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آگهی مناقصه )نوبت دوم(

شهرداری اسدآباد م.الف 337

معافیت واحدهای صنفی 
اسدآباد از پرداخت 

عوارض و مالیات سال 99

ابتکار جالب طالب جهادی همدانی در بیمارستان ها

ارتباط تصویری بیماران 
کرونایی با حرم های مطهر

حضور تمام قد طالب جهادی کنار کادر درمان

با تأمین اعتبار از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران

مجتمع چندمنظوره حصار 
امام در حال ساخت

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

اقدامات دولت برای کمک به 
آسیب دیدگان اقتصادی کرونا 

راضی کننده نیست

علی اصغر حمدیه:

قهوه خانه، کافه نشینی این 
ایام نیست!
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صف پیام حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان:
یت جهادی و بسیجی مدیر

بن بست های خدمت به مردم را می شکند
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صف اسماعیل قادری، محقق همدانی:
با داروی کرونایی که ساخته ام بیماری

یشه کن می شود 7 ماهه ر
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صف مدیر منطقه یک شهرداری همدان گزارش داد:
میزان پیشرفت پروژه های 

نیمه تمام منطقه یک

صفحه  3

صفحه  4

صفحه  6

فراری دادن 
کارخانه تولید »بخاری« از رزن

قرار بود دولت زیرساخت های الزم را ایجاد کند
اما خبری نشد

با صرف عایدات زمین اهدایی برای مدرسه سازی

مدرسه »شهدای شهرداری 
همدان« ساخته می شود

روز گذشــــته تفاهم نامه همکاری شــــهرداری و اداره کل نوســــازی توسعه 
و تجهیز مدارس اســــتان و مجمع خیرین مدرسه ســــاز 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 
« و مشارکت خیران، نهادها و سازمان های دولتی در امر مدرسه سازی  آجر
تفاهم نامه ای بین شــــهرداری همدان و مجمع خیرین مدرســــه ســــاز و نیز 
اداره کل نوسازی مدارس اســــتان همدان در خصوص احداث مدرسه ای 

به نام »شهدای شهرداری همدان« منعقد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

با تمام توان از تیم فوتبال شهرداری 
همدان حمایت می کنیم

تیم فوتبال شهرداری؛ پرچمدار 
حمایت از بومی های استان

استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزش  کل  اداره  گفت:  همدان 

همــــدان  اســــتان  جوانــــان  و 
بــــا تمــــام امکانــــات و توان 

خــــود از تیم دســــته دومی 
همــــدان  شــــهرداری 

حمایت می کند.

آیت اهلل شعبانی با اشاره به نقش محوری مساجد: 

»طرح حاج قاسم« فرصتی برای کنترل کرونا
همین صفحه

صفحه  ۲

آیت اهلل شعبانی با اشاره به نقش محوری مساجد: 

ح حاج قاسم« فرصتی برای کنترل کرونا »طر
ح محدودیت ها با همراهی مردم شاهرخی استاندار همدان : موفقیت طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان گفت: مساجد ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی 
برای کمک های مؤمنانه هســــتند و در صورت بازگشایی 

کمک بزرگی به اجرای طرح شهید سلیمانی می کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیــــب اهلل شــــعبانی روز 
یکشــــنبه در جلسه ســــتاد اســــتانی مدیریت کرونا که با 
محوریت بررســــی اجرای طرح شــــهید قاســــم ســــلیمانی 
برگزار شد، خواســــتار همکاری روحانیان و طالب جهادی 
برای همراهی و همکاری بــــا کادر درمان و تبلیغ ضرورت و 
اهمیت رعایت محدودیت ها در زمینــــه مقابله با بیماری 

کرونا شد.
وی بیــــان کرد: بــــه طور حتم طــــالب و روحانیــــان جهادی 
آمادگــــی دارند عالوه بر کمک به کادر بهداشــــت و درمان 
در اجرای طرح شهید ســــلیمانی به عنوان یک طرح محله 

محور نیز کمک کنند.

امام جمعه همدان اظهار کرد: مســــاجد ظرفیت بســــیار 
خوب و ارزشــــمندی بــــرای کمک های مؤمنانه هســــتند 
و در صورت بازگشــــایی کمک بزرگی به اجــــرای این طرح 

می کنند.
فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همــــدان نیز 
گفت: این طرح بر اســــاس تفاهم نامه ســــپاه پاسداران و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف کنترل 
بیماری کرونا و استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی بسیج 

تدوین شده است.
ســــردار مظاهر مجیــــدی افزود: در اســــتان همدان این 
طرح با همکاری اســــتانداری و دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا و بر اســــاس تفاهــــم نامه اســــتانی به زودی 

می شود. اجرایی 
وی ادامــــه داد: در اجــــرای ایــــن طــــرح بر رعایت شــــیوه 
قرنطینه  و  هوشــــمند  رهگیــــری  بهداشــــتی،  نامه هــــای 

کید شــــده است و نیاز اســــت بیشتر خدمات  بیماری تأ
گیرد. صورت  منزل  در 

ســــردار مجیدی اضافه کرد: همه گروه هــــا و مجموعه ها با 
همکاری ســــتاد کرونا بــــرای مهار این بیمــــاری باید تالش 

کنند تا آمار ابتال و فوتی ها در جامعه کاهش یابد.
استاندار همدان نیز گفت: طرح »شهید قاسم سلیمانی« 
با هدف مبــــارزه مؤثر با همه گیری کرونــــا به صورت محله 
محور و با مشــــارکت ســــپاه، دانشــــگاه علوم پزشــــکی و 

نیروهای مردمی بسیج در استان اجرا می شود.
ســــید ســــعید شــــاهرخی بیان کرد: در همین ارتباط طرح 
جامع مدیریت هوشــــمند کرونا به مدت دو هفته با تمام 
توان و اســــتفاده از تمامی ظرفیت های موجود در استان 
اجرا می شــــود که همکاری همه مجموعه ها به ویژه مردم 

می تواند به اجرای خوب این طرح کمک کند.
اســــتاندار همــــدان اظهار کــــرد: در دو روز گذشــــته اجرای 
طرح محدودیت ها در اســــتان همدان موفقیت آمیز و با 

همکاری خوب مردم همراه بوده است.
شــــاهرخی تأکید کــــرد: ادارات و نهادها مکلف هســــتند 
قانون به کارگیری از توان یک ســــوم کارکنان در شهرهای 

قرمز کرونایی را رعایت کنند.
وی با قدردانی از تالش مدیران اســــتانی و شهرســــتانی در 
اجرای محدودیت های جدید گفت: برگزاری مراســــم عزا و 
عروسی و حتی جلســــات اداری غیرضروری ممنوع است 
همچنین محدودیت های ترافیکــــی باید به صورت جدی 

اجرا شود.
وی همچنیــــن با تبریک هفته بســــیج اظهار کرد: بســــیج 
یادگار ارزشــــمند و مانــــدگار انقالب اســــالمی و امام راحل 
اســــت و در ســــال های اخیر از ســــازندگی تا دفاع از مرزها، 

نقش آفرین بوده است.

زحمات شبانه روزی 
پشت آرامش شهر

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیــــر هماهنگی و نظارت 
بر خدمات شــــهری شــــهرداری همدان گفت: در روزهای 
ســــرد و بارانی نیروهای خدوم و کارگران خدمات شهری به 
صورت شــــبانه روزی به رفع مشکالت در اقصی نقاط شهر 

می پردازند تا شهروندان در آرامش زندگی را ادامه دهند.
مرتضی رضایــــی عصر روز گذشــــته در گفتگو بــــا خبرنگار 
هگمتانه افزود: اقدامات اجرایی عظیمی از ســــال گذشته 
تاکنون در نقاط مختلف شهر از جمله پروژه بزرگ هدایت 
آب های سطحی بلوار شهید مطهری که توسط شهرداری 
منطقــــه دو انجام شــــده منجر بــــه رفع مخاطــــرات جدی از 

حیث بروز سیالب و آب گرفتگی شده است.
وی همچنیــــن تأکید کــــرد: با ایــــن حال در گوشــــه و کنار 
شــــهر نقاط آســــیب پذیر بســــیاری وجود دارد کــــه نیاز به 
نظارت، رســــیدگی و اقدام مســــتمر دارد تا از تجمیع و آب 

گرفتگی های احتمالی جلوگیری به عمل آید.

رضایی سپس از همکاری مطلوب شهروندان با نیروهای 
خدمات شهری در اشکال زدایی ها خبر داد و افزود: شهر 
یــــک محیط عمومی با خانواده ای بســــیار بزرگ اســــت که 
همه با هم در حفــــظ و نگهداری و پاکیزگی آن ایفای نقش 
می کنند بنابراین همراهی شهروندان مهمترین عامل در 

توفیق شهرداری در خدمت رسانی است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری 

همــــدان تصریح کــــرد: رفع آســــیب ها در بیســــت و چهار 
ســــاعت شــــبانه روز وجود دارد و در این شــــرایط ســــرما و 
قرنطینه و بقیه موارد نیروهای شــــهرداری مشغول انجام 
وظیفه خود هستند که تالش آنان شایسته تقدیر است.

رضایــــی در پایان اذعان کــــرد: مدیریت شــــهری از صدر تا 
ذیل برای جانفشانی در راه رفاه شهروندان آمادگی دارند و 

هیچ مانعی برای خدمت به شهروندان وجود ندارد.

شاهرخی استاندار همدان : 

ح محدودیت ها با همراهی مردم موفقیت طر
عسگریان در صحن شورا: قدردانی اعضای شورای شهر از شهروندان همدانی به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی

همین صفحه
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شهر و شورا۲

عسگریان در صحن شورا:

قدردانی اعضای شورای شهر 
از شهروندان همدانی به لحاظ 

رعایت پروتکل های بهداشتی
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان گفت: نمایندگان مردم در پارلمان شهری، 
قــــدردان مردم فهیــــم دارالمؤمنیــــن در راســــتای رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی طبق مصوبات ستاد مقابله 

با کرونا که از یکم آذرماه جاری آغاز شده، هستند.
به گزارش هگمتانه، ســــید مسعود عسگریان در پنجاه و 
هشتمین جلسه صحن شــــورا ضمن قدردانی از زحمات 
کادر درمــــان و بهداشــــت در خدمت رســــانی بــــه مردم و 
مقابله با ویروس منحوس کرونــــا افزود: رئیس و اعضای 
شــــورا از مردم فهیم و دانای همدان به ویژه کســــبه که با 
بســــتن مغازه های خود از یکم آذرماه سال جاری به لحاظ 
رعایت تمامی ضوابط اعالم شــــده از سوی ستاد مقابله با 

کرونا، دولت و مردم را یاری رساندند، قدردانی می کنند.

عســــگریان در ادامه به مصوبه شــــورا در خصوص صدور 
پروانه ســــاختمانی پرداخت و اظهار کرد: بر اســــاس نامه 
دادســــتان همدان خطاب به مدیرکل میــــراث فرهنگی، 
صنایــــع دســــتی و گردشــــگری، مقــــرر شــــد در محدوده 
بافت تاریخی، به اســــتثنای بناهای واجــــد 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 شــــهری در چارچوب قانون و 
مقررات مشکالت آنها را حل می کند، در این راستا شورای 
شــــهر همدان بر اساس نامه دادســــتان به شهردار اعالم 

کرده که طبق نامه اقدام کند.
بــــه گفته عســــگریان متأســــفانه تاکنون از طــــرف میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضوابطی برای 
ساخت و ساز در بافت های تاریخی تعریف نشده است.

به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 

رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان با اشــــاره به اینکه 
طبق مصوبه شــــورای شــــهر و تأییدیه این مصوبه توسط 
کمیته انطباق شــــهرداری می تواند برای ســــاخت و ساز در 

بافــــت تاریخی طبق طــــرح تفصیلی موجود اقــــدام و مجوز 
صادر کند، اظهار کرد: در این راســــتا شهروندان می توانند 
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 کمیســــیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اســــالمی شــــهر همدان گفت: در حوزه 
گردشگری شــــاهد اتفاقات خوبی در شــــهرداری همدان 

بوده ایم.
به گــــزارش هگمتانــــه، اکبر کاوســــی امید در نشســــت با 
رئیس و معاونان ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه 
گردشــــگری در ســــازمان فرهنگــــی اجتماعــــی و ورزشــــی 

شهرداری همدان رقم خورده است.
کاووسی اظهار کرد: در مدت اخیر شــــاهد اتفاقات بسیار 
خوبــــی در حــــوزه برنامه ریــــزی و زیرســــاختی در ســــازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان بوده ایم.
وی افــــزود: بــــا وجــــود اینکه ایــــن ســــازمان در حوزه های 
مختلف فعال بــــوده اما در تمام حوزه ها از جمله فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشــــی و گردشــــگری اقدامات بســــیار خوبی 
صورت گرفته و خوشبختانه شاهد تحوالت خوبی در تمام 

این حوزه ها هستیم.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان با اشــــاره به حوزه گردشــــگری گفت: حوزه 
گردشگری بسیار مهم است و در تمام دنیا به عنوان یک 

صنعــــت به آن نگاه می شــــود که می تواند بــــه عنوان یک 
منبع اقتصادی و ارز آور به آن نگاه کرد.

کاووســــی خاطرنشــــان کرد: همچنیــــن در قــــرآن کریم به 
فواید گردشــــگری اشاره شــــده و خداوند متعال انسان را 
به گــــردش در زمین دعوت کرده که می تواند انســــان ها را 
با فرهنگ های متفاوت آشــــنا کند و ما می توانیم فرهنگ 
ایرانی اسالمی را به جهان با استفاده از گردشگری معرفی 

کنیم.
وی با بیان اینکه در اشــــاعه و گســــترش فرهنگ اسالمی 
با گردشــــگری نیاز به برنامه ریزی های بیشــــتری هستیم، 
بیان کرد: ما باید بتوانیم مدت حضور گردشــــگران داخلی 
و خارجــــی را در همدان افزایش دهیم اگر در گذشــــته این 
مدت 2 روز بوده باید با برنامه ریزی مناســــب این اقامت را 

به 4 و 5 روز برسانیم.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان عنــــوان کــــرد: در موضوع افزایــــش اقامت 
مســــافران شــــهرداری همدان توانســــته قدم های خوبی 

بردارد.
کاووســــی با بیــــان اینکه تغییــــر ماهیــــت مجموعه عین 
القضات اقدام بســــیار مثبتی بوده است، گفت: روزی که 

برای اولین بار از این مجموعه بازدید کردم به این موضوع 
اشاره داشــــتم که باید منظرگاه در این مجموعه راه اندازی 

شود.
وی افــــزود: تمام تالش و اقدامات الزمــــی که در این زمینه 
نیاز اســــت انجام می دهیم تا در شب چله امسال بتوانیم 

افتتاح منظرگاه را داشته باشیم.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان با اشــــاره به مرکز جامع آموزش شهروندی 
بیــــان کــــرد: در زمینــــه احداث ایــــن مرکز و پــــارک آموزش 
شهروندی منابع مالی از مناطق به این موضوع اختصاص 

پیدا خواهد کرد.
کاووســــی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مثبت در حوزه 
گردشگری سازمان، موزه همدان شناسی بوده که هویت 
و شناسنامه شــــهر ما را به آیندگان معرفی خواهد کرد که 
امیدواریم هرچــــه زودتر این موزه نیز بــــه مرحله راه اندازی 

برسد.
مدیر گردشــــگری ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان نیز با اشــــاره به اقدامات مثبت تغییر 
ساختار مجموعه عین القضات اظهار کرد: ایجاد منظرگاه 
از بلدیه تا شــــهرداری یکی از اقدامات مهــــم بوده که تا به 

حال 8 هزار نســــخه عکــــس و مدارک دیگر به دســــت ما 
رســــیده و توانســــتیم از یک هزار نســــخه آن برای نمایش 

عموم اسکن بگیریم.
علی اصغر شــــیری افزود: امیدواریم بتوانیم تا شــــب چله 

مقدمات افتتاح این منظرگاه را ایجاد کنیم.
وی با اشــــاره به ایجاد ســــایت های مختلــــف در مجموعه 
فرهنگــــی عیــــن القضــــات گفــــت: ایجــــاد مرکــــز جامــــع 
آمــــوزش شــــهروندی، پــــارک آمــــوزش شــــهروندی، موزه 

همدان شناســــی با عنوان مادســــتان، طراحی سایت تاالر 
مشــــاهیر هرکــــدام از اقدامــــات مهم بوده که در دســــت 

اجراست.
شیری خاطرنشــــان کرد: همچنین در طبقه اول مجموعه 
عین القضــــات دپارتمان تاریــــخ و تمدن که با شــــهرهای 
ســــنندج و کرمانشــــاه تفاهم نامــــه ای را به عنوان مســــیر 
گردشــــگری تاریخ و تمدن امضا کرده ایم راه اندازی خواهد 

شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

ضرورت تدوین ضوابط و مقررات ایمنی در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون خدمات 
شهری شــــورای اســــالمی شــــهر همدان با توجه به اینکه 
ایران، کشور حادثه خیزی محســــوب می  شود که احتمال 
وقوع 30 مورد از 40 حادثه 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 شــــهر 

همدان ضرورت دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، کامران گــــردان در بازدیــــد میدانی 
کمیسیون خدمات شهری شــــورا از سازمان آتش نشانی 
و خدمــــات ایمنی شــــهرداری همدان با محوریت بررســــی 
تجهیــــزات عملیاتی و امــــدادی و عملکرد این ســــازمان، 
بــــا بیان اینکه حدود 178 ســــال پیش برای نخســــتین بار 
ایستگاه آتش نشــــانی در شهر تبریز اســــتقرار یافته بود؛ 
اظهــــار کــــرد: آتش نشــــانان انســــان هایی هســــتند که از 
آســــایش خود در راه حفظ جان و آسایش مردم می گذرند 

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 سازمان های مربوطه 
و همچنیــــن آموزش رشــــته های ورزشــــی بیــــن نیروهای 
آتش نشانی به ویژه نیروهای عملیاتی در  انسانی سازمان 
راســــتای تقویت آمادگی جســــمانی و ارتقای روحیه افراد از 

ملزومات این مجموعه محسوب می شود.
گــــردان افزود: نیروهــــای عملیاتی آتش نشــــانی در مواقع 
مدیریت شــــهری،  بــــرای  حســــاس  حــــوادث  و  مختلــــف 
آبــــروداری کرده انــــد و زمــــان حضــــور در صحنــــه حادثه به 

حداقل رسیده است.
گــــردان با تأکیــــد بر اینکه بایــــد در حوزه فرهنگ ســــازی و 
آموزشی در بین ادارات و مردم به صورت هدفمندتر همراه 
با برنامه ریزی بهتری پیش رفت؛ عنوان کرد: هرگونه اقدام 
 موجب کاهش حوادث و به تبع 

ً
در راســــتای آموزش قطعا

آن، مأموریت های عملیاتی می شود.
وی با تأکید بــــر اینکه امیدواریم ســــن نیروهای عملیاتی 
آتش نشــــانی و تجهیــــزات ایــــن مجموعه پایین تــــر برود؛ 
عنوان کرد: شناســــایی و جذب افراد داوطلب؛ شناسایی 
نقــــاط آســــیب پذیر محــــالت همــــراه بــــا ارائــــه اخطارهای 
الزم؛ بهره گیــــری و تقویــــت ظرفیــــت مردم بــــرای مقابله با 
بالیــــای طبیعی و همچنین جلب مشــــارکت مــــردم برای 
آمادگی افراد جامعــــه از جمله اقدامات  تصمیم گیری ها و 

زیرساختی و پیشگیرانه مورد نیاز در حوزه آموزش است.
* کاهش خطرپذیری مسؤولیت همگانی شود

رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
معتقد اســــت: باید اولویت بندی نیازها و اقدامات مربوط 
به کاهش خطرپذیری در میان جامعه و ارگان های دولتی 

و...، مسؤولیت همگانی محسوب شود.
گــــردان در ادامه با تأکید بــــر اینکه بر اســــاس نیاز جامعه 
باید سازمان آتش نشانی به نردبان 60 متری تجهیز شود؛ 

گفت: باید هزینه کرد مناســــب برای خرید تجهیزات مورد 
نیاز این مجموعه در بودجه سال 1400 مدنظر قرار گیرد.

