــع «مقاومت» ،برای نشسـ ــتن در جـ ـ ِ
نیاز به چیزی بیش از سخن گفتن و حرف زدن دارد.
«آبادان یازده »60تالشی در همین مسیر است.
سـ ــخن گفتن از مقاومت کار سختی نیست .گفتن
از ایسـ ــتادگی و نترسـ ــیدن و حفـ ــظ سـ ــنگر در برابر
دشمن ،هنر زیادی نمیخواهد .اما همین یک کلمه
ـهل ممتنع «مقاومت» که انگار چکیده نهضت
سـ ـ ِ
جان مردم ،نیاز به چیزی
در
ـتن
ـ
ـ
س
نش
برای
ماست،
ِ
بیش از سـ ــخن گفتن و حـ ــرف زدن دارد .فقط وقتی
مقاومـ ــت را در قاب دوربین سـ ــینما نشـ ــان دهیم
و تصویـ ــری بدون ویرایـ ــش از آن بـ ــه نمایش بگذاریـ ــم ،میتوانیم به
جاریشـ ــدنش در متن زندگی مردم امیدوار باشیم« .آبادان یازده»60
کوشش شـ ــریف برای نمایش
تالشـ ــی در همین مسیر اسـ ــت .یک
ِ
پالن فیلم بیرون
دراماتیز ه مفهوم «مقاومت» .مفهومـ ــی که از پالنبه ِ
میزند .از همان سـ ــکانس اول و ماجرای تخلی ه ساختمان رادیو نفت
آبـ ــادان ،تا نمای آخر و پخش مکرر یک اطالعیـ ــه از رادیو« .آبادان یازده
قاب مردمی که با دسـ ــت
،»60
تصویر باکیفیتی از ایسـ ــتادگی اسـ ــتِ .
ِ
ای
قاب کلیش ـ ـه ِ
خالی در برابر دشـ ــمن مقاومت کردند و البته نه یک ِ
سادهسازیشده.
 این مقاومت ،ملی است
ـات مقاومتـ ــی که «آبـ ــادان یـ ــازده  »60بـ ــه تصویر میکشـ ــد ،با
مختصـ ـ ِ
ـگی ما از حالوهوای آبادان و خرمشهر در
خطی همیشـ ـ ِ
روایتهای یک ِ
سـ ــال  ،59متفاوت اسـ ــت .طرحی که فیلم جدید مهرداد خوشبخت از
طرح همگانی و متکثر است.
«مقاومت ملی» نشـ ــانمان میدهد ،یک ِ
قهرمانهای این فیلم ،خطکشـ ــی ندارند .از موسـ ــیوی ارمنی در میان
پرشور حزباللهی ،از ویگن هست تا حسامالدین
جوان
آنها هست تا ِ
ِ
اصلی «آبادان یازده  »60در همین رواداری است.
سراج .مزیت ِ
فیلم بدون لکنت ،خوانشی «ملی» از مقاومت را به تصویر میکشد و
در این مسـ ــیر ،با مخاطبش تعارف نمیکند« .آبادان یازده  »60اکسیر
مقاومـ ــت را در وحدت میبیند و پای کار بودن همه اقشـ ــار در صحنه
نبرد را رمز پیروزی میداند .حرف فیلم ،بـ ــرای دیروز و امروز و فردای ما
یک حرف جدی است .جدی و اصیل.
 میکروفون رادیو ،سالح است
«آبادان یازده  »60سوژه بکری دارد .از زاویهای به دفاع مقدس پرداخته
که نادیده اسـ ــت .نقش رسـ ــانه در دفاع مقدس ،هیچوقت به اندازه
«آبـ ــادان یـ ــازده  »60در سـ ــینمای ایران مـ ــورد توجه نبـ ــوده و مهرداد
خوشبخت با این سـ ــوژه ،مخاطب را تشنه تماشای فیلمش میکند.
در ایـ ــن فیلـ ــم ،قهرمان قصه اسـ ــلحه به دسـ ــت ندارد و سـ ــاحش،
میکروفون رادیوی شـ ــهر است .میکروفونی که در آن روزهای سخت
آغاز نبرد ،گاهی از هر تفنگی قدرتمندتر میشود.

رسـ ــانهچیهای «آبـ ــادان یازده  »60به ما نشـ ــان
میدهند چطور یک رسـ ــانه میتواند میداندار
جنگ باشد و صرف بودنش ،روحیهی خودیها
را تقویت کند و دشـ ــمن را به هم بریزد« .آبادان
یازده  »60به ما نشـ ــان میدهد چطور گاهی یک
رسـ ــانه میتواند چنان مقدس شـ ــود که آدمها
حاضر شـ ــوند جانشـ ــان را در راه حفظش ،سـ ــر
دسـ ــت بگیرند .این فیلـ ــم ،برای اهالی رسـ ــانه
حرفهای زیادی دارد.
 ضعف فیلم ،التهاب ناقص است
آخریـ ــن سـ ــاخت ه مهرداد خوشـ ــبخت ،بـ ــا هیچ
متـ ــر و معیاری فیلم بدی نیسـ ــت اما یک فیلم
ـازی «التهاب» در
درخشـ ــان هم به حسـ ــاب نمیآیـ ــد .اگرچـ ــه فضاسـ ـ ِ
توان سـ ــوژه و قدرت
سـ ــکانسهای اول فیلم درگیرکننده اسـ ــت اما ِ
ـاندن مخاطب ،از جایی به بعد تمام میشود
فضاسـ ــازیها برای کشـ ـ ِ
روایت چفتوبس ـ ـتدار و خلق
و فیلمنامهنویس باید با طراحی یک
ِ
درام ،تماشـ ــاگر را مجـ ــذوب فیلم کند .اتفاقی که در «آبـ ــادان یازده »60
نمیافتد و قصه ،خالصه میشـ ــود در چند خردهداستان که یکی پس
از دیگری در میانه ماجرا رها میشوند.
شـ ــخصیتهای معلـ ــق و بالتکلیـ ــف زیـ ــادی در فیلم حضـ ــور دارند
ً
که کمکی به پیشـ ــرفت درام نمیکننـ ــد و ماجرا نمیسـ ــازند .نهایتا ما
به اثری میرسـ ــیم که بیشـ ــتر شـ ــبیه یک کالژ از چند داسـ ــتان کوتاه
درباره آبادان اسـ ــت و تبدیل به یک پیکر ه واحد نم یشـ ــود .بازیهای
«آبـ ــادان یازده  »60هم چنگی بـ ــه دل نمیزنند .علیرضـ ــا کمالی فراتر از
تیپ نمیرود ،حسـ ــن معجونی و نادر سـ ــلیمانی بازی خالقانهای ارائه
ندادهاند و نمایش ویدا جوان هم کلیش ـ ـهای اسـ ــت« .آبـ ــادان یازده
 »60سـ ــوژه ملتهبی دارد اما نمیتواند این التهاب را به درسـ ــتی پیش
چشم مخاطب بیاورد .نه بازیها ،نه گرههای فیلمنامه و نه کارگردانی؛
هیچکدام به سـ ــوژه قوام نمیدهند و پختهاش نمیکنند .نتیجه ،اثری
اسـ ــت که اگرچه تالشهایش برای خوب بودن ،آشـ ــکار است اما در
رسـ ــیدن به نقطهای که بتوانیم آن را فیلمی مانـ ــدگار بدانیم ،توانمند
نیست .اثری که اجرای تکنیکی آن ،به پای مضمون جذابش نرسیده
و «آبادان یازده  »60را در سـ ــطح یک ایده خوب با یک اجرای متوسـ ــط،
نگه داشته است.
 محبوب و بیادعاست
فیلم بیادعای سـ ــازمان هنری-رسـ ــانهای اوج ،در مقایسه با بسیاری
از فیلمهای نمایشدادهشـ ــده در جشنواره فجر 38قابل دفاع است
و حضورش در میان آثار منتخب مردمی جشـ ــنواره ،نشـ ــان میدهد
با فیلمی محبـ ــوب طرفیم .در این روزهای بیرونقی سـ ــینماها و رکود
اکران برخـ ــط« ،آبادان یازده  »60بهترین فیلمی اسـ ــت کـ ــه راهی اکران
برخط شـ ــده و با تمـ ــام ضعفهایش ،اثری ارزشـ ــمند اسـ ــت .اثری که
مخاطبش را به «مقاومت» دعوت میکند .یک مقاومت ملی.