وی با تأکید بر اســــتمرار بازدیدهــــا و ارائه گزارش های فنی، 
خطــــاب به سرپرســــت ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات 
ایمنی شــــهرداری، اظهار کرد: انتظار می رود در این بخش 
، ورود جدی تری پیــــدا کنید و تمام  به ویژه در حــــوزه بــــازار
تذکرهای الزم در حوزه بازار تاریخی همدان طی بازدیدهای 

منظم به صورت کتبی اعالم شود.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
در پایــــان انتخاب نیــــروی جوانــــی از بدنه ســــازمان آتش 
نشــــانی و خدمات ایمنی را برای مدیریت مجموعه، منشأ 
خیر و تحوالت چشــــمگیر برای شورای شــــهر و مجموعه 
مدیریت شــــهری برشــــمرد و گفــــت: این مهــــم، تصمیم 
ســــنجیده و تأثیرگذاری بود که خروجی آن بی شک ارتقای 
وضعیــــت ســــازمان و بهبــــود کیفیت خدمت رســــانی به 

شهروندان خواهد بود.
 عســــگریان: ضــــرورت تجهیــــز امکانات مــــورد نیاز  �

تش نشانی سازمان آ
رئیس شــــورای شــــهر همدان در ادامه این بازدید گفت: 
به منظــــور ماهیــــت کار و شــــرایط حاکــــم بــــر کار نیروهای 
انســــانی ســــازمان آتش نشــــانی، مدیران عامل، اشــــراف 
خوبی نسبت به شرح وظایف و حیطه نظارتی خود داشته 

و عمل می کنند.
سید مسعود عســــگریان افزود: ســــازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــــهرداری همــــدان در زمره مجموعه های 
ممتاز و منضبط در حوزه کاری و مالی شناخته می شود که 
این ویژگی در تمامی دوره های خدمت محســــوس بوده 

است.

وی اظهار کرد: تخصص و تبحر مهمترین مباحثی اســــت 
کــــه در این ســــازمان به چشــــم می خــــورد؛ امــــا امیدواریم 
روزبــــه روز بر کیفیــــت و کارآمدی آنان افزوده شــــود. البته 
، تجهیــــز امکانات مــــورد نیاز و  عالوه بر تخصــــص و تبحر
ماشــــین آالت مورد نیاز ایــــن مجموعه نیز ضــــرورت دارد 
که به عنوان مهم ترین الزامات ارتقای کیفیت و ســــرعت 

بخشی به خدمت رسانی محسوب می شود.
عســــگریان با بیــــان اینکــــه در 3 ســــال گذشــــته تمامی 
آتش نشــــانی و خدمــــات ایمنی  پیشــــنهادات ســــازمان 
شــــهرداری همــــدان در حوزه تجهیــــز امکانــــات مصوب 
می شــــد؛ امــــا محقــــق نمی شــــد؛ ابــــراز امیــــدواری کــــرد با 
پیگیری های سرپرســــت جدید ســــازمان و توجه مدیران 
شــــهری، هرســــاله تجهیزات و خرید اقالم مــــورد نیاز این 
مجموعــــه به روز شــــوند تــــا در هنــــگام بحــــران بتوانند در 
راســــتای حفظ جــــان و مــــال شــــهروندان همدانــــی یاری 

برسانند.
وی همچنیــــن با تأکید بر ضرورت ایمن ســــازی بافت بازار 
تاریخی شهر همدان، گفت: استقرار کانکس آتش نشانی 
مجهز به تجهیزات ایمنی و امداد در بازار همدان باید لحاظ 

شود.
تش نشــــانی  � : خریــــداری نردبان برای آ  علی ضمیــــر

دغدغه ماست
معــــاون خدمــــات شــــهری شــــهردار همدان هــــم گفت: 
سازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی شــــهرداری یکی از 
ســــازمان های بزرگ و تخصصی مجموعه مدیریت شهری 
است که مسؤولیت های حساس و خطیری برعهده دارد 
و پایه و اساس شکل گیری آن فنی و مبنای اصول ابالغی 

از سوی اسناد باالدستی است.

افــــزود: حــــدود 10 ایســــتگاه فعــــال  وحیــــد علی ضمیــــر 
آتش نشــــانی در شهر داریم که 212 نفر نیروی انسانی در 3 

شیفت کاری فعالیت دارند.
وی با تأکید بــــر اینکه بنای کار ما بــــر تعامل بوده؛ معتقد 
اســــت: حقــــوق و مزایــــای نیروهــــای انســــانی ســــازمان 
آتش نشــــانی بایــــد جبران شــــود که ضمن افــــزودن حق 
الزحمه بر اســــاس درجه خدمت و جیره خشک، به دنبال 

افزایش آن هستیم.
ســــازمان  انســــانی  نیروهــــای  کــــرد:  اظهــــار  علی ضمیــــر 
آتش نشــــانی و خدمات ایمنی شهرداری، افرادی با انگیزه، 
متعهــــد و کارآمد هســــتند کــــه در نظر داریم ایــــن مهم را 

تقویت کنیم.
وی بــــا توجه بــــه اینکــــه این ســــازمان از منظــــر تجهیزات 
وضعیت به روز و مناسبی دارد و به طور قطع نیازهای این 
مجموعه اثربخــــش در بودجه 1400 به صــــورت ویژه دیده 
خواهد شــــد؛ گفت: عالوه بر ضرورت خریداری کپســــول 
و لوازم تنفســــی، در حال حاضر ماشــــین آالت مســــتقر در 
سازمان پاســــخ گوی نیازهای فعلی شــــهر هستند؛ اما به 
دلیل مباحث بلندمرتبه ســــازی، تمام دغدغه ما خریداری 

نردبان است.
معــــاون خدمــــات شــــهری شــــهردار همــــدان از اجــــرای 
کامل طرح پایش ســــطح ایمنــــی مراکز تجمعــــی به منظور 
جریان ســــازی و ایجــــاد حساســــیت در بین مراکــــز اداری، 

تجاری، آموزشی و درمانی و ادارات خبر داد.
 بازار تاریخی همدان؛ نقطه ضعف ایمنی شهر �

علی ضمیــــر همچنین بازار تاریخی همــــدان را نقطه ضعف 
ایمنی شــــهر برشمرد و گفت: این وضعیت نیاز به تقویت 
دارد که شــــهرداری همدان عــــالوه بر به کارگیری مشــــاور 
، پیوســــت ایمنی آن را هم به این مهم،  برای مطالعات بازار

اضافه می کند.
وی افزود: در حال حاضر بافت بازار مناسب نیست و باید 
از تمامی مغازه ها برداشت صورت گیرد؛ از این رو مباحث 
میراث فرهنگی هم باید مورد بررســــی قرار گیرد که در این 
زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم باید 

پای کار باشد.
معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان همچنین از 
استقرار 2 ایســــتگاه آتش نشــــانی در نقاط حساس شهر 

همدان خبر داد.
ایمنــــی  خدمــــات  و  آتش نشــــانی  ســــازمان  سرپرســــت 
شــــهرداری همــــدان هم به ارائــــه رویکرد جدیــــد مدیریتی 
به ویژه در حوزه نیروی انســــانی پرداخــــت و گفت: اعزام و 
استقرار یکی از کارشناســــان معاونت پیشگیری سازمان 
در معاونــــت شهرســــازی شــــهرداری همــــدان به منظــــور 
خدمات رسانی بهتر به شــــهروندان یکی از اقدامات مهم 
این مجموعه محسوب می شود تا نقشه های ساختمانی 
در مراحل اولیه از لحاظ اصول ایمنی بررســــی و نواقص آن 

به مالک ابالغ شود.
سید صادق پورســــینا با اشاره به کمبود شــــیر هیدرانت 
به ویژه در شــــهرک ها و مناطق دور از مرکز شــــهر همدان، 
از خریــــد 25 شــــیر هیدرانــــت جدید خبــــر داد و افــــزود: با 
برنامه ریزی های انجام شــــده تعداد شیرهای هیدرانت به 
200 عدد رســــیده و مشکل کمبود شیر هیدرانت در شهر 

همدان برطرف خواهد شد.
وی بر لــــزوم ایجــــاد راه بندهــــای متحــــرک در ورودی های 
پیاده راه های بوعلی و اکباتــــان تأکید کرد و گفت: احداث 
کانکس های مجهز به لوازم و تجهیــــزات اطفای حریق در 
این مناطق از برنامه های ســــازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری است.

تش نشانی واقعی تر دیده شود �  فتحی: بودجه آ
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان هم در ادامه ضمــــن قدردانی از تالش های 
محمدرضا بیاناتی، مدیرعامل سابق سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــــهرداری، با توجه به اینکه سید صادق 
پورسینا، سرپرست جوان از بدنه این سازمان به کار گرفته 
شــــده اســــت؛ ابراز امیدواری کرد: با حمایت های مدیران 

شهری به سرعت کمبودهای این سازمان برطرف شود.
علــــی فتحی اظهار کــــرد: در حوزه تجهیزات آتش نشــــانی، 
 کم و کســــری هایی وجود دارد؛ اما هر سال به دلیل 

ً
قطعا

کمبود بودجه، شــــاهد عــــدم تحقق هزینه هــــای خریداری 
تجهیــــزات مورد نیاز ســــازمان هســــتیم که امســــال باید 

نسبت به شرایط و نیازهای سازمان، واقعی تر 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 
آتش نشــــانی با خطرات جانــــی مواجه اند؛ گفــــت: در چند 
ســــال اخیــــر در زمینــــه افزایــــش حقــــوق و مزایــــای آنان 
تالش های 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 آتش نشانی در بودجه 1400 دیده شود که به حد 

قابل توجه برسد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان 
در پایــــان بازدیــــد میدانی رئیــــس و اعضای کمیســــیون 
خدمات شهری شورای شهر همدان از ایستگاه امدادی، 

آتش نشانی و آموزشی شهید حیدر گوران صورت گرفت.

پیام استاندار همدان به مناسبت هفته بسیج
عبور از گذرگاه های سخت امروز 

با روحیه بسیجی
هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان گفت: بدون شک با ترویج و تثبیت روحیه جهادی 
و بســــیج در جامعه می توان از گذرگاه های سخت جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط قدرت های 
غربی عبور کرد و سند گام دوم انقالب اسالمی که از دغدغه های رهبری معظم است را اجرایی نمود.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شــــاهرخی با صدور پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، 

اظهار کرد: هفته بســــیج فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان بسیجی و 
تکریم شهدای گرانقدر انقالب با آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی تجدید میثاق نماییم.

در پیام اســــتاندار همدان آمده اســــت: با گذشــــت چهار دهه از ظهور فرهنگ و تفکر بسیجی 
و پدیدار شــــدن بســــیج مســــتعضعفان در ســــپهر میهن اســــالمی، نقش آفرینی هــــای بزرگ و 
سرنوشت ســــاز این نهاد مبارک و مردمی، امروز بیش از هر دورانی در کارکردها و دستاوردهای 

است. ملموس  اسالمی  انقالب 

شــــاهرخی تأکید کرد: بدون شــــک با ترویج و تثبیت روحیه جهادی و بســــیج در جامعه می توان از 
گذرگاه های سخت جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط قدرت های غربی عبور کرد و سند گام دوم 

انقالب اسالمی که از دغدغه های رهبری معظم است را اجرایی نمود.
اســــتاندار همدان دراین پیام افزود: اینجانب هفته بسیج را به تمامی مردم به خصوص بسیجیان 
استان همدان تبریک عرض می کنم و امیدوارم از این فرصت و ظرفیت کالن در همه عرصه ها برای 

توسعه، پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی استفاده شود.

یک شورا  پیام تبر
به مناسبت هفته بسیج

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: ســــید مســــعود 
عسگریان، رئیس شورای اسالمی شهر همدان طی 
ارسال پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

گزارش روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر  به 
است: زیر  شرح  به  پیام  متن  همدان، 

آینــــده  شــــناخت بســــیج در وضعیــــت کنونــــی و 
سرنوشــــت  در  که  اســــت  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 

دارد. تعیین کننده ای  نقش   ، کشور
بســــیجی، فــــردی اســــت که لحظــــه لحظــــه زندگی 

را وقف اسالم، قرآن و والیت می کند. خویش 
ادوار  در  همــــواره  صحنــــه،  در  همیشــــه  بســــیج 
مایه  اســــالمی  انقــــالب  پرفــــروغ  تاریــــخ  مختلــــف 
ایران  عزیز  کشــــور  اقتدار  و  ســــرافرازی  سربلندی، 
بوده اســــت و در مواقع حســــاس، توانسته مظهر 

باشد. ملی  انسجام  و  اتحاد 
تفکر بســــیجی با الهــــام از مکتــــب فکری حضرت 
امــــام خمینــــی)ره( و در راســــتای منویــــات مقــــام 
معظــــم رهبــــری بــــرای ایفــــای نقــــش همیشــــگی 
فرهنگــــی،  مختلــــف  عرصه هــــای  در  می بایســــت 
علمــــی و فنی در حوزه هــــای مختلــــف اجتماعی با 
جلب نظر مردم، مداومت داشــــته باشد و بیش از 

شود. نهادینه  پیش 
در  کشــــور  سرتاســــر  در  بســــیجیان  نقــــش  امروز 
عرصه هــــای مختلــــف و اینکه همیشــــه در مواقع 
کســــی  بر  می شــــتابند،  مــــردم  کمــــک  به  بحرانــــی 
شــــیوع  با  مقابله  موضــــوع  در  نیســــت  پوشــــیده 
کرونا نیز بســــیجیان دالور بعد  ویروس منحوس 
آقــــا، وارد میدان شــــده و در  کیــــدات حضرت  از تأ
کنار کادر درمان و بهداشــــت برای شکســــت این 

کردند. عمل  سازنده  بسیار  منحوس  ویروس 
اینجانــــب بــــه نمایندگی از اعضای شــــورای شــــهر 
همدان ضمن تبریک فرا رســــیدن هفته بسیج به 
بســــیجیان، ایثارگران و خانواده های معزز شــــهدا 
شــــهر  و  اســــتان  به ویژه  کشــــور  گرامی  جانبازان  و 
همدان، ســــرافرازی و سربلندی ایران اسالمی را در 
پرتــــو توجهات امام زمان)عــــج( و خدمت به مردم 

دارم. مسألت  منان  ایزد  از  ایران زمین  شریف 

خبــر
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: فرماندار مالیر
بازرسان بر اجرای محدودیت های جدید نظارت دارند

همراهی خوب کسبه و بازاریان مالیر برای اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر با بیان اینکه دغدغه ای 
در سطح شــــهر و تعطیلی واحدهای صنفی نداریم گفت: از صبح شــــنبه تیم های بازرسی در سطح 

شهر بر روند اجرای محدودیت های جدید و رعایت اصول بهداشتی نظارت دارند.
به گزارش هگمتانه، قدرت اهلل ولدی در بازدید میدانی از واحدهای صنفی و ورودی های شهر مالیر 
اظهار کرد: همگامی و همراهی اصناف، کسبه و بازاریان این شهرستان با تصمیم ستاد ملی مقابله 

با کرونا و اعمال محدودیت های جدید از شــــنبه اول آذر ســــتودنی است و 99 درصد از این قشر در 
تعطیلی واحدهای خود همراهی الزم را به عمل آوردند.

وی ادامه داد: در بازدید از واحدهای صنفی مالیر مشــــاغل گروه 2، ســــه و چهار نسبت به تعطیلی 
واحدهای خود اقدام کردند که قابل تقدیر است.

ولدی افزود: تنها چند واحد صنفی نســــبت به اعمــــال محدودیت های 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 نمایشــــگاهی و فروشــــگاهی مبل و منبت به دلیل رعایت 
نکردن محدودیت های جدید، با هماهنگی و دســــتور دســــتگاه قضایی، برای مدت 15 روز پلمب 

شد.
وی گفت: اصناف، کســــبه و بازاریان مالیــــر همچنین در اعمال محدودیت هــــای قبلی مبنی 
ونا  بــــر ممنوعیــــت فعالیت پس از ســــاعت 18 عصر نیز همراهــــی خوبی با ســــتاد مقابله با کر
و شــــاهد این ســــطح از همــــکاری و تعامل اصناف  داشــــتند کــــه امیدواریم در 2 هفته پیش ر

. شیم با
معاون استاندار همدان از مردم، اصناف و کسبه درخواست کرد: نسبت به رعایت محدودیت های 
جدید و رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی نهایت همکاری را با ما داشــــته باشــــند، چراکه این 

محدودیت ها تا زمان خروج از شرایط قرمز ادامه دارد.

معافیت واحدهای صنفی 
اسدآباد از پرداخت 

عوارض و مالیات سال 99
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس اتــــاق اصناف 
اســــدآباد گفت: در جلســــه ســــتاد کرونای اسدآباد 
با درخواســــت اتــــاق اصناف شهرســــتان واحدهای 
صنفی گروه 2 و 3 از دادن عوارض سالیانه شهرداری 

و مالیات سال 99 معاف شدند.
به گــــزارش هگمتانه، موســــی رضا غفاریــــان با بیان 
اینکــــه این درخواســــت بــــه تصویب و تأییــــد اعضا 
رســــید، اظهار کرد: بــــا توجه به اجرای طــــرح مدیریت 
هوشــــمند محدودیت ها همزمان با سراســــر کشور 
در اســــدآباد و تعطیلی گروهای شــــغلی 2 و 3و 4 در 
شهرستان، از روز شــــنبه از تمامی واحدهای صنفی 
شهرســــتان اســــدآباد بازدید بــــه عمل آمــــده که در 
این بازدیدها خوشــــبختانه گروه هــــای فوق همگی 
تعطیــــل بــــوده و همــــکاری الزم را با ســــتاد کرونای 

شهرستان دارند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه شهرســــتان اســــدآباد دارای 
3100 واحد صنفی در قالب 17 اتحادیه است، افزود: 
در حال حاضر گروه شــــغلی 1 در ســــطح شهرستان 
فعالیت دارند که از شهروندان در خواست می شود 
در صــــورت مراجعــــه بــــه هر یــــک از ایــــن واحدهای 
 برای دریافت خدمات و حفظ ســــالمت 

ً
صنفی حتما

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 80 درصد از اصناف آســــیب وارد کرد، یادآور شد: 
در حال حاضــــر 8300 اتحادیه صنفی با 1850 رســــته 
شغلی در سطح کشور وجود دارد که در زمان شیوع 
کروناویروس برخی از واحدهای صنفی سطح کشور 
مانند تاالرها و رســــتوران ها بــــه صورت صددرصدی 

دچار آسیب و ضرر و زیان اقتصادی شدند.
غفاریــــان در گفتگو با ایســــنا، با اشــــاره بــــه فعالیت 
بیش از 60 هزار واحد صنفی در رســــته های مختلف 
در استان همدان یادآور شــــد: امیدواریم با تمکین 
مــــردم و بازاریان در همکاری با اجــــرای طرح مدیریت 
هوشــــمند محدودیت ها شاهد بازگشت وضعیت 

به شرایط پایدار و عادی در سطح کشور باشیم.

تجهیز مرکز 16 ساعته اسدآباد در 
مبارزه با کرونا

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: مدیر گروه مبــــارزه با 
بیماری های معاونت بهداشتی شهرستان اسدآباد 
از تجهیز مرکز 16 ساعته اسدآباد در مبارزه با بیماری 

کرونا خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، فتح اهلل اشــــرافیان با اشــــاره 
بــــه عملکرد گــــروه مبارزه بــــا بیماری هــــای معاونت 
بهداشــــتی دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد 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 بهداشــــتی 
و درخواســــت خرید وســــایل حفاظت فردی اشــــاره 
کرد و گفت: انتخاب پزشــــک فوکال پوینت از دیگر 

اقدامات بود.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی 
اســــدآباد با اشــــاره به بازدیــــد مکرر از بخــــش تریاژ و 
کرد: در حوزه  بخش های بیمارســــتان خاطرنشــــان 
گاهــــی و اطالع رســــانی به عمــــوم مــــردم چادرهایی  آ

راه اندازی شد.
وی به کنتــــرل بیماری از درِ منــــزل اطرافیان بیماران 
مشکوک به کرونا اشاره کرد و افزود: غربالگری افراد 

در وروری و میادین شهر مورد توجه بود.
اشرافیان با اشــــاره به نمونه گیری از بیماران بستری 
در بیمارســــتان و با تشخیص نمونه مثبت پیگیری 
بیماری از اطرافیان بیمار گفت: ارائه خدمات در مرکز 
16 ساعته برای بیماران سرپایی مشکوک به کرونا از 

ساعت 8 صبح تا 21 حائز اهمیت بود.
وی با بیــــان اینکه تب ســــنجی در مراکز خاص مثل 
، رحلت امام)ره( و  محل نماز جمعه و در شــــب قــــدر
امتحانات دانش آموزان مدارس و دانشگاه ها و نیز 
برای کارکنان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انجام 
شده است افزود: غربالگری جمعیت 100 هزار نفری 
زیر پوشش در ســــه مرحله در کلینیک امید توسط 
نیروهای بهداشــــتی و جهــــادی و ثبت در ســــامانه 

سیب از دیگر اقدامات بوده است.
مدیر گــــروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشــــتی 
اسدآباد افزود: تهیه نقشه اپیدمیولوژیک بیماری کرونا 

و تحلیل وضعیت موجود مورد توجه بوده است.
وی با اشــــاره به برگزاری جلسه کارگروه بیماری کرونا 
با حضــــور فرماندار و امــــام جمعه خاطرنشــــان کرد: 
نمونه  گیری از موارد مشــــکوک به بیمــــاری کرونا در 
مدت کمتر از 24 ساعت از زمان تهیه ارسال می شد.

اشرافیان با اشــــاره به تجهیز مرکز 16 ســــاعته از نظر 
مراقبت کرونا طبق چک لیســــت وزارت بهداشــــت 
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 نمونه گیری شده در سامانه سیب 
اشاره کرد و گفت: بیماریابی و تب سنجی از اطرافیان 

فوتی های کرونا انجام می شد.

خبــر

فراری دادن کارخانه تولید »بخاری« از رزن
قرار بود دولت زیرساخت های الزم را ایجاد کند اما خبری نشد

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون هماهنگــــی امور 
اقتصادی اســــتاندار همدان با تأکید بر اینکه مشــــکالت 
کارخانه تولید بخاری رزن خارج از استان است، گفت: این 

شرکت قصد ندارد به کشور ترکیه برود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ظاهــــر پورمجاهــــد، با بیــــان اینکه 
مشــــکل این شــــرکت این اســــت که ســــازمان نوسازی 
مدارس بایــــد از این بخاری هــــا بخرد، اظهارکــــرد: هر آنچه 
استان توانسته برای حل مشکل این شرکت انجام داده 
اســــت اما رئیس ســــازمان نوســــازی مدارس کشور باید 
قانع شــــود که از این بخاری ها برای مدارس خریداری کند 
و بخاری تولیدی این شــــرکت باید چهارچوبی که نوسازی 

مدارس می خواهد را داشته باشد.
وی ادامه داد: مسؤوالن اســــتانی پیگیر رفع مشکل این 
شــــرکت بوده اند به طوری کــــه با وزیر آمــــوزش و پرورش 
مکاتبه کردیم و برای بازدید از این کارخانه به همدان آمده 
و با کمیته امداد حضرت امام)ره( کشــــور برای این شرکت 

جلساتی گذاشته شــــده اما این موضوع یک موضوع ملی 
است.

قائــــم مقــــام یــــک شــــرکت تولید بخــــاری کم مصــــرف در 
شهرســــتان رزن نیــــز چندی پیــــش در این بــــاره، با بیان 
اینکه جابه جایــــی کارخانه تولید بخاری کــــم مصرف برای 
فروش محصول است، گفت: این شــــرکت تولید بخاری 
به علت عدم همکاری دستگاه های دولتی تصمیم گرفته 
محصول خود را در کشــــور دیگری تولید کرده و به فروش 

برساند.
جعفــــر مظفــــری فــــرد بــــا بیــــان اینکه قــــرار بود ســــازمان 
بهینه ســــازی و دولت براســــاس ماده 12 قانون رفع موانع 
تولیــــد زیرســــاخت های الزم را ایجــــاد کند تــــا کمکی برای 
فروش این محصول ایجاد شود، اظهار کرد: این محصول 
با توجه به فناوری و شــــرایط خاص تولیــــدی، قیمت تمام 
شــــده باالیی دارد و اگر دولت برای فرهنگسازی حمایت 
نکند، ایــــن محصول کاالی تجملی خواهد شــــد و فقط در 

مکان های ویژه اســــتفاده و مخاطب اصلــــی از آن محروم 
می شود.

وی ادامــــه داد: حمایت دولت با یک مصوبه ایجاد شــــده 
به طوری که ادارات دولتی، نظامی و آموزش و پرورش ورود 
کرده و این بخاری را با یارانه دریافت کنند اما از اســــفندماه 
ســــال 96 تــــا امــــروز هیــــچ کــــدام از دســــتگاه های دولتی 
وارد نشــــدند به جــــزء آموزش و پرورش کــــه آن هم تعداد 

محدودی خریداری کرده است.
زن هم در ادامــــه گفت: گالیه این شــــرکت  فرمانــــدار ر
تولیــــدی به حق اســــت و قبول داریم مــــا وزیر آموزش 
ورش و رئیس ســــازمان نظام مهندســــی کشــــور را  و پر
بــــرای بازدیــــد از کارخانه دعــــوت کردیم و حضــــور پیدا 
کردنــــد و انتظار مدیــــر کارخانه این اســــت که حمایت 
دولت  مالــــی  محدودیت هــــای  علــــت  بــــه  امــــا  شــــود 

کند. اقدامی  نتوانسته 
ســــیدرضا ســــالمتی ادامه داد: تا آنجایی که در حوزه کاری 

ما بوده و هســــت، از این کارخانــــه حمایت کرده ایم و بعد 
از این هم حمایت می شــــود. یکی از مشکالت موجود باال 
بــــودن قیمت اســــت در حالی که بخاری کاماًل هوشــــمند 
و اســــتاندارد است و گرمایشی یکســــان دارد و برای خرید 

باید حمایت دولت وجود داشــــته باشد. در روزهای آینده 
نشســــتی در تهــــران بــــا اســــتاندار در این مــــورد خواهیم 
داشــــت و تحت هیچ شرایطی اجازه خروج تولیدکننده را از 

شهرستان نمی دهیم.

بلوارهای شیرین سو ساماندهی و زیبا می شوند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شــــهردار شــــیرین ســــو 
در حاشــــیه بازدیــــد از پروژه ســــاماندهی رفیــــوژ میانی 
بلوارها در جمــــع خبرنگاران از ادامــــه عملیات عمرانی 
اجــــرای کفپوش و ســــنگفرش رفیوژ میانــــی بلوارهای 
امام خمینی)ره(، سردار شــــهید حاج قاسم سلیمانی و 
شــــهید بهشــــتی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، سید مصطفی موسوی، زیباسازی 
، صرفه جویی در  بلوارهــــا، توســــعه فضای ســــبز پایــــدار
مصــــرف آب و کاهش هزینه های مدیریت شــــهری را از 

اهداف اصلی این پروژه عنوان کرد.
کید بر زیباســــازی در راســــتای ارتقــــاء کیفیت  وی بــــا تأ
، آن  محیط گفت: اهمیت دادن به زیباســــازی در شهر
را برای زندگی ساکنانش مناســــب تر می سازد و هدف 
آوردن محیطی  از اجرای پروژه های زیباســــازی، فراهــــم 
اســــت کــــه همــــه شــــهروندان در آن احســــاس لذت 

نمایند.
وم ارتقــــای کیفیت محیط  وی در ادامه با اشــــاره به لز
زیبا  شــــهری  به  رسیدن  برای  داشــــت:  بیان  شــــهری 
اقدامــــات خوبی انجام گرفته اســــت کــــه از جمله آن 
نــــوری، رفع نازیبایی های  می توان به نصب نماد های 
وضع  شــــهری،  عناصر  آمیــــزی  رنگ   ، شــــهر در  بصری 
مقــــررات و معافیت ها در تعرفه عــــوارض محلی برای 
ایجــــاد و حفظ زیبایی ها و نماســــازی ســــاختمان ها و 
اســــتاندارد  و  مناســــب  شــــهری  مبلمان  کارگیری  به 

کرد. اشاره 
کید بر نقش مبلمان  شــــهردار شــــیرین ســــو ضمن تأ
شــــهری در زندگــــی امــــروزه و شــــهرها افــــزود: مبلمان 
شهری و توجه به فضاسازی محیطی در شهرهای امروز 
آفرین که می تواند چهره شهر  به عنوان عنصری تحول 

را به همگان معرفی کند شناخته می شود.

، عالوه  موســــوی در ادامه بیان داشت: شهرهای امروز
بر رفــــع نیازهــــای فیزیکی باید پاســــخی بــــرای نیازهای 

روحی و فرهنگی ساکنانشان داشته باشند.
شــــهردار شــــیرین ســــو در ادامــــه بــــه نقــــش مبلمان 
شــــهری در افزایش مشــــارکت اجتماعی شــــهروندان 
اشــــاره کرد و افــــزود: نحــــوه چیدمان عناصر شــــهری، 
آرایش ســــاختمان ها و حفظ نمادهای قدیمی و سنتی 
یک شــــهر نقش مؤثــــری در افزایش روحیــــه اجتماعی 
شــــهروندان ایفا می کند بر این اســــاس این شهرداری 
با در نظر گرفتن جمیع جهــــات و نیز به منظور کاهش 
آن و همچنین  هزینه های نگهــــداری چمن و کاشــــت 
زیبــــا ســــازی و بهبود عبــــور و مرور در شــــهر اقــــدام به 
ســــاماندهی بلوارهای ســــطح شــــهر و کف ســــازی آن 

نموده است.
کیــــد بــــر نقــــش مبلمان شــــهری  موســــوی ضمــــن تأ
در بهبــــود عبــــور و مــــرور و زیباســــازی محیط شــــهری 

خاطرنشــــان کرد: شهر تنها شــــامل بناها نیست بلکه 
، کاربری ها و مشارکت اجتماعی  ، فضاهای ســــبز معابر
مردم اســــت که موجودیت شــــهر را می ســــازد و به آن 

می بخشد. هویت 
بــــه گفته موســــوی توجه به روح شــــهر تأثیــــر باالیی در 
بنابراین  دارد  شــــهروندان  اجتماعــــی  نشــــاط  افزایش 
طراحی و تجهیز محیط باید به گونه ای باشــــد که شرایط 
زندگی و زیســــت محیطی آن از ســــطح خوبــــی برخوردار 

باشد.
به نقل از روابط عمومی شــــهرداری شیرین سو شهردار 
آسایش و رفاه شهروندان  شیرین سو در پایان تأمین 
را از اصلی تریــــن اهداف شــــهرداری دانســــت و گفت: 
باتوجه بــــه تعداد بــــاالی پروژه های در دســــت انجام از 
شــــهروندان عزیز تقاضا مندم همچون گذشته با صبر 
و شــــکیبایی خود ما را در انجام پروژه های عمرانی یاری 

نمایند.

مبلمان منبت مالیر وارد سبد فروش اتکا می شود

میــــراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری مالیــــر گفت: 
در نشســــتی کــــه بــــا معــــاون پارلمانــــی وزارت دفاع و 
مدیرعامل شــــرکت فروشــــگاه های اتکا داشتیم، مقرر 
شد پس از بررســــی های الزم، تولیدات مبلمان منبت 
مالیر وارد سبد فروش فروشــــگاه های اتکا در سراسر 

کشور شود.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی روز شــــنبه اظهار کرد: 
در این نشست که نمایندگان مالیر در مجلس یازدهم، 
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر و فعاالن 
صنعت مبلمان حضور داشــــتند، موضوع توافق وزارت 
دفاع)فروشــــگاه های وزارت دفــــاع( بــــا بخش خصوصی 
مبلمان منبت برای ورود این تولیدات به فروشگاه های 

اتکا مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: به گفته ســــردار طالیی نیک معاون حقوقی 
و امور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هدف ما 
این اســــت در توافق با بخش خصوصــــی مالیر تولیدات 
مبلمان منبت با کمترین واسطه در دسترس مشتریان 

و خریداران در فروشگاه های اتکا قرار گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
مالیر ادامه داد، ســــردار طالیی نیک قول مساعد داد این 
موضوع را به منظور حمایت از اشتغال، حمایت از جامعه 

هدف و کمک در سطح ملی پیگیری می کند.
جلیلی افزود: به گفته مدیرعامل فروشــــگاه های اتکا در 
 ، این نشســــت، ثبت ملی و جهانی مبلمان منبت مالیر
کار ارزنده ای در این شهرستان است که با همت جمعی 
صورت گرفــــت و با وجود حــــدود 600 فروشــــگاه اتکا در 
، بیش از 40 فروشگاه، ظرفیت ارایه مبلمان  سطح کشور

منبت مالیر را دارند.
وی در عین حال ارزانی مبلمان منبت مالیر نســــبت به 
ســــایر مراکز تولیدی، استفاده از هنرِ دســــت، داشتن 2 
نشــــان تجاری ملــــی و جهانی، برخــــورداری این صنعت از 
حمایت مسووالن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
اتحاد بخش خصوصی و دولتی را از جمله مزیت های این 

هنر صنعت برشمرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
مالیر گفت: بدون شــــک ایجــــاد ارتباط بخــــش تولیدی 
مبلمــــان منبــــت مالیر بــــا زنجیــــره فروشــــگاه های اتکا 

موفقیت آمیز خواهد بود.
جلیلی ادامه داد: به گفته نماینده مردم مالیر در مجلس، 
اتصال مبلمان منبت مالیر به فروشگاه های اتکا به یک 
نشان تبدیل می شــــود و در حقیقت نوعی نشان سازی 
تجاری و عامل یک نــــوع اعتماد معنــــوی و اتکا پلی برای 

توسعه گردشگر پذیری است.
وی فروشگاه های اتکا را دروازه و نقشه راهی برای فروش 
مبلمان منبت مالیر دانســــت و گفت: در این نشست 
مقرر شــــد کمیته ارزیابی مالــــی و بازرگانی اتــــکا در اولین 

فرصت از صنعت مبلمان منبت مالیر بازدید کنند.
بهمن سال گذشــــته بر اساس تصمیم شــــورای جهانی 
صنایع دســــتی، منبت مالیر در فهرست صنایع دستی 
جهان به ثبت رســــید، همچنیــــن این هنر ســــال 96 در 

فهرست شهرهای ملی صنایع دستی ایران قرار گرفت.
به نقل از ایرنا، مالیر دارای بیش از پنج هزار کارگاه تولیدی 
مبــــل و منبــــت و 9 هزار اســــتادکار و منبت کار اســــت و 
بیش از 25 هزار هنرمند در این رشته فعالیت می کنند و 
بیش از 60 درصد از تولید مبلمان منبت کشور را به خود 

اختصاص داده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

آسیب دیدگان اقتصادی  اقدامات دولت برای کمک به 
کرونا راضی کننده نیست

دولت الیحه ندهد مجلس اقدام می کند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: سخنگوی کمیسیون برنامه 
و بودجــــه مجلس گفــــت: اقدام های دولت بــــرای کمک 
، معیشــــت و وضعیت  به کســــانی که شــــیوع کرونا به کار
اقتصادی آنها آســــیب های جــــدی وارد کرده تــــا جایی که 

بنده می بینم، قابل توجه و راضی کننده نیست.
بــــه گزارش هگمتانــــه، محمد مهدی مفتح اظهــــار کرد: در 
حقیقت، دولت مســــؤول اداره کشــــور اســــت و با توجه 
به کارشناســــان و تســــلطی که بر حوزه اقتصاد دارد باید با 
قــــدرت بیشــــتری وارد میدان حمایت از آســــیب دیدگان 

کرونا شود.
وی بیــــان کرد: قاعــــده کار اینگونه اســــت کــــه دولت با 
توجه به اشــــراف اطالعاتی و کارشناســــی خود بر مسائل 
اقتصادی کشــــور باید بــــرای حمایت از آســــیب دیدگان 
از کرونــــا الیحه به مجلس بفرســــتد و منتظــــر ارائه طرح از 

سوی مجلس نباشد.
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس شــــورای اســــالمی 
تصریــــح کرد: با ایــــن حــــال در زمینه کمک به مــــردم برای 
تأمین کاالهای اساســــی، مجلس هر چه صبر کرد، دولت 
الیحه ای ارائه نداد و مجلس خود دست به کار شد و طرح 
تأمین کاالهای اساســــی برای 60 میلیون نفر را به تصویب 

رساند.
وی با اشــــاره به اینکه مدیریت اقتصاد کشــــور به معنای 
تخصیص بهینه منابع محدود به خواســــته های نامحدود 
است تأکید کرد: مجلس برای رفع دغدغه های اقتصادی 
و معیشــــتی مردم در دوران کرونا کامــــاًل آماده همکاری با 

دولت است.
کمیسیون های مجلس شورای  مفتح افزود: اکنون تمام 

اســــالمی در حوزه تخصصی خود در حــــال تالش برای رفع 
مشــــکالت اقتصادی و معیشــــتی مردم بــــه فراخور حوزه 
کاری خود هســــتند اما با این حال دولت باید جدی تر و با 

ارائه الیحه به این موضوع ورود کند.
وی گفت: در طرح تأمین کاالهای اساسی برای 60 میلیون 
نفر از مردم که مجلس به صورت طرح ارائه و تصویب کرد، 

دولت همکاری الزم را انجام نداد.
نماینــــده مــــردم تویســــرکان در خانــــه ملــــت در گفتگو 
بــــا تســــنیم، تصریح کــــرد: اکنــــون عموم مــــردم در حوزه 
معیشــــت دچار سختی و مشقت هســــتند و اگر دولت 
الیحه هــــای الزم برای حل این مشــــکل را به مجلس ارائه 
نکنــــد، مجلــــس بر اســــاس وظیفه خــــود با اســــتفاده از 
راهکارهای قانونی و ارائه طرح برای حل مشــــکالت مردم 

گام برمی دارد.

توسط گروه های جهادی در مالیر

ساخت 3 منزل مسکونی برای محرومان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده سپاه مالیر از برگزاری 
بیــــش از یکصد عنوان برنامه مختلف به مناســــبت هفته 
بســــیج خبر داد و گفت: سه منزل مسکونی در روستاهای 
بهاره، خردمنــــد و کلیل آبــــاد به همت گروه هــــای جهادی 

ساخته می شود.
به گزارش هگمتانه، سید جواد حسینی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه بســــیج در سال 58 با ابتکار و بصیرت و تدبیر 
امام راحل شــــکل گرفــــت اظهار کــــرد: این مهــــم با هدف 
اســــتفاده از ظرفیت ها در همه بخش های مورد نیاز کشور 

به منظور گره گشایی از مشکالت مردم شکل گرفت.
وی گفت: تمام مردمی که دل در گــــرو انقالب دارند بالقوه 
بسیجی هســــتند و مخاطب این حرکت عالوه بر جوانان، 
نوجوانان، میانســــاالن و ســــالمندان نیز هستند که همه 

جریانی معنوی به نام بسیج را ایجاد می کنند.
فرمانده ســــپاه ناحیه مالیر با اشــــاره به اینکه حضور فعال 
بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده 
نیســــت افزود: بسیجیان پس از جنگ در همه عرصه های 

دفاع از انقالب گره گشا بودند.
وی با اشــــاره به اینکه حضــــور میدانی و فعال بســــیجیان 
شهرستان مالیر در قالب گروه های جهادی در عرصه های 
مختلــــف بی نظیر بوده اســــت گفــــت: حضــــور گروه های 
بســــیجی در ســــیل و زلزله و حوادث مختلف گــــواه این امر 

است.
حسینی به اقدمات بسیجیان از زمان شیوع کرونا تاکنون 
اشــــاره کرد و گفت: 900 نفر از بسیجیان با شــــیوع کرونا به 
منظور کمک به کادر درمان آموزش دیدند و طرح غربالگری 
مرحله اول در مدت یک هفته توســــط 300 نفر از بسیجیان 

شهرستان انجام شد.
، بانک ها و و  وی حضور بســــیجیان در ضــــد عفونی معابــــر
محل ها، ایجاد 30 کارگاه تولیدی ماســــک در شهر و روستا 
توســــط بســــیجیان با تولید 10 تا 15 هزار ماسک به صورت 
روزانه، تهیــــه و توزیع بســــته های معیشــــتی 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 گروه های ویژه بسیج 
جامعه پزشــــکان و معاینه رایگان در مناطــــق کم برخوردار 
گفــــت: بازدیــــد از پایگاه هــــای نمونه توســــط مســــؤوالن، 
ایجاد ایستگاه های سالمت توســــط حوزه ها و پایگاه های 
مقاومت بســــیج و توزیع ماســــک و بســــته های بهداشتی 
رایگان در این ایستگاه ها از جمله برنامه های هفته بسیج 

است.
وی آزادسازی زندانیان غیر عمد و حضور گروه های بسیجی 
در ســــطح شــــهر و روســــتا با لباس مشــــخص و در قالب 
گروه های امر به معروف به منظور تذکر در خصوص رعایت 
اصول بهداشتی، زنگ بسیج در ســــامانه شاد، پویش نذر 
خون و حضور بسیجیان و پیشکسوتان بسیجی به منظور 
اهدای خــــون را از دیگــــر برنامه های هفته بســــیج در مالیر 

دانست.
حسینی با اشــــاره به اینکه کاروانی با عنوان »آوای خدمت« 
در قالب موتورها و خودروهایی با نشــــان بسیج و از اقشار 
مختلف مردم از محل ناحیه سپاه شهرستان حرکت کرده 
و به ضدعفونــــی معابــــر می پردازند گفت: هر کــــدام از این 
خودرو هــــا با حضور در مناطق محروم خدمات ارائه خواهند 

کرد.
وی افــــزود: حضــــور درِ منــــزل خانواده هــــای کادر درمانی 
به منظــــور عرض خداقــــوت، تهیــــه و توزیع 2 هزار بســــته 
معیشــــتی در بین افــــراد مبتال به کرونا، توزیع 500 بســــته 
، تهیه سه دســــتگاه تبلت توسط بسیجیان و  لوازم تحریر
تهیه پنج ســــری جهیزیه از جمله برنامه های هفته بســــیج 

در مالیر است.
فرمانده ســــپاه ناحیه مالیر دیدار با امــــام جمعه، روایتگری 
پیشکســــوتان بســــیجی در فضــــای مجــــازی، دیــــدار بــــا 
خانواده هــــای معظــــم شــــهدا درِ منزل؛ زیباســــازی فضای 
مساجد شهرســــتان توســــط پایگاه های مقاومت، برپایی 
ایســــتگاه های ســــالمت، برگــــزاری مســــابقات کتابخوانی 
در فضــــای مجازی، طــــرح معاینه رایــــگان در مناطق محروم 
و رزمایــــش فرهنگــــی ـ اجتماعی خدمت مؤمنانه شــــامل 
مشــــاوره، مــــددکاری و خدمت رســــانی بــــه زنــــان را از دیگر 