خبــر

رازونیاز

سر منزل توبه

«محمدیه» ،بزرگترین موزه پیامبر اعظم(ص) میشود

بارالها بر محمد و آلش درود فرست
و ما را به سر منزل توبه
که محبوب توست برسان،
و از پافشارى بر گناه که نمیپسندى دور ساز
بارخدایا ،هنگامى که در وضعى قرار میگیریم
که به ناچار مستحق خسارت در دین
یا ضرر در دنیا میشویم
پس کاهش را بر دنیاى ما
که زود فانى میشود وارد ساز
و عفو و بخششت را در دینمان
که بادوامتر است قرار بده
و چون قصد دو کار کنیم
که یکى از آنها تو را از ما خشنود میکند
و آن دیگرى تو را بر ما خشمگین میسازد
پس به آنچه در معرض رضاى توست
ما را متمایل کن
و از قدرتمان بر امرى که سبب خشم توست بکاه!
برگرفته از صحیفه سجادیه

هگمتانه ،گروه فرهنگی :ســــاخت مــــوزه «محمدیه» در اندونـ ــزی به پایان
رسیده اســــت و پس از چیدمان اشــــیاء در آن ،اســــفندماه به بهرهبرداری
میرسد تا به بزرگترین موزه مربوط به پیامبر اسالم(ص) تبدیل شود.
اندونزی در جنوب شرق آسیا  273میلیون نفر جمعیت دارد که  86درصد
مردم آن مسلمان هستند ،به همین دلیل توجه بسیاری به سبک زندگی
اسالمی دارد .از این رو ،طرح ساخت بزرگترین موزه مربوط به پیامبر اسالم را
از سال  2017و به پیشنهاد شورای مساجد اندونزی کلید زد.
اکنون ســــاختمان این موزه به طور کامل به پایان رسیده و قرار است فوریه
( 2021اسفند  )99افتتاح شود« .کورنیاوان» مدیر موزه محمدیه در این باره
گفته است :در مرحله اول ،ســــاخت و ساز به پایان رسید .همچنین مرحله
دوم ،کار در بخــــش داخلی را به پایان رســــانده و اکنون پروژه سـ ــاخت موزه
محمدیه وارد مرحله سوم خود شده است.
ً
ویافزود:تقریبا 70درصد کار تمامشدهاست،در واقع کار رابهپایانرساندهایم،
فقط باید محتــــوا را پر کنیم .برای تهیه محتوای این موزه نیــــز مدت زیادی الزم
است ،زیرا تیم محتوایی موزه محمدیه باید فرآیند کیوریشن (تفکیک موضوع
و چیدمــــان) را برای بایگانیکردن مصنوعات مربــــوط به محمدیه انجام دهند.
«کورنیاوان»ابراز امیدواریکردکهساختاینموزهبتوانددر شناساندنپیامبر
اسالم(ص)بهنسلجدیدجواناندونزی،یاریرساند.

گفت و گو

علی اصغر حمدیه:

قهوه خانه ،کافه نشینی این ایام نیست!

قسمت چهارم

هر قهوه خانه ،یک طاق نما

هگمتانه ،گروه فرهنگی :کتـ ــاب «قهوهخانه در همدان»
بخشـ ــی از مجموعه دانشنامه اسـ ــتان همدان است که
منتشـ ــر شـ ــده و به تاریخ پیدایش و کارکرد قهوهخانهها
پرداخته است.
«قهوهخانهها» یکی از نهادهای سنتی سالهای گذشته
بود که نیاز مردم آن زمان برای دور هم جمع شدن ،موجب
پیدایش آن شد« ،قهوهخانهها» همان چایخانههایی بود
که در گذشـ ــته محلی برای تجمع افـ ــراد صاحب منصب و
مردمی بود که تفریحی نداشـ ــتند و عالوه بر گذران اوقات
خود در آن از کارهای عامالمنفعه نیز بهرهمند میشدند.
بـ ــا تدوین دانشـ ــنامه اسـ ــتان همـ ــدان بخشـ ــی از آن به
قهوهخانه و تاریخ این مکان سـ ــنتی پرداخته شـ ــده که با
توجه به اینکـ ــه قهوهخانه جزئی از فرهنـ ــگ اصیل ایرانی
اسـ ــت ،سـ ــعی کردیم طی گفتوگویی با نویسـ ــنده این
کتاب ،با قهوهخانهها و کارکردهای آن بیشتر آشنا شویم.
«علـ ــی اصغر حمدیـ ــه» پژوهشـ ــگر و نگارنـ ــده این کتاب
بـ ــا پژوهـ ــش میدانـ ــی در هفـ ــت فصـ ــل و  336صفحـ ــه
نوزدهمیـ ــن اثر مکتوب دانشـ ــنامه اسـ ــتان همـ ــدان را
چاپ کرده که در ادامه قسـ ــمت پایانی ایـ ــن گفت و گو را
میخوانید.
 اکنـ ــون از قهوهخان ههـ ــای قدیـ ــم در همـ ــدان و یا
کشور آثاری باقی مانده؟
حدود  300قهوهخانه در همدان داشـ ــتیم اما اکنون هیچ
یک دیگر سر پا نیست چون قهوهخانهها به کافهنشینی
تبدیل شده و فرم قهوهخانه مدرن شده ولی اکنون  20تا
 30قهوهخانه سنتی در شهر همدان داریم.
قهـ ــوه خانهها به علـ ــت اینکه معتاد ،مالخـ ــر و دزد در آن
رفت و آمد داشـ ــتند ،کمی به بدنامی مشهور شدند اما در

اصل اینگونه نبود و آن جا جای هنرمندان و شاعران بود
ولی همین اتفاق رفت و آمد را کاهش داد.
در خیابـ ــان بوعلی قهوهخانهای به نام «بهارســــتان» برای
شـ ــاعران و اهل قلم بود که در آنجا جمع م یشــــدند و هنر
خـ ــود را ارائـ ــه میکردند و غلط آنهــــا را اســــاتید میگرفتند
بنابراین صاحبنامها در قهوهخانه پاتوق داشتند و فقط
جای بیکاران نبود.
 زنان نیز در قهوهخانه رفت و آمد داشتند؟
خیر اصال؛ برای زنـ ــان قهوهخانهای وجود نداشــــت ،حتی
در قهوهخانه نیز رد نم یشــــدند چه بماند که در آن
زنان از ِ
جا رفت و آمد هم داشته باشند اما طی چندین سال اخیر
زنان هم در کافهها حضور مییابند.
 برای ورود به قهوهخانه باید پول پرداخت میشد؟
چای  30شـ ــاهی بود یعنی یک ریال و نیم بود عدهای پول
چای خود را میدادند اما عدهای حساب دفتری داشتند و
سر ماه حساب میکردند.
در آن زمـ ــان هرکـ ــس وارد قهوهخانه م یشــــد «چای بده»
میدانسـ ــت که او چای پررنگ ،کمرنگ یا چای شــــیرین و
یـ ــا چه نوع قلیانی اسـ ــتفاده میکند و به نوعی مشــــتری را
میشناخت بنابراین سریع چای را جلوی فرد میگذاشت،
نیم ساعت بعد چای دوم را که میآورد فرد حساب میکرد
برخی کـ ــه صاحب منصب بودند وقتی وارد م یشــــدند در
قهوهخانه زنـ ــگ میزدند که فالن کس وارد شــــد و او نیز
همه را چای مهمان میکرد.
 در آن زمـ ــان قهوهخان ههـ ــا مـ ــکان ارج و قربداری
چون زورخانه بود .در این خصوص بیشتر میگویید؟
در آن زمان چهار مکان مقدس در محالت وجود داشت،
مسـ ــجد ،قهوهخانـ ــه ،زورخان ـــه و حمام که اینهــــا کنار هم