برنامه های هفته بسیج برشمرد.
وی مشــــاوره حقوقی رایگان، بصیرت افزایی در خصوص 
آســــیب های اجتماعــــی به صــــورت مجازی، برگــــزاری تور 
ایســــت و بازرسی و حضور مهندســــان کشاورزی در بین 
کشــــاورزان و ارائه مشــــاوره تخصصی، افتتاح ســــه منزل 
در روســــتاهای بهــــاره، خردمنــــد و کلیل آبــــاد بــــه همت 
گروه های جهادی، افتتاح دیوارکشــــی مدرســــه روستای 
دهنو و کارگا ه های اقتصاد مقاومتی در زمینه ســــبدبافی 
، الفاوت و  ، بوربور ، آبدر در روســــتاهای علوی، اسالم شهر
 ، مالیر و افتتاح کارگاه های خیاطی در روســــتاهای توچغاز
رضوانکــــده و مالیــــر از دیگــــر برنامه هــــای هفته بســــیج 

دانست.
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شیوه  ین  بهتر پیشگیری 
با کرونا است مقابله 

شــــهر  در  کرونا  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
می تــــازد و خانواده هــــای مــــا در معــــرض خطر قرار 

چیست. آن  با  مقابله  راه  دارند، 
کرونا فعال همراه ماســــت و باید بــــا آن زندگی کنیم 
و راهی جز رعایت پروتکل ها بهداشــــتی برای ایمنی 
از بیماری وجود ندارد. اهم این پروتکل ها شست 
گذاری  و شوی دست ها و بهداشت فردی، فاصله 
اجتماعی و اســــتفاده از ماسک اســــت که بهترین 
شــــیوه برای پیشــــگیری اســــت. با وضعیــــت قرمز 
کرونایی که در اکثر شــــهرهای کشــــور حاکم است، 
آرامش، اطالع رسانی دقیقی برای  باید ضمن ایجاد 
مردم و افراد جامعه انجام شــــود. تــــا مردم بیاموزند 
چگونه باید با کرونا زندگی کرده و رعایت مســــائل 

پیشگیری را داشته باشند.
مــــردم بایــــد یــــاد بگیرنــــد تمامــــی رفتــــار و اعمال 
شــــان با محوریــــت پیشــــگیری از کرونــــا و انتقال 
بیماری باشــــد. اگر ویروس به منــــزل راه یابد همه 
اعضــــای خانواده را درگیــــر می کنــــد. بنابراین باید 
بــــه زندگی در منزل در دوران  پروتکل های مربوط 

شود. تدوین  نیز  کرونا 
مقابلــــه بــــا کرونــــا نیازمند بســــیج همگانی  �

است
مقابله با بیماری کرونا نیازمند بسیج همگانی است 
و اینکه مهــــار این ویــــروس ســــرکش را از دولت و 
مجریان امر بخواهیم امری اشــــتباه اســــت. در موج 
سوم کرونا با شــــرایط متفاوتی روبرو هستیم، شرایط 
بــــرای مردم عادی شــــده و مردم خســــته شــــده اند، 
و در اکثــــر موارد رعایــــت پروتکل از ســــوی مردم به 
فراموشی سپرده شــــده است و حتی از زدن ماسک 
و رعایــــت فاصله اجتماعی که کــــم هزینه ترین اقدام 
حضور  بنابراین  می زنند.  ســــرباز  اســــت  بهداشــــتی 

مردمی را مقابله با این ویروس می طلبد.
رعایــــت  � خصــــوص  در  مــــردم  زبانــــی  تذکــــر 

از  پروتکل بهداشــــتی )امر به معــــروف ونهی 
) منکر 

اگر ما بی خیال از کنار ایــــن موضوع بگذریم قطعا 
در انتشار ویروس ســــهیم خواهیم بود. ویروسی 
کــــه در ســــایه بی توجهــــی مــــا می تواند بــــه راحتی 
را  بهداشــــتی  پروتکل های  رعایت  بگیــــرد.  قربانی 
که حرف  بــــه اختصار شــــفا بدانیم. شــــفا  می توان 
اول آن شســــتن مداوم دســــت هاســــت و حرف 
دوم از فاصله گذاری اجتماعی گرفته شــــده است 

آن استفاده از ماسک است. آخر  و حرف 
دوری از دورهمی هــــای خانگــــی و اجتناب از حضور 
در مراکــــز شــــلوغ و کاهش تردد هــــای غیر ضروری 
در معابر نیز می تواند در پیشــــگیری از شیوع کرونا 

باشد. سهیم 
آموزش و اطالع رسانی از طریق رسانه ها �

مؤثر  بسیار  بهداشتی  مسائل  با  رابطه  در  رسانه ها 
هســــتند و باید با حضور فعال و فعالیت منطقی و 
گاهانــــه در این زمینه آموزش های بهداشــــتی در  آ
را هرچه ســــریع تر در خدمت مردم   19 کووید  مورد 
آســــیب ویروس  قرار دهند زیــــرا در صورت تأخیر 
بیشــــتر می شــــود. فضای رســــانه ای باید به کمک 
افــــراد صاحبنظر و صاحب نفوذ به انتقال دانش و 

اطالعات دقیــــق و صحیح علمی به مردم بپردازند.
گاه ســــازی  آ متولیان امر نیز بدانند هرآنچه در امر 
مردم هزینه شــــود باز کم اســــت. اطالع رســــانی و 
گاه سازی مردم یکی از ارکان مهم رسانه هاست،  آ
اطالع رســــانی در خصوص اینکه سالمت و زندگی 
ســــالم بایــــد از داخل خانه هــــای افراد آغاز شــــود. 
 مدیریت 

ً
رســــانه ها می تواننــــد این مــــوج را دائمــــا

، آموزش های  کــــرده و ضمن ایجــــاد امنیت خاطــــر
صحیــــح و الزم را به مردم انتقال دهند. نشــــریات، 
صدا و ســــیما و روابط عمومی ها می توانند بهترین 

باشند. رسانی  اطالع  ابزار 
رســــانه ها بایــــد توجه داشــــته باشــــند از پیام های 
الگوهای  و  کننــــد  خودداری  کلیشــــه ای  و  تکراری 
غیــــر  ســــمت  بــــه  را  تبلیغــــی  و  رســــانه ای  خبــــری 
مســــتقیم پیش ببرنــــد و اطالع رســــانی پیام های 
بهداشــــتی اگر در قالب طنز یا سریال عامه پسند 
 تأثیر بیشــــتری خواهند داشت 

ً
ارائه شــــوند قطعا

آن هــــا را در بســــتر فضــــای مجــــازی و  و می تــــوان 
کرد. منتشر  اجتماعی  شبکه های 

صداوســــیما می توانــــد بــــا تولید فیلم بــــا موضوع 
بهداشــــتی  پروتکل های  رعایت  بــــر  کید  تأ و  کرونا 

باشد. سهیم  مردم  سازی  گاه  آ در 
تعطیلــــی مراکــــز و اصنــــاف نبایــــد بــــاب تجمعات 
خانوادگــــی را باز کنــــد ما برای مهــــار کرونا راهی جز 

نداریم. بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مجموعه  یعنــــی  جامعه  افراد  زندگی  ســــبک  کرونا 
و  گروه هــــا  گیــــری  جهــــت  عالیــــق،  نگــــرش، 
فرهنگ هــــای مختلــــف را تحت تأثیر قــــرار داده و 
باعث ایجاد تغییــــر در ارتباطات فردی و اجتماعی 
شده است. بســــیاری از عادات و سبک ارتباطات 
نظیــــر مصافحه، ارتباط چهره به چهــــره تغییر یافته 
و بســــیاری از امــــورات نیز از طریــــق فضای مجازی 

می شود. دنبال 

یادداشت میهمان

همسان سازی حقوق مستمری بگیران بیمه روستایی
افزایش 52 درصدی مستمری این قشر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــر صندوق بیمه اجتماعی کشــــاورزان، روســــتاییان و عشــــایر 
همدان گفت: با تالش های صورت گرفته در مجموعه صندوق، برای اولین بار طرح همسان سازی 

مستمری، مستمری بگیران در این استان اجرا شد.
به گــــزارش هگمتانه، مهدی ســــماواتی افــــزود: با عملیاتی شــــدن این طرح و نیز افزایش ســــاالنه 
مســــتمری ها، به طور میانگین 52 درصد به مســــتمری مســــتمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی 

روستاییان و عشایر افزوده شده است.

وی با بیان اینکه مابه التفاوت مســــتمری بازنشســــتگان صندوق بیمه اجتماعی از ابتدای ســــال 
محاسبه و پرداخت شــــده است، گفت: بر مبنای همسان ســــازی اجرایی شده در صندوق، از این 
پس افرادی که در ســــطح درآمــــدی یکســــان انتخابی خود، در ســــالیان متناوب مســــتمری بگیر 

شده اند معادل افرادی دریافتی خواهند داشت که در سال 1399 مستمری بگیر شده اند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــــاورزان، روســــتاییان و عشایر اســــتان همدان گفت: تا پیش از 
اجرای این طرح اگر فردی در ســــطح هشت در سال 1386 مستمری دریافت می کرد، با افزایش های 

ساالنه در سال 1399 حدود 400 هزار تومان دریافتی  داشت.
ســــماواتی خاطرنشــــان کرد: در حالی که مســــتمری بگیران سطح هشــــت صندوق در سال 1399 

ماهانه به طور میانگین 833 هزار تومان مستمری دریافت می کنند.
وی عنــــوان کرد: اما با اجرای طرح همسان ســــازی هر 2 نفــــر فوق حدود 833هــــزار تومان دریافتی 

خواهند داشت.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایری همدان افزود: در این حالت افرادی که در 
سنوات دور در صندوق مستمری بگیر شده اند، شاهد افزایش قابل توجهی در دریافتی های خود هستند 

و افرادی که در سال های اخیر بازنشسته شده اند میزان افزایش مستمری کمتری خواهند داشت.
ســــماواتی گفت: همسان سازی شامل مستمری بگیرانی اســــت که تا انتهای سال 98 از صندوق 

حکم مستمری دریافت کرده اند.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان گزارش داد:

میزان پیشرفت پروژه های  نیمه تمام منطقه یک

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه یک شــــهرداری 
همــــدان تأکید کرد: اتمــــام پروژه های نیمــــه تمام اولویت 

شهرداری منطقه یک است.
به گزارش هگمتانه، این که شــــهرداری همــــدان در طول 
ســــال های اخیر وظایفی فراتــــر از آســــفالت کردن و انجام 
خدمات روزمره خدمات شــــهری را بر عهده گرفته اســــت، 
جای بسی خوشــــحالی است اما تعیین تکلیف پروژه های 
نیمــــه کاره یکــــی از درخواســــت های مهــــم شــــهروندان 
همدانی اســــت. یکــــی از بزرگ ترین ایــــن پروژه ها احداث 
ســــایت موزه میدان امام)ره( اســــت که از اهمیت زیادی 
بــــرای شــــهروندان همدانی برخــــوردار اســــت، همچنین 
می توان بــــه عدم تکمیل تاالر همایش هــــای قرآنی و بین 
المللی نیز اشاره کرد که پس از چهار سال از افتتاح رسمی 
آن هنوز پوشــــش ســــقف آن تعیین تکلیف نشده بود. 
از دیگر پروژه های نیمه کاره می توان به احداث بوســــتان 
والیت، عدم بازگشــــایی بلوار شــــهید فهمیده و ترافیک 

بلوار ارم نیز اشاره کرد.
شــــهرداری منطقه یک در یک ســــال و نیم اخیر در نقش 
ناجی این پروژه ها ظاهر شــــده و با ســــر و سامان دادن به 
آنها باعث شده عملیات عمرانی این پروژه ها از سر گرفته 
شــــود و شــــاهد افتتاح آنها در آینده ای نزدیک باشــــیم. از 
مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک درباره این پروژه ها 

پرسیده ایم که در ادامه این گفتگو را می خوانید.
مسعود دهبانی صابر با اشاره به اینکه در تابستان موضوع 
احداث سایت موزه میدان امام)ره( به شهرداری منطقه یک 
واگذار شد گفت: طرح ها و برآوردهای الزم که جهت اجرایی 
کــــردن این پروژه نیاز بود همگی به ســــرعت تهیه و تنظیم 
شدند و خوشبختانه در مدت کوتاهی توانستیم با برگزاری 

مناقصه پیمانکار این پروژه را جذب کنیم.
وی ادامه داد: مبلغ 80 میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری 
منطقــــه یک بــــه این پــــروژه اختصاص یافته اســــت و هم 
اکنون نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز شده است و در حال 

اجرای فوندانسیون اصلی سایت موزه هستیم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان اظهار کرد: این پروژه 
یکــــی از مهم تریــــن پروژه های شــــهر همدان محســــوب 
می شود که از اهمیت باالیی نیز برای شهروندان همدانی 
برخــــوردار اســــت به همین دلیــــل با اســــتفاده از ظرفیت 
نیروی انسانی و مهندسی باال در تالشیم تا هرچه سریع تر 

این پروژه تحویل همشهریان شود.
وی درباره عملیات اجرایی ســــاخت بوستان فرامنطقه ای 
والیت نیز گفــــت: پروژه پارک والیت با اعتبــــار 90 میلیارد 

ریالی به مناقصه گذاشــــته شــــده اســــت و هم اکنون نیز 
پیمانکار آن جذب شده و در حال اجرای پروژه است.

دهبانی عنوان کرد: بخشــــی از عملیات عمرانی این پارک 
تا انتهای ســــال به اتمام می رســــد و به مردم شهر همدان 

تحویل می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه مرحلــــه اول اجرای این پــــروژه احداث 
مسیرهای دسترسی پارک و دیوارهای حائل است افزود: 
با توجــــه به اینکه این پارک یک پارک کوهســــتانی اســــت 
تصمیم گرفته شــــد تا بــــا کمترین دخالــــت در طبیعت و 
صدمه به محیط زیســــت عملیات اجرایی آن دنبال شود 
تا بــــه عنوان یک پارک فرا منطقه ای پذیرای شــــهروندان و 

گردشگران از نقاط مختلف باشیم.
دهبانــــی صابر با اشــــاره به اینکه توســــعه فضای ســــبز و 
کاربری هــــای آن بــــه دلیــــل تأثیــــرات مثبتی که بــــر محیط 
زیست و سالمت جســــمی 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، 
اســــتانداردها و ضوابط شهری در شــــهرداری منطقه یک 
شناسایی و احصا شده است و پروژه احداث پارک والیت 
به عنــــوان یک پارک فرا منطقه ای باعــــث جهش بزرگی در 

سرانه فضای سبز شهری خواهد شد.
مدیر منطقــــه یک شــــهرداری همدان همچنیــــن با بیان 
اینکه امسال در بودجه شــــهرداری منطقه یک اعتبار 65 
میلیارد ریالی برای اجرای ســــقف میانی و پوشــــش سقف 
تاالر همایش های قرآنی و بین المللی در نظر گرفته شــــده 
اســــت گفت: با توجه به مطالعات و برآورد مالی که بر روی 
طرح صورت پذیرفت بنا شد گنبد اصلی این تاالر که دارای 
ارتفاع 65 متری اســــت به عنوان یک نماد شهری به قوت 
خود باقی بماند و در زیر ایــــن گنبد بافت میانی فضاکار با 

ارتفاع 15متری احداث شود.
وی ادامه داد: ســــازه عرقچین میانی اجرا شده بر روی این 
تاالر از نوع خرپای فضا کار اســــت که در گنبد اصلی نیز به 
کار رفته است و پوششی که برروی آن در حال اجراست از 

جنس کلزیپ است.
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان گفت: پــــس از اجرای 
پوشــــش گالوانیزه اولیه که هم اکنون نیز به پایان رســــیده 
اســــت عملیات عایق کاری با الیه های رطوبت گیر و پشــــم 
سنگ اجرا می شود و پوشش نهایی که از جنس آلومنیوم 

است که صورت می گیرد و پس از آن عملیات طراحی و اجرای 
تأسیسات دکوراسیون داخلی و تجهیز تاالر آغاز خواهد شد.

وی در مورد پــــروژه بازگشــــایی بلوار شــــهید فهمیده نیز 
گفت: بلوار شــــهید فهمیده در شــــهر همــــدان به عنوان 
معبری گردشــــگری ترافیکی شــــناخته می شود، در فصل 
تابســــتان و با مراجعه گردشگران شــــاهد ترافیک زیادی 
در این معبر بودیم و با تصمیمی که گرفته شد نسبت به 
تملک این ساختمان که ارزشی 350 میلیارد ریالی داشت 
اقدام کردیم خوشــــبختانه هم اکنون نیز در حال ساخت 
واحدهای تجاری در قســــمت انتهایی این پروژه هستیم 
و با اتمام ســــاخت آنهــــا، عملیات تســــطیح، زیرســــازی و 
آسفالت ریزی این معبر نیز صورت می پذیرد تا شاهد یکی 

از بازگشایی های مهم در شهر همدان باشیم.
دهبانی دربــــاره تکمیل فازهــــای مختلف پــــروژه بلوار ارم 
با بیان اینکه احــــداث پروژه بلوار ارم بــــا رویکرد حاکمیت 
پیاده رو بر ســــواره آغاز شــــده بود گفت: با تکمیل مرحله 
اولیــــه این پــــروژه 50 هــــزار مترمربع پیاه رو ســــازی در این 
بلوار صورت پذیرفت و شــــهروندان نیز استقبال ویژه ای 

از این پیاده رو ســــازی داشــــتند. اما یکی از مشــــکالتی که 
همشهریان همدانی در ســــالیان اخیر با آن روبرو بوده اند 
ترافیک ســــنگین در این محدوده اســــت کــــه در روزهای 
تعطیل باعــــث اذیت همشــــهریان می شــــود. بنابراین از 
ابتدای تابستان سال جاری عملیات دیوارکشی رودخانه 
بلوار کاج که یکی از مهم ترین خواســــته های شــــهروندان 
ســــاکن در این منطقه نیــــز بود و در گذشــــته خودروهای 
شــــهروندان درون آن ســــقوط کرده بود، آغاز شده است. 
خاک برداری های 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 300 متر و 
ارتفاع3 متر با اعتبار 18 میلیارد ریالی در حال انجام است. 
وی افزود: با اتمام عملیات دیوارکشــــی رودخانه بلوار کاج 
عملیات احداث بلوار 35 متری کاج صورت می پذیرد 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.

پیام حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان:

یت جهادی و بسیجی بن بست های خدمت به مردم را می شکند مدیر
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:
بســــیج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی 

است. امام خمینی )ره(

بسیج میعادگاه اقشار مختلف مردم برای دفاع از انقالب 
اســــالمی و دســــتیابی به آرمان ها و اهداف آن تا تشکیل 
تمدن نوین اسالمی اســــت. در عصر حاضر که مردم عزیز 
کشــــورمان مورد هجوم همه جانبــــه و تحریم های ظالمانه 
اســــتکبار جهانی قرار گرفته اند و دشــــمنان قسم خورده 
این مرز و بوم؛ اقتصاد، سیاســــت، تاریــــخ و فرهنگ ایران 
اســــالمی را هدف قرار داده اند، بیش از هــــر زمان دیگری 

نیازمند تقویت و نهادینه سازی فرهنگ بسیجی هستیم.
 امروز نقش آفرینی و حضور بسیجیان مخلص و با بصیرت 
انقالبی در عرصه های علم و فناوری، سازندگی و محرومیت 

زدایی، فرهنگی و اجتماعی یک امر مهم و تأثیرگذار است. 
تفکر بســــیجی که بر پایه کار و مدیریت جهادی بنا شده، 
بن بست ها را شکســــته و کار را پیش برده است. شاهد 
این هســــتیم که تفکر بســــیجی، هدایتگر و الهام بخش 

جبهه مقاومت در منطقه غرب آســــیا شده و پیروزی های 
متعددی را کســــب کرده که مهم ترین آن به وجود آوردن 

روحیه خودباوری در بین مردم منطقه است. 
گرامی داشــــت و زنده نگهداشــــتن و تقویت این مکتب 
و ایجاد همدلی و هــــم افزایی در بین تمام اقشــــار جامعه 
در پاسداشــــت این شــــجره طیبه که یادگاری از امام امت 
است، می تواند روحیه خودباوری را زنده نگه داشته و ُمِمّد 

انقالب برای رسیدن به قله باشد.
هفته  بسیج را به تمامی بسیجیان کشور عزیزمان تبریک 
گفته و اســــتمرار توفیق خدمت و پایبنــــدی به آرمان های 

اصیل انقالب را از خداوند متعال برای ایشان خواستارم.

با صرف عایدات زمین اهدایی برای مدرسه سازی

مدرسه »شهدای شهرداری همدان« ساخته می شود
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: روز گذشــــته تفاهم نامه 
همکاری شــــهرداری و اداره کل نوســــازی توسعه و تجهیز 
مدارس اســــتان و مجمــــع خیرین مدرسه ســــاز به منظور 
احداث مدرســــه »شهدای شــــهرداری همدان« با عایدات 

فروش زمین اهدایی منعقد شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، پیــــش از ظهــــر دیروز در راســــتای 
« و مشــــارکت خیــــران، نهادها و  اجــــرای طرح »آجر بــــه آجر
ســــازمان های دولتی در امر مدرسه ســــازی تفاهم نامه ای 
بین شــــهرداری همدان و مجمع خیرین مدرسه ساز و نیز 
اداره کل نوســــازی مدارس اســــتان همــــدان در خصوص 
احداث مدرســــه ای به نام »شــــهدای شــــهرداری همدان« 

منعقد شد.
در این مراسم رئیس شــــورای اسالمی شهر همدان، نایب 
رئیس شورا، شهردار همدان و مدیران مناطق یک، دو و سه 
شهرداری همدان حضور داشتند و  در راستای مسؤولیت 
" و کمک به مدرسه سازی  اجتماعی و تبیین طرح "آجر به آجر

از سوی نهادهای دولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمدحسین مرادی مدیرکل نوســــازی توسعه و تجهیز 
مدارس اســــتان همــــدان از نیت خیرخواهانــــه و توجه به 
ضرورت امر مدرســــه ســــازی توسط شــــهرداری همدان و 
شورای اســــالمی شــــهر تقدیر و قدردانی کرد و از اهمیت 

« و مشارکت آحاد مردم و نهادهای دولتی  طرح »آجر به آجر
و غیردولتی سخنانی مطرح کرد.

رئیس هیأت مدیره و مجمع خیرین مدرسه ســــاز استان 
همــــدان نیز این حرکــــت را یک مســــؤولیت اجتماعی در 
راستای طرح مورد نظر و کمک به مدرسه سازی دانست و 
اظهار کــــرد: امیدواریم کمک نهادهای دیگر را به تبعیت از 

شهرداری در امر خطیر مدرسه سازی داشته باشیم.
فراهانــــی ضمن تشــــریح روند کار به منظــــور تغییر کاربری 
زمین موردنظر و ارائه مدارک و مســــتندات کامل گفت: از 
تمام افرادی کــــه در این نیت خیر شــــریک بودند و قدمی 
را برای تســــریع در انجام مراحل اداری پرونده برداشــــته اند 

قدردانی می کنم.
، رئیس شــــورای شــــهر همدان و نائب  در ادامه شــــهردار
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 جلســــه شــــرط بــــر 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 شهرســــازی اســــتان همــــدان از طی مراحل 
ســــاخت مجتمع چند منظوره فرهنگی ورزشــــی و درمانی 

امیرالمؤمنین)ع( حصار امام خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجیــــد صالحی امیر گفت: این پروژه از 
محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین اعتبار 

شده و هم اکنون از پیشرفت 40 درصدی برخوردار است.
صالحی امیر با اشاره به اینکه کل زیربنای این پروژه 3هزار 
و 680 مترمربع اســــت که در 4 طبقه ســــاخته خواهد شد، 

بیان کرد: یک طبقــــه از این پروژه هم اکنون در حال انجام 
است و 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای ایــــن پروژه تأمین نیازهای 
فرهنگی ورزشــــی و درمانی برای اهالــــی منطقه حصار امام 

شهر همدان است.
وی درباره مسجد حصار امام نیز گفت: طبق قول مساعد 
معاون وزیر و مدیرعامل شــــرکت بازآفرینی شــــهری مقرر 
شــــده از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری عملیات 

بازسازی این مسجد مورد اقدام قرار گیرد.

ابتکار جالب طالب جهادی همدانی در بیمارستان ها

ارتباط تصویری بیماران کرونایی با حرم های مطهر
حضور تمام قد طالب جهادی کنار کادر درمان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون تبلیغ حوزه علمیه 
اســــتان همدان گفت: یکی از تیم هــــای جهادی حاضر 
در بیمارســــتان های همــــدان دســــت به ابتــــکار جالبی 
زده اســــت و هر شــــب بعد از نماز مغرب و عشا تماس 
تصویری زنده بیماران کرونایی با حرم های مطهر در کربال 

و مشهد را فراهم می کند.
گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم مهــــدی ارتقایی  به 
با اشــــاره به موج ســــوم شــــیوع ویروس کرونا و افزایش 
آمــــار مبتالیان و مــــرگ و میرها، اظهار کرد: متأســــفانه با 
باالرفتن آمار بیماران و مراجعات بیشتر به بیمارستان، 
بر آن شدیم تا با اســــتفاده از ظرفیت طالب و گروه های 
بیمارســــتان ها  در  درمانــــی  کادر  کمــــک  بــــه  جهــــادی 

بشتابیم.
وی افــــزود: بعد از انتشــــار فراخوانی در ایــــن زمینه تا به 
امــــروز نزدیک به 150 نفر به صــــورت قطعی آمادگی خود 
را برای حضور در این میــــدان از برادران و خواهران طلبه 

اعالم کرده اند.
معــــاون تبلیغ حوزه علمیه اســــتان همدان با اشــــاره به 
برگزاری جلســــه شــــورای تبلیغ اســــتان، مطرح کــــرد: بر 
اســــاس مصوبه شــــورای حوزه و شــــورای تبلیغ استان، 
مقرر شــــد طــــالب و دیگــــر گروه های جهــــادی همدان، 
بــــا محوریــــت قــــرارگاه جهــــادی طــــالب شــــهید مدنی 

فعالیت هــــای خــــود را در زمینــــه مبارزه بــــا این ویروس 
منحوس در عرصه های مختلف آغاز کنند.

وی بــــا بیــــان ایــــن کــــه از روز اول شــــیوع ایــــن ویروس، 
طــــالب حوزه هــــای علمیه اســــتان همدان با تمــــام توان 
در عرصه هــــای مختلــــف مقابله با کرونــــا حضوری جدی 
داشته اند، گفت: در ادامه راه برای حضور در بیمارستان ها 
و کمــــک بــــه کادر درمان، نیازمند تســــهیل گری بیشــــتر 
معاونــــت درمان و دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
هستیم که در این راستا نیز جلساتی با حضور نمایندگان 
حوزه و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده است. حجت 
االســــالم ارتقایی در ادامه با تأکید بر اینکه به وجود آمدن 
استرس در بین بیماران کرونایی، یکی از اصلی ترین علل 
فوت این بیماران اســــت، خاطر نشــــان کرد: از آنجایی که 
امکان حضور همراه در کنار بیماران کرونایی وجود ندارد 
و فضای موجــــود در بیمارســــتان ها نیز بــــرای بیماران با 
استرس هایی 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 دمنــــوش از جمله فعالیت هــــای طالب در مراکز 

درمانی است.
معاون تبلیغ حوزه علمیه اســــتان همدان با بیان اینکه 

ایجاد فضای معنوی در کاهش اســــترس مؤثر اســــت، 
گفت: یکی از تیم های جهادی حاضر در بیمارستان های 
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 حرم های 

مطهر برقرار می کنند.
وی آرامســــتان ها و خســــتگی کادر فعــــال در این مراکز 
را از دیگر مشــــکالت موجود در موج جدید شــــیوع 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 
آرامستان ها در حال فعالیت هستند،  که در مجموعه 
طالب جهادی در راستای وظایف خود و خدمت رسانی 
به کمــــک این عزیزان در امر تغســــیل فوت شــــدگان 

کرونایی و غیر کرونایی خواهند رفت.
وی با بیان اینکه در کنار حضور در غسالخانه، روحانیان 
غرفه هایــــی را نیز در آرامســــتان ها ایجــــاد خواهند کرد، 
گفت: در این غرفه ها که با رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشــــتی دایر خواهد شــــد، طالب به مسائل شرعی و 

سؤاالت مردم پاسخ خواهند داد.

کاهش 6 درجه ای دمای همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی همدان گفت: ســــامانه بارشــــی که از اواخر 
هفته گذشــــته وارد استان شــــده بود، به تدریج از سمت 
شرق خارج شده و به دنبال آن دمای هوای بیشتر مناطق 

استان بین چهار تا 6 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
به گزارش هگمتانه، روح اهلل زاهدی روز یکشــــنبه افزود: 
بر اســــاس بررســــی نقشــــه های پیش یابی هواشناسی، 
، نیمه ابری تا تمام ابــــری، همراه با  آســــمان اســــتان امروز
بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اظهار کرد: سامانه ای که در چند روز گذشته در آسمان 
استان فعالیت کرد، قدرت خوبی داشت و در پی آن بارش 
بــــاران و ریزش برف در گردنه ها، موجب ســــیراب شــــدن 
دشت های استان شد. زاهدی عنوان کرد: به دنبال خروج 
این سامانه دمای بیشتر نقاط استان بین چهار تا 6 درجه 
ســــانتی گراد کاهش می یابد و ممکن است دمای کمینه 

برخی از نقاط به چهار درجه سانتی گراد زیر صفر برسد.
وی اضافــــه کرد: تا پایــــان هفته وضعیت جــــوی همدان 
پایدار پیش بینی می شــــود و از روز پنجشــــنبه ســــامانه 

جدیدی این اســــتان را دربرمی گیرد. کارشناس اداره کل 
هواشناســــی همدان عنوان کرد: در 48 ساعت گذشته 
رزن با 75 میلیمتر و تویسرکان با 72 میلیمتر بیشترین 
بــــارش را در اســــتان داشــــته اند و در ایســــتگاه فرودگاه 

همدان 52 میلیمتر بارش ثبت شده است.
زاهدی با اشــــاره به اینکه نوســــانات دمای هوای شبانه و 
روزانه شــــهر همدان، 6 درجه ســــانتی گراد گزارش شــــده 
است، اظهار کرد: بیشــــینه دمای هوای این شهر 6 درجه 

سانتی گراد باالی صفر به ثبت رسیده است.
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5 ایران و جهان

جان باختن 475 بیمار کرونایی 
۲7 استان در وضعیت قرمز

ســــخنگوی وزارت بهداشــــت گفت: از ظهر شنبه تا 
ظهر دیروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
13053 بیمــــار جدیــــد مبتال بــــه کووید19 در کشــــور 

شناسایی شده که 2160 نفر از آنها بستری شدند.
ســــیما ســــادات الری، ســــخنگوی وزارت بهداشت 
اظهار کرد: مجمــــوع بیماران کووید19 در کشــــور به 

854 هزار و 361 نفر رسید.
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت افزود: متأســــفانه در 
طول این مدت، 475 بیمــــار کووید19 جان خود را از 
دســــت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
بــــه 44 هزار و 802 نفــــر رسید.خوشــــبختانه تاکنون 
603 هزار و 445 نفــــر از بیماران، بهبــــود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.
وی یادآور شد: 5796 نفر از بیماران مبتال به کووید19 
در وضعیت شــــدید این بیماری تحــــت مراقبت قرار 
دارند.تا کنون پنج میلیــــون و 788 هزار و 16 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
اســــتان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، ســــمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
، زنجان، ایالم، خراســــان رضــــوی، مازندران،  بوشــــهر
، آذربایجان غربی، مرکزی،  چهارمحال و بختیاری، البرز
کرمان، خراسان شمالی، »همدان«، یزد و کردستان 
در وضعیت قرمز قرار دارند. اســــتان های هرمزگان، 
فارس، گلســــتان و سیستان و بلوچســــتان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

شرایط دورکاری کارکنان آموزش 
و پرورش

 تعطیلی مدارس در وضعیت قرمز

معــــاون وزارت آموزش و پرورش شــــرایط دورکاری را 
اعالم کرد، براین اساس در شهرهای وضعیت قرمز 
آموزشــــی تعطیل و تمام کالس های درس به  مراکز 

صورت مجازی برگزار می شود.
علی الهیــــار ترکمن معــــاون برنامه ریزی و توســــعه 
منابــــع وزارت آمــــوزش و پــــرورش در بخشــــنامه ای 
شــــرایط دورکاری کارکنان اداری آموزش و پرورش را 
اعالم کرد.در این بخشــــنامه آمده اســــت: وضعیت 
زرد، نارنجــــی و قرمز از نظر فراگیری و شــــیوع ویروس 
کوویــــد 19 بر اســــاس ضوابــــط مصوبه ســــتاد ملی 
مدیریــــت کرونــــا به صــــورت هفتگی توســــط وزارت 
بهداشت برای که هر یک از شهرهای اعالم می شود.
خدمــــات  ارائــــه  زرد  وضعیــــت  دارای  شــــهرهای  در 
با حضــــور دو ســــوم کارکنــــان، در شــــهرهای دارای 
وضعیت نارنجی بــــا حضور 50 درصــــد کارکنان و در 
شــــهرهای با وضعیــــت قرمز با حضــــور حداکثر یک 

سوم کارکنان انجام خواهد شد.
آموزشــــی  در شــــهرهای وضعیت قرمــــز تمام مراکز 
به طــــور کامــــل تعطیــــل و تمام کالس هــــای درس 
 کارکنانی 

ً
به صــــورت مجازی برگزار می شــــود ضمنــــا

که برای حفاظــــت فیزیکی و حفاظت تأسیســــات و 
ســــامانه های الکترونیکی حضور آنها ضروری است 
در محــــل کار حضــــور خواهنــــد داشــــت و حفاظت 
نگهداشــــت  و  اداری  ســــاختمان های  اماکــــن،  از 
تاسیســــات برای جلوگیــــری از حــــوادث احتمالی در 

اولویت خواهد بود.

سردار حسن زاده فرمانده سپاه 
محمد رسول اهلل)ص( تهران شد

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن حسن زاده با حکم 
سرلشــــکر ســــالمی به عنوان فرمانده جدید ســــپاه 

محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ منصوب شد.
آیین تکریم و معارفه فرمانده ســــپاه محمد رســــول 
اهلل )ص( تهران بزرگ صبح یکشــــنبه 2 آذر با حضور 
سردار سرلشــــکر پاسدار حسین ســــالمی فرمانده 
کل ســــپاه پاســــداران انقــــالب اســــالمی و جمعی از 
استان  و  لشکری،کشوری  مسؤولین  و  فرماندهان 

تهران برگزار شد.
در این مراســــم با تقدیر از تالش ها و زحمات سردار 
ســــرتیپ دوم پاســــدار محمدرضــــا یــــزدی در مدت 
تصدی مســــؤولیت، ســــردار ســــرتیپ دوم پاسدار 
حســــن حســــن زاده به عنوان فرمانده جدید سپاه 

محمد رسول اهلل )ص( منصوب شد.
مســــؤولیت  ایــــن  از  پیــــش  زاده  حســــن  ســــردار 
فرماندهی سپاه سیدالشــــهدا علیه السالم استان 
ل  تهران را بر عهده داشــــت؛ فرماندهی سپاه قائم آ
محمد)عج( اســــتان ســــمنان نیز در کارنامه ســــردار 

حسن زاده قرار دارد.

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

همزمان با افزایش تلفات حمــــالت راکتی کابل به 10 
کشته و بیش از 50 زخمی، گروه تروریستی داعش در 

بیانیه ای مسؤولیت این حمالت را به عهده گرفت.
بخش هایی از پایتخت افغانستان حدود ساعت 8 

صبح روز شنبه هدف اصابت 24 راکت قرار گرفت.
جمهوری  ریاســــت  اول  معــــاون  صالــــح«،  »امــــراهلل 
افغانستان یکشــــنبه 2 آذرماه تلفات این حمالت را 

10 کشته و 51 زخمی اعالم کرد.
وی بیــــش از یک ماه اســــت که مســــؤولیت تأمین 
امنیت شــــهر کابل را بــــر عهده گرفته اســــت اما در 
این مدت چندین حمله مرگبار در این شــــهر بوقوع 

پیوسته است.
طالبان حمالت اخیر کابل را همواره رد کرده اســــت 
و دولت افغانســــتان نیز این حمالت را به این گروه 

نسبت می دهد.

اخبار کوتاه

یت سپاه پاسداران در ساخت  پایان مأمور
2 هزار و 45 واحد مسکن آسیب دیده از سیل گلستان

هگمتانه، گروه ایران و جهان: به مناســــبت هفته بسیج با برگزاری مراسم افتتاحیه متمرکز احداث 
و بازســــازی 33 واحد مســــکونی، مأموریت ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی در ســــاخت منازل 

آسیب دیده از سیل 98 استان گلستان به پایان رسید.
این مراســــم با حضور ســــرهنگ پاسدار حسن ملک حســــینی مسوول ســــازمان بسیج سازندگی 

سپاه نینوا استان گلستان و سرهنگ پاسدار علی ضیایی فرمانده سپاه آق قال در روستا ارتپه این 
شهرستان برگزار شد.

مســــوول سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان گلســــتان در حاشیه این مراسم اعالم کرد: با 
برگزاری این مراسم مأموریت سپاه در احداث و بازســــازی منازل آسیب دیده از سیل 1398 در این 

استان به اتمام رسید.
سرهنگ پاســــدار حسن ملک حسینی اظهار کرد: ســــپاه نینوا استان گلســــتان با بسیج نیروها و 
با همکاری گروه های جهادی و مهندســــی ســــپاه رسما 2 هزار و 45 واحد مســــکونی سیل زده را در 

استان گلستان بازسازی کرد.

انعکاس
اجرای غربالگری خانه به خانه یک چهارم منابع بودجه 1400 

از اوراق نفتی تأمین می شود
دولت دوباره پرهزینه ترین راه را انتخاب کرد

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: براســــاس پیش نویس 
الیحه بودجه 1400، بخش اعظم افزایش چشــــمگیر منابع 
بودجه در سال آینده از محل درآمد 205 هزار میلیارد تومانی 
پیش بینی شده از محل فروش اوراق پیش فروش نفت یا 

همان اوراق سلف نفتی تأمین خواهد شد.
الیحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان 
برنامه و بودجه به دولت تقدیم شــــد و بررسی این الیحه در 

جلسات هیأت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.
پیگیری هــــا حاکی از آن اســــت که براســــاس الیحه تدوین 
شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سقف منابع و مصارف 
بودجه در ســــال آینده بــــا افزایش 40 درصدی نســــبت به 
قانون بودجه امســــال به حــــدود 800 هزار میلیــــارد تومان 
، ســــال آینده شاهد افزایش  خواهد رسید. به عبارت دیگر

حدود 230 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.
براســــاس پیش نویس الیحه بودجــــه 1400، بخش اعظم 
افزایــــش 230 هزار میلیــــارد تومانی منابع بودجه در ســــال 
آینده از محــــل درآمد 205 هزار میلیــــارد تومانی پیش بینی 
شــــده از محل فــــروش اوراق پیش فــــروش نفت یا همان 

اوراق سلف نفتی تأمین خواهد شد.
در بند الحاقی بــــه تبصره 5 پیش نویس ایــــن الیحه آمده 
اســــت: »به دولت اجازه داده می شــــود بــــرای 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 )5( این قانون واریز کند. منابع 
واریــــزی با رعایت مــــاده )30( قانون برنامه و بودجه کشــــور 
مصوب 1351/12/10 بــــرای تخصیص اعتبارات این قانون و 
مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور 

هزینه می گردد.
در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات 
، معادل سهم دولت به همین  گازی و خالص صادرات گاز

میزان جایگزین اعتبار این بند می گردد«.
پیشــــنهاد انتشــــار اوراق ســــلف نفتی از چه زمانی  �

ح شد؟ مطر
دولت اولین بار در اواسط مردادماه امسال پیشنهاد خود 
برای انتشار اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف 
نفتی را به شــــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه 
داد. این پیشــــنهاد که به خاطر اظهــــارات رئیس جمهور در 
فضای رسانه ای کشور به عنوان طرح »گشایش اقتصادی« 
شناخته می شــــود و به بهانه جبران کســــری بودجه مطرح 
شد، در جلســــات این شــــورا مورد بررســــی قرار گرفت و به 
دلیل مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه با تصویب آن، 

پرونده این پیشنهاد دولت به صورت موقت بسته شد.
کارشناســــان و مراکز پژوهشــــی به شدت با انتشــــار اوراق 
پیش فــــروش نفت مخالف هســــتند و آن را پرهزینه ترین 
شــــیوه جبران کســــری بودجه می دانند. به عنــــوان مثال، 
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه انتشــــار 

اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی 
فعلی ندارد بلکه آســــیب های بســــیار بیش تری هم دارد، 
درباره تشدید آسیب پذیری کشــــور در مقابل تحریم نفتی 
با اجرای این پیشــــنهاد دولــــت هشــــدار داد و بر ضرورت 
جلوگیــــری از تصویب و اجرای این پیشــــنهاد تأکید کرد. در 
بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: 
»انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ 
ارز و قیمت نفت در تاریخ سررســــید بازدهی بســــیار باالیی 
خواهد داشــــت که این امر از یک ســــو تعهــــدات دولت را 
افزایــــش داده )موجب ناپایداری بســــیار زیــــاد بدهی های 
دولت می شــــود( و از ســــوی دیگــــر موجــــب افزایش نرخ 
بهره در اقتصاد خواهد شــــد... همچنین قابل پیش بینی 
است که در زمان سررســــید اوراق فشار عمومی برای ایجاد 
گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر 
حاکمیت را از تصمیم گیری مســــتقل در سیاست خارجی 

خود بازخواهد داشت«.
براســــاس این گزارش، با توجه به مخالفت شدید اکثریت 
نمایندگان مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی، پیش بینی 
 می شــــود اگر این پیشــــنهاد ســــازمان برنامــــه و بودجه در 
جلســــات هیــــأت دولت اصالح نشــــود، امکان رد شــــدن 
کلیات الیحــــه بودجه 1400 در کمیســــیون تلفیق و صحن 
علنــــی مجلس و بازگشــــت مجدد آن به دولت به شــــدت 

افزایش یابد.