ساخته میشد .همه این مکانها برای تطهیر بدن و روح
و پرورش اندام بود.
قهوهخانهها طاقنمــــا طاقنما بود و هر طــــاق پاتوق یک
عده مثــــا نویســــندگان ،معمــــاران و ...بــــود در هر طاق
صنفهــــای مختلــــف حضور داشــــتند و بحــــث و تبادل
نظر میکردند امــــا وقتی نقالی یا برنامــــه دیگری بود دیگر
فرصت حرف زدن نبــــود و باید گــــوش میکردند .در این
هنگام هرکســــی به انــــدازه توانش مبلغی پول در کاسـ ــه
نقال میانداخت.
 به نظر شما بیان این مطالب و توجه به گذشتهها
چقدر برای نوجوانان و جوانان امروز مهم است؟
یــــادآوری این مطالــــب خیلی مهم اســــت ،ایـ ــن مطالب
فرهنــــگ ما و میراث آبــــا و اجدادی ماســــت و باید بدانیم
در گذشــــته چــــه کارهایی انجام م یشــــد زیرا ایـ ــن کارها از
جوانمردیها ،فتوت و غیرت نشات میگیرد ،گلریزانی که
قهوهخانهها انجام میشد اکنون در زورخانهها وجود دارد
و این فرهنگ از آن زمان مانده است.
اصال وقتی آداب و رســــوم خود را مرور میکنیم انسـ ــان به
گذشتهها پرواز میکند و بال و پر میگیرد و باید اینها را به
خاطر بسپاریم و این کتابها را بخوانیم.
 االن قهوهخانهها جای خود را به چه نهاد یا مکانی
دادهاند؟
همه قهوهخانهها از بین رفته و کار قهوهخانه را تلویزیون
و سایر امکانات کساد کرده اما فعالیت آنها را در سنندج
و اصفهان دیدهام .االن ســــفرهخانه ســــنتی داریم که یکی
از آنهــــا در خیابــــان شــــهدای همدان اســــت کـ ــه تصاویر
شــــاهنامهای را نیز بــــه تصویر کشــــیده اســــت و برخی از
حمامهای قدیم نیز به سفرهخانه تبدیل شده است.

ویژه کودکان

مجموعه شعر «عروس کیه؟ دوماد کیه؟» منتشر شد
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی« :عروس کیه؟ دومـ ــاد کیه؟»
سـ ــرود ه پیوند فرهادی به تازگی از سوی انتشارات کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
همزمـ ــان با هفتـ ــه کتـ ــاب و کتابخوانـ ــی این کتـ ــاب با
تصویرگری مریم یکتافر برای کودکان باالی چهار سال به
چاپ رسیده است.
«عروس کیـ ــه؟ دوماد کیـ ــه؟» در بردارنده  10قطعه شـ ــعر
شامل «حلزون ،آقای جامدادی ،آمبوالنس ،عروس کیه؟
َ
دوماد کیه؟ ،شکار ،شـ ــوخی ،تابلو ،بیب بیب ،اجی َمجی و
ّ
کله قند» است.
فرهادی درباره این کتاب توضیح داد :بیشـ ــتر اشعار این
کتاب را در قالب مثنوی سرودهام و در انتخاب قافیههای
آهنگین و جذاب ،وسـ ــواس به خـ ــرج دادهام و جایی که از
دیگر قالبها مثل چارپاره یا نیمایی اسـ ــتفاده شـ ــده ،با
آوردن قافیههای بیشـ ــتر برای تقویت موسـ ــیقی در شعر
بهره بردهام.

شـ ــاعر کتـ ــاب «عروس کیـ ــه؟ دومــــاد کیــــه؟» همچنین
گفت :در این شعرها سـ ــعی کردم به طنز و شادیانگیزی
مخصوص اشعار خردسـ ــاالن توجه ویژهای داشته باشم

و پیوندهــــای آوایــــی را به پیوندهــــای معنایــــی مطابق با
سلیقهی مخاطبم ترجیح بدهم.
در شــــعر «آقای جامــــدادی» این کتــــاب میخوانیم :مداد
قرمزی گفت / :آقای جامدادی  /چرا کنار دوسـ ــتام  /جایی
بــــه من ندادی؟  /با خنده جامدادی  /گفت :تو کاله نداری
 /چیزی روی سرت نیست  /به اینجا راه نداری!  /دفعهی
پیش تنم رو  /تو نقطهنقطــــه کردی  /خودت خبر نداری /
بیا ببین چه کردی!
این کتاب  28صفحهای در قطع خشــــتی ،سه بار همزمان
منتشر شده و شمارگان آن به  7هزار و  500نسخه رسیده
است.
عالقهمنــــدان میتواننــــد کتــــاب «عــــروس کیـ ــه؟ دوماد
کیه؟» را با قیمــــت  11هزار تومان از فروشــــگاههای کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فروشــــگاه اینترنتی
محصوالت کانون و فروشــــگاههای محصوالت فرهنگی
هنری خریداری کنند.