60 روز از مهلت یک هفته ای نمایندگان گذشت
ح ۲ فوریتی تأمین مسکن به مجلس باز می گردد؟ طر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: در شــــرایطی که نمایندگان 
مردم طرح 2 فوریتی جهش تولید و تأمین مســــکن را برای 
بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده و مهلت 1 هفته ای 
برای این کار تعیین کردند، با گذشت 60 روز از مهلت، این 

طرح به صحن مجلس ارجاع نشده است.
انتخابات مجلس در 2 اســــفندماه ســــال 98 برگزار شــــد، 
پس از مشخص شدن اسامی منتخبان ملت، بسیاری از 
نمایندگان بیان کردنــــد، فعالیت ها برای تحقیق پیرامون 
آغاز  اولویت های قانون گذاری با هدف بهبود معیشــــت 
شده است تا به محض آغاز به کار مجلس جدید در تاریخ 
8 خردادماه سال 99 بی درنگ به حل مشکالت بپردازیم.
در ابتــــدای آغــــاز بــــه کار مجلــــس مشــــخص شــــد، هــــر 
کمیســــیون تخصصی اهــــداف و اولویت هایــــی در زمینه 
بهبود معیشــــت مردم در نظر گرفتــــه و در حال فعالیت 
پیرامون آن ها اســــت. در همین راستا، کمیسیون عمران 
مجلس با در نظر داشــــتن این نکته که شرایط نامطلوب 
بازار مســــکن تأثیر مستقیمی بر معیشــــت مردم داشته 
اســــت، اقدام به تدویــــن قوانینی با هدف بهبود شــــرایط 

تأمین سرپناه مردم کرد.
شــــرایط نامطلوب بازار مســــکن، مهمترین تهدید  �

معیشت مردم
در این ارتبــــاط با توجه به رکود 7 ســــاله موجــــود در حوزه 
، کاهش چشــــمگیر تولید و به دنبال آن  ســــاخت و ســــاز
عرضــــه واحدهای مســــکونی یکــــی از اصلی تریــــن دالیل 
افزایش نجومی قیمت مســــکن به حساب می آید. عالوه 
بر این با توجه به نقش ســــاخت و ســــاز مسکن در حوزه 
اقتصاد کالن، کاهش آمار ســــاخت و ساز زمینه بیکاری و 
غیر فعال شدن بســــیاری از بنگاه های اقتصادی وابسته 

به بخش مسکن شده بود.
تقاضای انباشت شکل گرفته در بازار مسکن کمیسیون 
عمران مجلس شــــورای اســــالمی را بر آن داشت که پس 
از بررســــی های انجام شــــده در این زمینــــه طرحی با عنوان 
جهش تولید و تأمین مســــکن را در تاریخ 2 مهرماه سال 

جاری به صحن مجلس بفرستد.
در قالــــب این طــــرح مقرر شــــد، دولت ســــاالنه مکلف به 
ســــاخت 1 میلیــــون واحد مســــکونی شــــود تــــا تقاضای 
انباشت موجود در این بازار پاســــخ داده شود، همچنین 
منابع مالی الزم برای ســــاخت این تعداد واحد مســــکونی 
از محل صندوق شکل گرفته برای ساخت و ساز مسکن 
و اختصــــاص 25 درصد از منابع داخلــــی بانک ها در قالب 

هدایت تسهیالت بانکی تأمین شود.

در همیــــن راســــتا، محمدرضــــا رضایــــی کوچــــی، رئیــــس 
کمیســــیون عمران مجلس ضمن تشریح اهیمت توجه 
به ساخت و ساز مسکن در شرایط کنونی جامعه، گفت:» 
مســــکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشــــور است و اگر 
می خواهیم مشکالت اقتصادی کشور حل و فصل شود 

باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.«
ح مجلس برای ساخت مسکن � دولت مخالف طر

پس از مطرح شــــدن عزم مجلس به منظور سامان دادن 
به بازار مســــکن، دولت ضمن تعیین وزیر امور اقتصادی 
و دارایی بــــه عنوان نماینده دولت بــــرای پیگیری طرح، در 
قالب ارســــال نامه ای اعــــالم مخالفت خود را بــــا این طرح 

اعالم کرد.
در همین ارتباط مجتبی یوســــفی عضو کمیسیون عمران 
مجلس شــــورای اســــالمی در بیان این نکته کــــه نماینده 
دولت در تمامی مراحل بررسی طرح جهش تولید و تأمین 
مســــکن حضور داشــــته و هیچ نظر مخالفی را ارائه نداده  
اســــت، گفت:» مخالفت هیأت دولت با طــــرح مذکور در 
حالی اعالم شده که مســــؤوالن وزارت راه و شهرسازی در 
تمام نشست های کمیســــیون عمران حضور داشته اند، 
از طرفی در نشســــت مســــؤوالن وزارت اقتصاد در صحن 
مجلس با کلیات طرح مذکور مخالفت کرده اند، حال این 
ســــوال پیش می آید که چــــرا مســــؤوالن وزارت راه حضور 
نداشتند؟ ما احســــاس می کنیم که به دلیل نفوذ وزارت 
امور اقتصــــادی و دارایی بر حوزه بانک هــــا، این وزارتخانه 
عالقه مند نیست که بانک مســــکن به زیر نظر وزارت راه 

و شهرسازی برود.«
ح  � محاســــبات سرانگشــــتی، علت مخالفــــت با طر

جهش تولید و تأمین مسکن
پس از بیان رســــمی مخالفت دولت با ســــاخت مسکن، 
مرکــــز پژوهش هــــای مجلس نیــــز مخالفت خــــود با طرح 
مجلس به منظور ســــاخت مســــکن را اعالم کــــرد. عمده 
دلیل مخالفت مرکز پژوهش ها شــــیوه تأمین مالی طرح 
جهــــش تولید مســــکن بــــود. در همین خصــــوص مرکز 
پژوهش های مجلس ضمن اشــــاره به محاســــبات ســــر 
انگشــــتی خود پیرامون این طرح عنوان کرد، نحوه تأمین 
مالــــی و هدایت منابــــع داخلی بانک ها منجــــر به افزایش 

نقدینگی و تزریق تورم می شود.
این در حالیست که پیش از این و در سال 98 عبدالناصر 
همتــــی، رئیس کل بانک مرکزی با اشــــاره به لزوم افزایش 
تســــهیالت بانکــــی بخــــش مســــکن، گفته بــــود، تالش 
می کنیم، سهم تســــهیالت مسکن از تسهیالت بانکی را 

از 13.5 درصد به 20 درصد افزایش دهیم.
پس از بیــــان مخالفت های صــــورت گرفته، ایــــن طرح در 
تاریخ 2 مهر ســــال جــــاری، طرح 2 فوریتی جهــــش تولید و 

تأمین مسکن را به رأی گذاشت.
بر همین اســــاس، وکالی ملت بــــا 155 رأی موافق، 42 
213 نماینــــده  6 رأی ممتنــــع از مجمــــوع  رأی مخالــــف و 
حاضر در جلســــه علنی با ارجاع این طرح به کمیســــیون 
عمــــران موافقت کرده و ضرب االجــــل 1 هفته ای را برای 
را تعیین  کمیســــیون عمران  بررسی مجدد این طرح در 

کردند.
مهلت یک هفته ای نمایندگان 60 روزه شد �

با توجه بــــه 2 فوریتی بــــودن طرح جهش تولیــــد و تأمین 
مســــکن و همچنیــــن تعییــــن ضــــرب االجــــل 1 هفته ای 
گرفت، 53  نمایندگان، هیأت رئیســــه مجلس تصمیــــم 
روز پــــس از ارجاع طــــرح از صحن مجلس به کمیســــیون 
عمران، این طرح را در صحن مجلس به بحث بگذارد. این 
در حالیســــت که با وجود قرار گرفتن طرح جهش تولید و 
، به طور ویژه ای این طرح از  تأمین مســــکن در دســــتور کار
دســــتور کار مجلس خارج شــــد تا انتظار برای مطرح شدن 
طــــرح 2 فوریتی جهش تولید و تأمین مســــکن تا امروز به 

60 روز برسد.
در همین راســــتا، علی زمانی، پژوهشــــگر مسکن با اشاره 
به تخلف آشــــکار هیأت رئیســــه مجلس به منظور بررسی 
طــــرح 2 فوریتی جهش تولیــــد و تأمین مســــکن، گفت:» 
شــــنیده ها حاکی از آن اســــت که با اینکه بررســــی طرح در 
کمیســــیون به پایان رسیده است، اما هنوز با گذشت دو 

ماه از سد هیأت رئیسه مجلس نگذشته است.«
این پژوهشــــگر مسکن، در بیان فشــــارهای زیاد موجود 
در مقابل این طرح گفت:» گویا فشــــارهای دولت و ســــایر 
عوامــــل منجر شــــده تــــا هیأت رئیســــه مجلس شــــورای 
اســــالمی وادار شــــود، بر خالف ســــوگند خــــود در تخلفی 
، از بررســــی این طرح در صحن مجلــــس جلوگیری  آشــــکار

کنند.«
با وجــــود مهلت 1 هفتــــه ای نمایندگان مــــردم برای مطرح 
شــــدن دوباره طــــرح جهش تولیــــد و تأمین مســــکن در 
صحن مجلــــس، تاکنــــون 60 روز از این مهلــــت می گذرد 
و مشــــخص نیســــت علت تاخیر هیأت رئیســــه مجلس 
برای به بحث گذاشتن دوباره طرح جهش تولید مسکن 
چیست؟ با این حساب غول سرکش قیمت مسکن بی 
محابا به رشــــد خود ادامه می دهد و معیشــــت مردم را به 

شکل قابل توجهی تهدید می کند.

ضرب االجل دستگاه قضا برای کارشکنی های ترخیص فوری کاالهای اساسی
کشتی حامل روغن پس از 3 ماه بالتکلیفی  پهلو گرفت

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس کل دادگســــتری 
اســــتان هرمــــزگان از برخورد جــــدی دســــتگاه قضایی با 
فســــاد در هر ســــطحی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی 
در ایــــن مبــــارزه خط، جنــــاح، باند و وابســــتگی بــــه افراد 
مختلف ندارد و مقابلــــه جدی با این افراد صورت خواهد 

گرفت.
علی صالحی در تشــــریح اقدامات دادگستری هرمزگان در 
موضوع ورود به مســــئله ترخیص کاالهای رســــوب کرده 
در گمرکات اســــتان با اشاره به اینکه هرماه از بنادر شهید 
رجایی بازدیــــد صورت خواهد گرفت، اظهــــار کرد: هدف از 
این بازدید نظــــارت و تعیین تکلیف کاالهایی اســــت که 

در انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی مانده است.
وی افــــزود: در بازدیدی کــــه روزهای اخیر صــــورت گرفت 
مشاهده شــــد که کشــــتی روغن به دلیل اختالفات مالی 
بیش از ســــه مــــاه در دریا بود، کــــه پس از پیگیــــری و طی 
ضرب االجــــل قضایی ایــــن کشــــتی پــــس از دو روز پهلو 

گرفت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشــــاره به بازدید از انبار 
امــــوال تملیکی گفت: در این انبارهــــا اجناس و کاالهایی 

وجود داشــــت که دســــتورات الزم در این مــــورد نیز اتخاذ 
شد.

وی بیــــان کرد: در راســــتای اجــــرای منویات مقــــام معظم 
رهبــــری مبنی بــــر کنترل بــــازار و مقابلــــه با گرانفروشــــی و 
سیاست های ابالغی ریاست قوه قضائیه و تأکید ایشان 
بر همکاری با دستگاه های اجرایی، جلسه ای با مسؤوالن 
دســــتگاه های 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 
جهــــت تأمین کامیون های مورد نیــــاز نیز هماهنگی های 

الزم انجام شده است.
وی با اعالم اینکــــه ضرب االجل کوتاه مدت برای مصوبات 
جلســــه در نظر گرفته شــــده اســــت، عنوان کرد: در قشم 
انبارهای برنج وجود داشــــت که دادستان قشم با حضور 
در آن مکان ضرب االجلی را برای صاحبان کاال مشــــخص 

کرد.
رئیــــس کل دادگســــتری هرمــــزگان تصریح کــــرد: در بندر 
شهید رجایی مرکز استان، نیز ضرب االجلی برای اشخاص 
حقیقــــی دارای کاال در گمرک برای ترخیص هرچه ســــریع تر 

کاال اعــــالم شــــد. ایــــن ضرب االجل هــــا مؤثر بوده اســــت 
، مبــــارزه با  و اکنــــون تخلیــــه این کاالهــــا برای تنظیــــم بازار

گرانفروشی صورت می گیرد.
وی با ابراز بازداشــــت برخی از مدیران متخلف در اســــتان 
هرمزگان با ورود دستگاه قضایی و این که مقابله با فساد 
یکی از سیاست های 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.
رئیــــس کل دادگســــتری هرمــــزگان در ادامــــه اضافه کرد: 
دستگاه قضایی در این مبارزه خط، جناح، باند و وابستگی 
بــــه افراد مختلف ندارد و مقابله جــــدی با این افراد صورت 

خواهد گرفت.
صالحی بــــا بیان اینکــــه اکثر مدیــــران در ســــطح جامعه 
کرد: دســــتگاه  اســــالمی ســــالم هســــتند، خاطرنشــــان 
قضایــــی با افــــرادی کــــه فســــاد را درون دســــتگاه اداری 
وارد کنند و با فســــاد خود ناعدالتــــی ایجاد کنند و باعث 
بی اعتمادی مردم نســــبت به مسؤوالن شوند به صورت 
جــــدی مقابلــــه می کنــــد و در ایــــن خصوص هیــــچ گونه 

اغماضی در کار نخواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

مسؤوالن بدانند ظرفیت حل همه مسائل کشور 
در داخل وجود دارد

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیس ســــازمان 
بســــیج مستضعفین گفت: مسؤوالنی که الزم است 
کنند،  پشــــتیبانی  بســــیجی  و  انقالبی  ظرفیت های  از 
مطلع باشــــند و بدانند ظرفیت حل همه مســــائل در 

کشور وجود دارد. داخل 
مراســــم اختتامیه دومین جشــــنواره سراسری "نجم" 
این  در  دیــــروز  صبح  دانشــــجویی  بســــیج  ســــازمان 

شد. برگزار  سازمان 
بســــیج  ســــازمان  رئیــــس  ســــلیمانی  ســــردار 
مســــتضعفین طی ســــخنانی در این مراســــم ضمن 
تبریک فرارســــیدن هفته بســــیج گفت: همانطور که 
دوم  گام  در  ما  فرمودند  تبییــــن  انقالب  معظم  رهبر 
معظم  مقام  دوم  گام  بیانیــــه  در  و  داریم  قرار  انقالب 
رهبــــری ملت ایران را بــــه ویژه جوانــــان را به میدان 
فراخواندنــــد تا بــــا تکیه بــــر ظرفیت هــــای داخلی، با 
وحیه  امیــــد به آینده و نترســــیدن از دشــــمن و بــــا ر
گام های  جهادی و با جهــــش در پیشــــرفت بتوانند 
بلنــــد تحقق دولت اســــالمی جامعه پردازی و تمدن 
نوین اســــالمی بردارند و انشااهلل این هدف بزرگ و 

کنند. محقق  را  تاریخی 
وی ادامــــه داد: در ایــــن میان، حل ســــریع مســــائل 
اهمیــــت ویــــژه ای دارد و اساســــا تشــــکیل دولــــت 
آبادانی ایران اســــالمی  اســــالمی یعنــــی پیشــــرفت و 
در همــــه ابعاد و تحقق مردم ســــاالری دینــــی و مردم 

موضوعات. همه  در  اسالمی  ساالری 
ســــردار ســــلیمانی گفــــت: مــــا بــــرای اینکــــه بتوانیم 
ایــــن مهــــم را محقــــق کنیم نیــــاز داریم به شــــناخت 
بــــا تکیه بر انرژی داخلــــی و درونی ملت  ظرفیت ها و 

اســــالمی  میهــــن  گســــترده  ظرفیت هــــای  و  ایــــران 
را جهت پیشرفت و عدالت برداریم. گام های بلندی 
افــــزود:  مســــتضعفین  بســــیج  ســــازمان  رئیــــس 
گام های بلند مســــتلزم احصای مســــائل  برداشــــتن 
گوناگون اســــت و چون این مســــائل بــــه صورت ریز 
و درشــــت در جغرافیــــای جمعیتــــی در ســــطح ایران 
اســــالمی گســــترده هســــتند الزم اســــت بــــه صورت 
گســــترده یعنــــی نهضتی به حل آن هــــا پرداخت حل 
با روشــــها و تکنیک های عالمانه   

ً
مســــائل هم قطعا

بود. خواهد 
که  کــــرد: نهضــــت جوانان مســــئله محور  وی اضافه 
منبعث از حرکت قابل ســــتایش بسیج دانشجویی 
در سالهای اخیر اســــت و مورد تحسین رهبر معظم 
انقــــالب نیز قرار گرفته اســــت یک تجربه گرانســــنگ 
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 
آشــــنا  ایــــن ظرفیت  تــــا ما بیشــــتر با  فرصتی اســــت 
شــــویم و مســــؤولینی که الزم اســــت از ایــــن حرکت 
از ایــــن ظرفیت قابل ســــتایش و انقالبی و بســــیجی 
پشــــتیبانی کننــــد، مطلــــع شــــوند و بداننــــد ظرفیت 
حل همــــه مســــائل در داخل کشــــور وجــــود دارد و 
وش های عالمانه با تکیه بر  ظرفیت حل مســــائل از ر
فناوری های روز و همین طــــور هزینه های کم و زمان 
کوتاه فرصتی اســــت برای پیشــــرفت و دســــتیابی به 
عدالــــت و تحقق فرامین رهبر معظم انقالب و حضور 

است. الهی  بزرگ  توفیق  یک  حرکت  این  در 

: رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

بسیج »رکن تاب  آوری ملی« و موتور محرکه کشور 
در دستیابی به راهبرد ایران قوی است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس ســــازمان پدافند 
غیرعامل کشــــور بــــا صدور پیامــــی فرارســــیدن هفته 
بســــیج را تبریک گفت و تأکید کرد: بســــیج رکن ارتقای 
تــــاب  آوری ملی و موتور محرکه کشــــور در دســــت یابی 
به راهبرد »ایــــران قوی« مطابق با چشــــم انداز گام دوم 

انقالب اسالمی است.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــــور با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک 
گفت و تأکید کرد: بســــیج رکن ارتقای تــــاب  آوری ملی و 
موتور محرکه کشور در دست یابی به راهبرد »ایران قوی« 

مطابق با چشم انداز گام دوم انقالب اسالمی است.
متن این پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْیِه 

َ
 َصَدُقوا َمــــا َعاَهــــُدوا اهلَل َعل

ٌ
ُمْؤِمِنیَن رَِجــــال

ْ
»ِمــــَن ال

وا 
ُ

ل َفِمْنُهــــْم َمْن َقَضی َنْحَبــــُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظــــُر َوَما َبّدَ
»

ً
َتْبِدیال

از میــــان مؤمنــــان مردانی  اند کــــه به آنچه بــــا خدا عهد 
بســــتند صادقانه وفا کردند برخی از آنان به شــــهادت 
رســــیدند و برخی از آنهــــا در ]همین[ انتظارنــــد و ]هرگز 
عقیده خود را[ تبدیــــل نکردند. )آیه 23 ســــوره مبارکه 

احزاب(
بســــیج یک تفکر عمیق دینی مبتنی بر بصیرت  �

انقالبی است
بســــیج، ایــــن ابتــــکار امــــام راحــــل)ره( و نمــــاد تحقق 
ظرفیت های مردمــــی در چارچوب نظام مردمســــاالری 
دینی، طی چهــــار دهه گذشــــته همــــواره در امتحانات 
سخت یار و یاور مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران بوده اســــت. این لشــــکر مخلص خدا، همیشــــه 
در صحنه هــــای دفــــاع از کیــــان ایــــران اســــالمی آماده 
جانفشــــانی بوده و بســــیجیان تمام داشته های خود را 
در طبق اخالص نثار راه حق و حقیقت کرده اند. بسیج 
یک تفکر عمیق دینی مبتنی بر بصیرت انقالبی است 
آن در ســــازمان بسیج مستضعفین  که شکل نهادی 
ظهور بروز یافته است اما هرآنکه به تفکر بسیج معتقد 
باشــــد جزو جامعه بزرگ و میلیونی بســــیج محســــوب 

می شود.
ضرورت بازخوانی مأموریت های بسیج متناسب  �

با شرایط جنگ ترکیبی
در شــــرایط فعلی نیز که کشــــور تحت فشــــار حداکثری 
و البته ناکام دشــــمن قرار دارد بســــیج بیش از گذشته 
باید نقــــش و جایگاه خــــود را در راهبرد دفاعی کشــــور 

متناســــب با اقتضائــــات جدید ارتقا دهــــد. عرصه های 
تهدید امروز متفاوت از دیروز اســــت. امروز دشــــمن با 
ایران اسالمی در عرصه های نظامی، امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی، ســــایبری و... جنگ مدرنی را آغاز کرده اســــت 
و بســــیج به عنوان الیه عمیق و مردمی دفــــاع نیز باید 

مأموریت های خود در عرصه های نوین را تقویت کند.
رهبــــر معظم انقالب اســــالمی در بیانیه بلنــــد گام دوم 
انقالب اســــالمی و بیانات راهبردی و جامع شان تأکید 
ویژه ای بــــر راهبرد »ایــــران قوی« دارند. قوی شــــدن به 
معنــــای ارتقــــای قــــدرت ملــــی در عرصه هــــای دفاعی، 
اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و... است و یکی از 
مهمترین ظرفیت های ایران اســــالمی برای دست یابی 
به این قدرت ملی »بســــیج« است. ما معتقدیم بسیج 
رکن ارتقــــای تاب آوری ملــــی و موتور محرکه کشــــور در 
دســــت یابی به راهبرد ایران قوی مطابق با چشــــم انداز 

گام دوم انقالب اسالمی است.
تفاهم راهبردی بســــیج و پدافند غیرعامل برای  �

ارتقای آمادگی های عمومی
ســــازمان پدافند غیرعامل کشــــور در ســــال جاری یک 
تفاهم نامه راهبردی با ســــازمان بســــیج مستضعفین 
به امضا رســــانده اســــت که هدف اصلی آن، اســــتفاده 
حداکثــــری از ظرفیت هــــای بی بدیــــل بســــیج در ارتقای 
آمادگی هــــای عمومــــی و ارتقــــای تاب آوری ملی اســــت. 
و  اطالع رســــانی  پژوهــــش،  و  آمــــوزش  حوزه هــــای 
گاهی بخشــــی، تســــهیل مدیریت بحران، فعال سازی  آ
ظرفیت های عملیاتی و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات 
نویــــن از جمله ســــرفصل های کلیدی ایــــن تفاهم نامه 
است. ما معتقدیم که در راســــتای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری امام خامنه ای عزیــــز )مدظله العالی( برای 
ارتقای آمادگی و مصونیت کشور در برابر تهدیدات باید 

»کار بسیجی« را سرلوحه قرار داد.
در پایان با بزرگداشــــت یاد و خاطره شــــهدای هشــــت 
ســــال دفاع مقــــدس، شــــهدای مدافع حرم، شــــهدای 
مدافع امنیت و شــــهدای مدافع ســــالمت، فرارسیدن 
هفته بســــیج را به فرمانده معظم کل قوا، فرمانده کل 
ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی و رئیس ســــازمان 
، دلیر و با  بسیج مستضعفین و همه بســــیجیان غیور
بصیرت ایران اســــالمی تبریک گفته و با آرمان های امام 
و شــــهدا و رهبری عظیم الشان انقالب اسالمی تجدید 
بیعت کــــرده و اعالم می داریم تا آخرین قطره خون خود 

از تحقق این آرمان ها عقب نخواهیم نشست.



محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/03         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/19

برابــر رأی شــماره 139960326005000769 - مــورخ 08/25//1399 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
محمد ســاکی به شماره شناســنامه 11 و به شــماره ملی 3962048235 صادره از 
نهاوند فرزند ولی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمزار به مساحت 10000 
مترمربع تحت قسمتی از پالک 95 فرعی از 62 اصلی 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 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
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. 

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

م.الف 785
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/03         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/18

برابر رأی شــماره 99/974 مورخه 99/08/20 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد سماعی انور فرزند 
میرزاعلی به شماره شناسنامه 398 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 98/12 مترمربع در قســمتی از پالک 66 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان 
15 خرداد، پشــت مسجد فاطمه الزهرا، 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 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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.

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

م.الف 322
محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/03

برابــر رأی شــماره 139960326002000430 هیــأت موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 244 اصلی واقع در روستای طاسران 
خریداری از مالک رســمی موســی اســفندیاری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 268

اتــاق  شــرکت  ســهامداران  و  شــرکاء  کلیــه  از  بدینوســیله 
ســامت کار ایمنی و محیط زیســت ســبز هگمتانه به شــماره 
ثبت 11431 و شناسه ملی 10862038236 دعوت به عمل 
می رساند در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شــرکت که در مورخــه 99/09/20 رأس ســاعت 10:00 صبح 
در محــل قانونــی شــرکت واقــع در همــدان، چهــارراه تختی، 
جنــب اداره کل ارشــاد اســامی، پــاک 28 برگــزار می گردد، 

حضور به عمل آورید.
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده

آقای امیر کمیجانی برابر وکالتنامــه 69450-1399/08/27 تنظیمی دفتر 
اسناد رسمی شماره 5 مالیر از خانم مهناز غفوری

با تســلیم دو برگ استشهاد محلی که در دفتر اسناد رسمی شماره 5 مالیر 
گواهی گردیده مدعی اســت که ســند مالکیت ششدانگ پالک 74 فرعی از 
2072 اصلی واقع در بخش یک مالیر به شــماره مسلســل 307422 ذیل 
ثبــت 37880 صفحه 173 دفتر 275 که به نــام خانم مهناز غفوری فرزند 
حسن به شماره شناســنامه 2824 و کد ملی 3932866770 و تاریخ تولد 
1362/09/29 ثبت و صادر و تســلیم گردیده در اثر جابه جایی مفقود شده 
لذا به اســتناد تبصره الحاقی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا 
در صورتی که کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود 
می باشــد، 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 می گردد.
م.الف 325

آگهی فقدان سند مالکیت

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر  

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

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخه 1399/09/01 به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت های 
تعاونی نرسید،  به اطالع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم رأس ساعت 15:00 مورخه 1399/09/15 
در محل همدان، شــکریه، نبش 18 متری یحیوی و ایلگلی، دفتر شــرکت تعاونی مســکن ســازمان عمران تشــکیل می شود. از اعضای 

محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنــًا اعضایــی کــه مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمــع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند، تــا تاریخ 1399/09/13 به اتفاق 
نماینــده خــود جهــت تأیید و صــدور برگ نمایندگی به محل شــکریه، نبش 18 متری یحیوی و ایلگلی، دفتر تعاونی مســکن ســازمان 

عمران مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.(
ضمنًا ساعت 14:00 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.

دستور جلسه:
1- تمدید مهلت فعالیت تعاونی

گهــیدعوتمجمــععمومیفوقالعاده تاریخ انتشار: 99/09/03نوبتسومآ

شرکت تعاونی

با ما همراه باشید

4668 1399  شماره  3   آذر  دوشنبــــه   

ورزش6

»وادا« فهرست مواد ممنوعه سال 2021 را اعالم کرد
هگمتانه، گروه ورزش: سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( فهرست مواد و روش های ممنوعه 

سال 2021 را اعالم کرد.
فهرســــت ممنوعه، بخش اجباری از اســــتانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبــــارزه با دوپینگ 
است که هر سال پس از مشورت های گســــترده توسط وادا به روز رسانی می شود. این فهرست از 

ابتدای ژانویه 2021 قابل اجراست.
اما مواد ممنوعه عالوه بر مسابقات، همه زمان ها را شامل می شود. بر این اساس در زمان مسابقه 

دوره ای است که از نیمه شب روز قبل از مسابقه )ساعت 11:59 نیمه شب روز قبل از مسابقه( آغاز 
می شود و تا پایان مسابقه و اتمام فرآیند جمع آوری نمونه های پس از آن ادامه خواهد داشت. این 

مواد شامل محرک ها، مخدرها، کانابینوییدها و گلوکوکورتیکوئید است.
مــــواد ممنوعه در همه زمان ها، موادی هســــتند که اســــتفاده از آن مواد یا روش هــــای ممنوعه در 
حین مســــابقات و یا خارج رقابت ها ممنوع است. این مواد شامل عوامل آنابولیک، هورمون های 
گونیســــت ها، هورمون هــــا و مدوالتورهای متابولیــــک و دیورتیک هــــا و عوامل  پپتیــــدی، بتــــا 2 آ

پوشاننده است.

وزیر ورزش:
کارآمدی الگوی »بسیج« در نبرد 

اقتصادی و مبارزه با کرونا

جوانــــان  و  ورزش  وزیــــر  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
به مناســــبت فرا رســــیدن هفتــــه بســــیج در پیامی، 
نوشت: تشکیل بسیج مستضعفین، یادآور خاطره 
پرشکوه مجاهداتی بوده که در دوران هشت ساله 
جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهــــای ایثار و فداکاری 
همــــراه با نجابــــت، فروتنی، شــــجاعت و رشــــادت را 

ترسیم کرده است.
در بخشی از پیام مسعود سلطانی فر آمده است:

»بدون شــــک بسیج، این لشــــکر مخلص خدا که در 
سال های جنگ تحمیلی در لباس رزم و در دوران پس 
از جنگ در قالب سازندگی به کشور خدمت می کرد، 
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 بــــر تداوم اقدامات مؤثر در 
امر توسعه، پرچمدار تقویت اســــتحکام 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 ارزش های 

اسالمی انقالبی موفق باشند.« 

تفاهم نامه همکاری جمعیت 
هالل احمر و اداره ورزش بهار

هگمتانه، گروه ورزش: تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین جمعیت هــــالل احمــــر و اداره ورزش و جوانان 
بهار در راســــتای تعامل و گســــترش همکاری های 
مؤثر و بهره منــــدی از ظرفیت های موجود برای ارائه 

خدمات آموزشی، فرهنگی و ورزشی منعقد شد.
شــــاهرخ  حضور  با  کــــه  توافقنامه  ایــــن  براســــاس 
فخیمــــی رئیس هــــالل احمر و صفــــی زاده رئیس 
اداره ورزش و جوانان بهار برگزار شــــد، مقرر گردید 
جمعیت هالل احمر شهرســــتان بهار نســــبت به 
برگزاری کالس های آموزشــــی و امداد و کمک های 
اولیــــه و کارگاه های آموزشــــی در راســــتای کاهش 
آســــیب های اجتماعی برای هیأت هــــا اقدام نماید 
و همچنین در مراســــم مختلف ورزشــــی جمعیت 
هالل احمــــر و اداره ورزش و جوانان همکاری های 

را داشته باشند. نزدیک و الزم 
رئیس اداره ورزش و جوانان بهار در این نشست با 
اشاره به توان و فضای مناسب جمعیت هالل احمر 
در شهرســــتان بیان کرد: فعالیــــت در حوزه جوانان 
هدف مشترک جمعیت هالل احمر و اداره ورزش و 
جوانان و همچنین همکاری با جمعیت هالل احمر 
که فعالیت بســــیار ارزشــــمندی را در حــــوزه ورزش 
و جوانان دارد، تعاملی ســــازنده در جهت پیشــــبرد 
اهداف هر دو نهاد در زمینه های گوناگون می باشد.

رئیس هالل احمر بهار نیز در این نشســــت اظهار 
کرد: اعضای جــــوان و داوطلب، بزرگترین ســــرمایه 
بــــرای جمعیــــت هــــالل احمــــر هســــتند و بــــه طور 
قطــــع با مشــــارکت اداره ورزش و جوانــــان می توان 
برنامه های مفید و کارآمدی برای این قشر اجرا کرد.
وی، فعالیــــت در حــــوزه جوانان را یکــــی از اهداف 
کرد و افــــزود: ثمره فعالیت های  هالل احمر اعالم 
، ترویج و نمــــود حس نوع دوســــتی  هــــالل احمــــر
و بشــــر دوســــتی در جامعــــه اســــت و چه بســــا با 
همــــکاری و تعامل بــــا اداره ورزش و جوانان، این 
بین  در  بیشــــتری  گســــترش  می تواند  فعالیت ها 

باشد. داشته  جامعه  ورزشکار  و  جوان  قشر 

خبــر
مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

با تمام توان از تیم فوتبال شهرداری 
همدان حمایت می کنیم

تیم فوتبال شهرداری؛ پرچمدار حمایت از بومی های استان

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان گفت: اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
با تمام امکانات و توان خود از تیم دسته دومی شهرداری 

همدان حمایت می کند.
حمید ســــیفی در بازدیــــد از اردوی تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان اظهــــار کرد: شــــهرداری همــــدان در بحث ورزش 
حرفــــه ای، همگانــــی و تیم داری بســــتر بســــیار خوبی را در 
شــــهر ایجاد کرده و به نوعی می توان به عنوان یک الگوی 

کشوری از آن نام برد.
وی افزود: شــــهردار همدان خود یک فرد کامل ورزشــــی و 
ورزش دوســــت هستند و ریاســــت هیأت فوتبال استان 
را برعهــــده دارند بــــه همین دلیل شــــاهد اتفاقات مثبت 
ورزشی در سطح شــــهر همدان هستیم همچنین در کنار 
، اعضای شورای اســــالمی شــــهر همدان به طور  شــــهردار
کامل ورزشی بوده و از اقدامات مدیریت شهری در بحث 
ورزش حمایــــت قاطعانه می کنند که این موضوع در کمتر 

شهری دیده می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه تیم 

فوتبال شــــهرداری همدان پرچمدار حمایت از بومی های 
استان اســــت، گفت: وقتی نگاهی به کارنامه تیم فوتبال 
شــــهرداری همــــدان در ســــال های گذشــــته می اندازیــــم 
می بینیم که این تیم به خانه امید فوتبالیست های شهر 

همدان تبدیل شده است.
ســــیفی خاطرنشــــان کرد: امســــال نیز شــــاکله اصلی تیم 
فوتبــــال شــــهرداری همــــدان بومی بســــته شــــده و تمام 
کادرفنــــی و اعضای این تیــــم نیز بومی هســــتند که جای 

تقدیر از این نگاه بومی گرایی دارد.
وی با بیان اینکه با تمام توان از تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان حمایت می کنیــــم، بیان کرد: اداره کل ورزش و 
جوانان اســــتان همدان امکانات ســــخت افزاری خود را 
در اختیار تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان قرار می دهد 
گذشته ورزشــــگاه شهدای قدس به  و مانند سال های 
عنوان زمین مسابقه و ورزشــــگاه شهید مفتح و شهید 
شمســــی پور به عنوان زمیــــن تمرین ایــــن تیم خواهد 

بود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان گفت: در طول 

فصل حمایت های الزم را از تیم فوتبال شهرداری همدان 
انجام می دهیم.

وی با بیان اینکــــه فوتبال همدان شایســــتگی صعود به 
لیگ دســــته اول فوتبال کشــــور را دارد، گفت: امیدواریم 

امسال تیم های فوتبال پاس و شهرداری همدان بتوانند 
جواز حضور در مســــابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور 

را کسب کنند.
ســــیفی 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.

ورزش همگانی نسخه عبور از مشکالت کرونایی
بعــــد  در  ورزش  کارکــــرد  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
سالمت جســــم و روان اکنون می تواند به عنوان یک 
نســــخه شــــفابخش برای عبور از مشــــکالت ناشی از 
خانه نشینی مورد اســــتفاده قرار گیرد. کارکردی که در 
ذات خود نشــــاط و هیجان را به شــــهروندان و اقشار 

مختلف تزریق خواهد کرد.
محدودیت هــــای اعمال شــــده از ســــوی ســــتاد ملی 
مبارزه با کرونــــا و اجبار به رعایت آن در ســــطح جامعه 
موجب شده اســــت تا نگرانی از آسیب های احتمالی 
شرایط شــــبه قرنطینه افزایش پیدا کند، نگرانی هایی 
که به عــــدم تحــــرک اقشــــاری مانند دانش آمــــوزان و 
دانشجویان برخواهد گشت. اقشاری که از اسفندماه 
سال 1398 از کالس های درس و آموزش دور شده و 
به دنبال فراگیری علم از طریق فضای مجازی هستند 
فضایی که جوهره وجودی آن کم تحرکی و ایســــتایی 

است.
اما این شــــرایط زمانی نگران کننــــده خواهد بود که در 
15 روز آینده اقشــــار دیگری از جامعــــه مجبورند که در 
محیــــط خانه بمانند تــــا زنجیره انتقال کرونا در کشــــور 
گسسته شــــود. ماندن در خانه چند و پرهیز از حضور 
در اجتماعــــات مختلــــف هر چنــــد که می توانــــد از هر 
واکســــنی برای درمان و پیشــــگیری از ویــــروس کرونا 
قویتر باشــــد اما اگر این شــــرایط شــــبه قرنطینه ای به 
ســــکون و ایستایی منجر شــــود بدون شک در آینده 
شــــاهد بروز مشــــکالتی خواهیم بود کــــه چاقی و درد 
عضالت تنها بخشــــی از آن به شمار می رود. همچنین 
در بعــــد روانــــی افــــراد بــــا ماندن زیــــاد در منــــزل دچار 
اختالالتی خواهند شــــد که ممکن است ارتباط آنان با 

اجتماع در آینده تحت تأثیر قرار دهد.
بــــا این حــــال بایــــد دیــــد راهــــکار غلبه بر مشــــکالت 
روزهای خانه نشــــینی چیســــت و چه ابــــزاری می تواند 
در نقش نسخه شــــفابخش از آسیب های جسمی و 
روحی شــــهروندان عبور کند؟ یکــــی از فعالیت هایی 

که متخصصــــان حوزه هــــای مختلف آن را پیشــــنهاد 
می کنند، ورزش است. ورزش به عنوان کنشی فردی 
و اجتماعی در شــــرایط مختلف می توانــــد یک نواختی 
زندگی را برطــــرف کرده و هیجان واقعی را به خانواده ها 
تزریق کند هیجانی که در چند ماه گذشــــته تحت تأثیر 
اضطراب و استرس ناشــــی از شیوع ویروس کرونا قرار 

گرفته است.
اما نســــخه ورزش چگونــــه برای یکنواختــــی زندگی در 
روزهای کرونایی شــــفابخش خواهد بود؟ برای پاسخ 
به این پرســــش الزم است تا بخشــــی از کارکرد ورزش 
مورد بررســــی قــــرار گیــــرد کــــه متفــــاوت از قهرمانی و 
نشان آوری اســــت و امروزه در دنیای صنعتی از آن به 
عنوان راهکاری برای غلبه بر ســــختی های عصر جدید 
یاد می شــــود. این کارکرد عبارت اســــت از فعالیتی که 
حفظ ســــالمت جســــمی، روحی، ایجاد نشاط، شادابی 
و اســــتفاده ی مطلــــوب از اوقات فراغــــت و نیز ایجاد 
زمینه ی تفریحات سالم برای آحاد مردم فراهم می کند 
و در قالــــب ورزش همگانــــی تعریف خواهد شــــد. در 
این کارکرد فعالیت ورزشــــی دیگر کنشی رقابتی برای 
رسیدن به عنوان یا جایگاه فردی و تیمی نیست بلکه 
فعالیتی اســــت که عالوه بر تضمین سالمت جسمی 
و روحی افراد جامعه، در کسب مهارت های اجتماعی، 
شکل گیری هویت فردی، کاهش تضاد، تنش ها و پر 

کردن اوقات فراغت نقش انکارناپذیری دارد.
بــــرای رفــــع  کنونــــی  کارشناســــان در شــــرایط  اینکــــه 
یکنواختی هــــای موجــــود در جامعــــه ورزش درمانی را 
ســــفارش می کنند 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 
فدراســــیون های 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 به عنوان 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 
بــــه منزله توقــــف ورزش همگانی نیســــت،  قهرمانی 
بلکــــه فصل جدیــــدی بــــرای حیــــات ورزش همگانی 
در سراســــر کشــــور اســــت، این هم فرصتی است که 
در اختیــــار فدراســــیون ورزش های همگانی و ســــایر 

فدراسیون های 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 ســــالمت شــــهروندان را در برنامه های 
آســــیب های احتمالی این  خود گنجانده و نسبت به 
گاهی کامل دارد.  ویروس در 2 بعد جســــمی و روانی آ
لذا می طلبد تا فدراســــیون های مختلف با ارائه برنامه 
متنوع نسبت به سالمت جسمی و روحی شهروندان 

احساس مسوولیت داشته باشند.

فیلمی که کار دست فکری داد

صمد مرفاوی سرمربی استقالل می شود!
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: احتمــــال ایــــن کــــه هدایت آبی 
پوشان در هفته سوم بر عهده صمد مرفاوی باشد وجود 

دارد.
انتشــــار فیلمــــی از حاشــــیه دیدار اســــتقالل و فــــوالد در 
شــــبکه های اجتماعی مربوط به صحنه هــــای پس از اتمام 
 محمــــود فکــــری از الفاظی 

ً
این بــــازی که در آن مشــــخصا

نامناسب استفاده می کند، می تواند منجر به محرومیت 
موقت سرمربی آبی پوشان در هفته سوم باشد.

پیشــــین  ســــرمربی  مرفــــاوی  صمــــد  صــــورت  ایــــن  در 
استقالل و از اعضای کادر فنی این تیم در غیاب فکری 
هدایــــت آبــــی پوشــــان را از کنار خــــط بر عهــــده خواهد 

داشت.
آبی پوشــــان در هفته ســــوم رقابت های لیگ برتر میزبان 
تیم ماشین سازی تبریز هستند. این دیدار روز چهارشنبه 
5 آذر و از ســــاعت 16:15 در ورزشــــگاه آزادی تهــــران انجام 

می شود.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال

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

و  پیــــکان  تیم هــــای  دیــــدار  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرخودرو به سود شاگردان تارتار به پایان رسید.

دیدار تیم هــــای پیکان و شــــهرخودرو از ســــاعت 16:40 
گذشته در ورزشــــگاه دســــتگردی تهران برگزار شد.  روز 
مســــابقه دو تیم روز شــــنبه در ورزشگاه شــــهدای شهر 
قدس زیر بارش شــــدید باران فقط 22 دقیقه انجام شــــد 
و با دستور داور مسابقه لغو و به دیروز یکشنبه موکول 
شد. دیدار روز گذشــــته از دقیقه 22 آغاز شد و در نهایت 
با تک گل آرش قادری به ســــود شــــاگردان تارتار به پایان 

رسید.

در این مسابقه میالد فراهانی گلر شهرخودرو یک پنالتی 
بازیکن پیکان را دفع کرد.

با این نتیجه شــــهرخودرو اولین باخــــت این فصل لیگ 
برتری را تجربه کرد و پیکان بــــا تارتار به اولین پیروزی خود 

رسید. این تیم با 3 امتیاز تا رده هشتم جدول باال آمد.
: سید وحید کاظمی داور

کمک ها: قهرمان نجفی و محسن بابایی
کارت زرد: 0

0 : کارت قرمز
گل: آرش قادری )57 پیکان(
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هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــماعیل قادری، محقق 
همدانی، می گوید: توانســــته داروی درمان کرونا را تولید 
کند، ضمــــن اینکه این دارو امتحان خــــود را پس داده و 
در درمان تعداد بســــیاری از بیماران مؤثر بوده اما وزارت 

آن را بررسی نمی کند. بهداشت 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، پیگیری ایــــن موضــــوع مطالبه 

شهروندان بود که رسانه ها به این امر ورود کردند.
اســــماعیل قــــادری در مورد خــــود و اقداماتــــش گفت: 
اهــــل یکی از شــــهرهای کوچک همــــدان به نــــام مریانج، 
هستم در رشته شیمی دانشــــگاه مشهد قبول شدم و 
آنجا تحصیالتم را ادامه دادم. با رتبه ای که داشــــتم رشته 
پزشــــکی را هم می توانســــتم انتخــــاب کنم امــــا به دلیل 
عالقه ام  رشــــته شــــیمی را انتخــــاب کردم. در دانشــــگاه 
مشــــهد عالوه بر دانشــــجو، استاد نقاشــــی هم بودم و از 

این طریق امرار معاش می کردم.
بعد از فارغ التحصیلی در دانشــــگاه مشــــهد، خواســــتم 
به انگلســــتان بروم و کارهایم را هــــم انجام داده بودم اما 
اســــتادم به دلیل برخی مســــائل که به دانشــــگاه کرمان 

رفته بود، خواست به آنجا بروم.
در کرمان با همکاری دوســــتانم آزمایشگاه کوچکی برای 
خود ســــاختیم، قبل از راه افتادن دانشگاه و در همانجا 
با کمک اســــاتیدی موفق شــــدیم ماده ای کشف کنیم. 
اولیــــن مقالــــه علمی را در این اســــتان به جهــــان معرفی 
کردیــــم و این مقاله جزو پنــــج مقاله برتر جهــــان انتخاب 
 مســــؤوالن کرمــــان جوایز خوبی هــــم به ما 

ً
شــــد، اتفاقا

دادند.
از همــــان زمــــان عــــالوه بــــر کار تحقیقاتی روی شــــیمی، 
عالقمند به کار گیاهان دارویی بودم، به دلیل شــــناختی 
که دوستان دانشکده داروســــازی دانشگاه تهران روی 
کار ما داشــــتند، باهم کار تحقیقاتی روی گیاهان دارویی 
را آغاز کردیم که هدف »بررســــی فیتوشــــیمیایی گیاهان 
ایران از خلیج فــــارس تا دریای مازندران« بــــود. این طرح 
بسیار جالب بود و به طب ســــنتی و گیاهی می پرداخت 
کــــه در ایران بســــیار مظلــــوم واقع شــــده و کاری روی آن 

نشده است.
فیتوشــــیمیایی میان رشــــته ای از دانش پایه شــــیمی و 
گیاه شناســــی اســــت که به بررســــی ترکیبات موجود در 
آنها می پردازد. اگر ترکیباتی  گیاهان و چگونگی استخراج 
لکالوئید و ســــاپوئینها در گیاهان وجود داشــــته  مانند آ
 
ً
باشــــد می توانیم به آنها گیاهان دارویــــی بگوییم. ضمنا
اگــــر دقت کرده باشــــید گیاهی که در طب ســــنتی مطرح 
 در جاهای 

ً
شــــده و به عنوان دارو مصرف می شــــود اکثرا

مختلف اســــم های مختلفی دارند، مانند »آذربه« همدان 
که در شــــیراز به اسم »آویشــــن« می شناسند و همینطور 
ترک ها و کردها و دیگر زبان ها هرکدام اسم های مختلفی 

روی آن گذاشته اند.
همــــدان که آمــــدم بــــه دالیل مختلفــــی ادامــــه تحصیل 
نــــدادم و در حد کارشناســــی مانــــدم اما خوشــــبختانه به 
هم  زیــــادی  دانشــــجویان  و  رســــیدم  می خواســــتم  آنچه 
 با گروه های مختلفــــی کار کرده ام با 

ً
تربیت کردم. ضمنــــا

بچه های کارشناســــی ارشد و دکترای رشــــته فیزیک هم 
مقالــــه دارم و با بچه های دندان پزشــــکی هم کار کرده ام، 
با رئیس دانشــــکده دندان پزشــــکی آقای میراسماعیلی 
و خانم فرهادی مقاله داریم و چاپ شــــده است. برخی از 
دوســــتان ما در دانشگاه منچستر هســــتند و با آنها هم 
مقالــــه  داریم و کارهای خوبی انجــــام داده ایم. با بچه های 
 در نانوتکنولــــوژی 

ً
کشــــاورزی هــــم کار کــــرده ام و اتفاقــــا

هــــم ادعــــا دارم و بــــه همین دلیــــل اکثر کســــانی هم که 
بوعلی  دانشــــگاه  نانوتکنولوژی  رشــــته  در  می خواهنــــد 

همدان فعالیت کنند به سراغم می آیند.
در رشــــته نانوتکنولوژی ترکیبات بسیار خوبی ساخته ام 
و می توانیــــد بیاییــــد و از نزدیک ببینید، اکثر اکســــیدات 
فلزات را در حد چند نانومتر قادریم با قیمت بسیار ارزان 

آنها را در حد پایلوت ساخته ایم. بسازیم و حتی برخی از 
بنده به لطف خدا درآمــــد خوبی دارم و یکی از دالیلی هم 
که باعث شده در تهیه بسیاری از ترکیبات موفق باشم، 
وضعیت مالی خوبم اســــت چون ابتدا خواستم درآمدی 
کســــب کنم بعد در ایــــن تحقیقات هزینــــه کنم.کارخانه 
مرکب ســــازی دارم که یکــــی از کارخانه هــــای نمونه ایران 
معرفی شده و از وزارت صنعت لوح تقدیر دریافت کرده 
ام. هرآنچه در این کارخانه درآمد داشــــته ام سعی کرده ام 

کنم. در تحقیقاتم هزینه 
داروی مؤثر بر کرونا را چهار سال پیش ساخته ام �

بنده این دارو که در درمان کرونا مؤثر است را چهارسال 
پیش ســــاخته ام، ممکن است سؤال شود چطور پیش 
از کرونا ســــاخته شــــده و االن بــــرای درمــــان کرونا مطرح 
شــــده اســــت، هدف بنده از ســــاخت این دارو مقابله با 
ویروس ها بود، شــــاید بیش از چند میلیارد تومان برای 

آن هزینه کــــرده ام و اینطور نبــــوده که به یکبــــاره بگویم 
دارویی ســــاخته ام که در بیماری کرونا مؤثر بوده اســــت. 
خدا را شــــاکرم که این دارو در درمان کرونا مؤثر اســــت و 
تعداد زیادی از بیماران مبتال درمان شــــده اند و می توانم 
به جــــرأت بگویم که این دارو می تواند کرونا را ســــرنگون 

کند.
وی در خصــــوص ایــــن دارو توضیــــح داد: چندین ســــال 
پیش موضوعاتی در این خصوص و در مورد ویروس ها 
و باکتری ها داشــــتم و هدفم هم ثبــــت دارویی به عنوان 

کار جدید در تاریخ بود.
موضــــوع داروی کرونــــا مربــــوط به امــــروز نیســــت، بارها 
در رســــانه ها در مــــورد درمــــان بیماران ویروســــی تبخال 
صحبت هایی داشته ام، در مورد داروی بیماری ویروسی 
»تب برفکــــی« هم صحبت کرده ام کــــه در حال حاضر به 
مرحله تولید رسیده اســــت. در یک مصاحبه گفته ام که 
به داروهایی دسترســــی پیــــدا کرده ایم کــــه می تواند اکثر 
ویروس هــــا را از بیــــن ببرد و اگر دانشــــگاه ها به کمک ما 
بیاینــــد این دارو بــــه احتمال زیاد قادر بــــه درمان بیماری 
« و »ســــرطان« خواهد بود که متأسفانه به کمک ما  »ایدز

نیامدند.
شاید بپرســــید چرا این صحبت را می کنم؟ اما می خواهم 
بگویم این مطلب متعلق به امروز و دیروز نیســــت و 12 
سال است روی این مسائل کار می کنم و تمام هم و غم 

بنده درمان بیماری های ویروسی است.
باالتر هم گفتم با کمک بچه های دانشــــکده داروســــازی 
دانشــــگاه تهران طرحی را به نام »بررســــی فیتوشیمیایی 
گیاهــــان دارویی کل ایــــران« اجرایی کردیم که مســــؤول 
آیینه چی بود، وقتی ایشــــان از  مجموعه دکتــــر یعقــــوب 
ایران رفتند به همدان آمدم و کارم را جدی تر پیش بردم.
تقریبــــا 200 تــــا 250 مــــورد از گیاهــــان دارویــــی اســــتان 
همدان را بررســــی فیتوشــــیمیایی کرده ایم و البته همان 
مسؤولیت که دکتر آیینه چی به بنده داده بودند را اینجا 
هم برگرفتم و جدی مســــائل را پیگیــــری کردم. ما تالش 
می کردیــــم راه جدید برای درمان بیماری های ویروســــی و 

کنیم. پیدا  میکروبی 
تاکنــــون ویــــروس کرونا درمانــــی نداشــــته و دلیل آن به 
نظرم این اســــت که این ویروس یک مولکول شیمیایی 
بســــیار بزرگ اســــت. وقتــــی بیمــــاری میکروبــــی درمان 
مســــموم  میکروب  آنتی بیوتیک  داروهــــای  با  می شــــود 
شده و این مسمومیت شــــدید بیماری را از بین می برد، 
هرچند صدمه ای هم به بــــدن می زند اما من برای درمان 
و حــــذف ویروس ها و باکتری ها مــــاده ای یافته ام و البته 
دارویم یک طیف و یک مجموعه خاص از داروهاســــت و 

ترکیب شیمیایی خاص نیست.
وقتــــی مطالعــــه ای روی این دارو داشــــتم متوجه شــــدم 
کــــه می تواند بــــه باکتــــری، میکــــروب یا ویــــروس وصل 
شــــود چون ســــطح این ترکیبات ویروس ها یا باکتری ها 
عامل هایی دارند که می تواند به داروی ما وصل شــــود و 

این اتفاق بیفتد.
قــــادری در توضیح اینکــــه بیماری هایی چون ســــرطان و 
ایدز را هــــم درمان خواهد کرد، گفــــت: دلیل خاصی برای 
خود دارم چون حدس ما این اســــت به دلیل وارد شدن 
ویــــروس ایدز بــــه داخل ســــلول ها یک درهــــم ریختگی  
در ســــلول ها ایجاد می شــــود و یــــا در مورد ســــلول های 
ســــرطانی و حدس ما اینطور اســــت که در هم ریختگی در 
سلول های سرطانی هم ایجاد می شــــود. اینها می توانند 
بــــه داروهای مــــا وصل شــــوند و درمان صــــورت گیرد. از 
همان ابتدا از دانشــــگاه علوم پزشــــکی خواســــتم که به 
حرف هایم اهمیت دهند اما متأســــفانه اینطور نشــــد تا 

آمد. اینکه بیماری کرونا 
همانطور که گفتم داروی بنده یک طیف و یک مجموعه 
اســــت و عــــالوه بــــر اینکــــه می توانــــد بــــه ویروس ها که 
مولکول شــــیمیایی اســــت و عامل هایــــی در آن، ضربه 
بزند، تمــــام بیماری های میکروبی را هــــم می تواند درمان 

کند.

آزمایش خیلی جالبی روی این موضوع داشــــتیم و اولین 
کاری که کردیم ایــــن بود دارویی را که به دســــت آوردیم 
گروه میکروب شناســــی خواستیم با هزینه  با صحبت  با 
بســــیار باالیی از لحــــاظ ضد باکتری بررســــی کنند. جالب 
آنهــــا توانســــتند روی 28 باکتری کار کننــــد و هر 28  بود 
باکتری را با این دارو بزنند که اســــنادش موجود اســــت. 
آنها بســــیار از این اتفاق خوشــــحال بودند اما عنوان هم 
کردند که این دارو ممکن اســــت مضر هم باشــــد، بخاطر 
ایــــن موضوع از آنها خواســــتم اثــــرات »safety« آن را هم 
بررســــی کنند؛ قرار شــــد روی حیواناتی کــــه می توانند کار 
کنند و بعــــد از بررســــی دوماهه اعالم کردنــــد دارو اثرات 

تخریبی نداشته است.
آنهــــا روی 100 موش هم به صورت خوراکــــی و هم تزریقی 
کار کــــرده بودنــــد و اعالم کردنــــد هیچگونه اثرات ســــوء 
بعد از کالبدشــــکافی کبد و کلیه در آنها ندیده اند، از این 
بابت بســــیار خوشــــحال شــــدم چون این موضوع برای 
ما بســــیار مهم بود و دلیــــل آن این بود که هــــم زمان با 
یکی از همکاران دانشــــگاهی ام به نام »دکتر فرح آور «کار 

مشترکی روی این موضوع داشتیم.
او روی دوقلوزایــــی و چندقلوزایــــی کار می کــــرد، روزی به 
خاطــــر کاری که انجام می دادم به ســــراغم آمد و گفت »ما 
می خواهیم،  لومینیوم«  آ هیدروکسید  نانوذرات  مقداری 
من هم برایش بــــا ارزان ترین قیمت تأمیــــن کردم. گروه 
دکتر فرح آور هورمون ها را ســــوار نانوذرات کرده و داخل 
بــــدن گوســــفند تزریق می کردنــــد و بعد از عمــــل تلقیح، 
گوســــفندان دوقلو و چندقلــــوزا می شــــدند. وقتی برای 
گزارش کار با اســــتفاده از دارویی که ســــاخته بودیم آمد، 
شده اند  ناقص الخلقه  گوســــفندان  از  تعدادی  که  گفت 
که این بار گفتــــم دارو را روی اســــپرم ها بیاورند و ببینند 
اینطــــور چه تأثیری دارد که خوشــــبختانه عــــالوه بر اینکه 
اصاًل تأثیر سوء روی سلول های اســــپرم نداشت، بسیار 

محیط را برای اسپرم ها »safety« کرده بود.
دکتــــر فــــرح آور از ایــــن موضــــوع بســــیار خوشــــحال بود 
یــــک  عنــــوان  بــــه  می توانیــــم  دارو  ایــــن  از  می گفــــت  و 
آنتی بیوتیــــک و نگهدارنــــده اســــپرم اســــتفاده کنیم که 
خوشــــبختانه ایشــــان در قید حیــــات اســــت و می تواند 
حرفم هایم را تأیید کند، خالصه اینطور شــــد که داروی ما 
در دو جا از نظر »safety« تأیید شــــد و این بسیار برای ما 

مهم است.
قادری در مــــورد اینکه این دارو را برای بیمارســــتان بقیه 
اهلل ارســــال کرده اســــت نیــــز توضیــــح داد: اواخر ســــال 
گذشــــته؛ یعنــــی وقتــــی کرونا در ایــــران شــــیوع یافت به 
توصیــــه یکی از دوســــتانم تصمیم به ایــــن کار گرفتم. او 

مرا به بســــیج مســــتضعفین معرفی کرد و بــــه آنجا رفتم. 
دارو را با نام »پاد آفت« به بســــیج مستضعفین و به آقای 
دکتــــر لطیفی دادیــــم و او پذیرفت کــــه روی آن کار کنند، 
البتــــه آنجا اعالم کردیــــم روی انســــان کار نکردیم و روی 
ویروس هــــای مختلــــف حیوانــــی از جمله تــــب برفکی و 
لمپی اســــکین کار شده و نتیجه  بسیار خوبی هم داشته 
اســــت و اگر می خواهید روی انســــان کار کنیــــد باید کد 
اخالق بگیرید و بررســــی کنید، هرچند ما خود نیز بررسی 

کرده بودیم و در دو مورد نتیجه بخش بود.
دکتر لطیفی در بیمارستان بقیةاهلل بعد از چند روز گفت 
که هزینه ای برای انجام آزمایش بفرســــتید و ما هم اعالم 
آمادگی کردیم و گفتیم شــــماره حســــاب بدهند اما بعد 
گفتند که این مبلغ را از ســــپاه گرفته انــــد. بعد از چند روز 
برای ما آزمایشــــی که انجام داده بودند را فرستادند، ام تی 

تی این ترکیب بود.
» ام تی تی« مشــــخص می کنــــد که این دارو آیــــا ترکیبات 
ســــمی دارد یا خیر و یا اینکه اثرات آن روی حساس ترین 
سلول بدن انسان بررســــی می شود که خوشبختانه بعد 
از 48 ســــاعت هیچگونه ای عارضه ای برای سلول ایجاد 
نشده بود و مدارک موجود است و می توانم تقدیم کنم.
بعــــد از چند روز دکتــــر لطیفی تلفن کــــرد و اطالع داد کد 
اخالق را گرفته  اند و روی انســــان کار می کنند که یک ماه 
بعد به ما تبریک گفتند و اعالم کردند خوشــــبختانه دارو 
اثرات خوبی داشــــته و جــــواب می دهــــد. از این موضوع 
بســــیار خوشــــحال بودم که حتی نماینده ولــــی فقیه در 

استان همدان هم از بنده تقدیر کرد.
این مســــأله به این شــــکل پیــــش رفت تا اینکــــه بعد از 
آن هیــــچ خبــــری از بیمارســــتان بقیةاهلل نشــــد، من هم 
فکر کردم شــــاید موضوعی رخ داده کــــه بنده بی اطالعم، 
مثاًل ممکن اســــت از لحاظ »safety« به نتیجه نرســــیده 
باشند در صورتی که خودم مطمئن بودم اینطور نیست 
و منتظر تمــــاس بودم که در مــــوردش صحبت کنند اما 

دیگر صحبتی نشد.
 یکــــی از دوســــتان به من گفــــت که ما نتایــــج آن را 

ً
بعدا

دیده ایــــم و از بیمارســــتان بقیــــةاهلل خبــــر داریــــم و حتی 
ســــپاه همدان از بنده خواســــت کــــه بار دیگــــر این دارو 
را برای بیمارســــتان بفرســــتم، دوبــــاره 10 لیتر فرســــتادم 
و بعد گفتنــــد 10 لیتر هم برای قم بفرســــتم که این کار را 
هم انجام دادم؛ حدس زدم چــــون وضعیت قم آن زمان 
بســــیار وخیم بود شــــاید به عنوان پایلوت انتخاب شده 
تا نتایــــج را ببینند؛ بار دیگــــر قم داروی بیشــــتری از من 

خواست و 2 هزار و 500 ظرف اسپری هم ارسال کردم.
همکاران در قم نیز اعالم کردند که دارو بســــیار اثربخش 
بــــوده ولی بــــار دیگر همه چیز مســــکوت شــــد؛ با خودم 
فکر کردم شــــاید اینها زیــــر نظر بیمارســــتان بقیةاهلل کار 
می کردند و به نتایجی رســــیده اند که دارو مؤثر نباشــــد تا 
اینکه یکی از دوســــتانی که زحمت عرضه دارو را کشیده 
 یک نفر دیگر اعالم 

ً
بود اعالم کرد؛ اینطور نیســــت، اتفاقا

آمادگی کرده و مــــا می توانیم خواهش کنیم که او هم آن 
را مورد بررسی قرار دهد.

دوســــت ما گفــــت که آقــــای دکتــــر پناهی فردی بســــیار 
باسواد و توانمند است و ما می توانیم از او بخواهیم این 
دارو را اســــتفاده کند؛ 200 عدد دارو در اختیار او قرار دادم 
 »IRTC« و او نیز کار را شــــروع کرد. تقریبا پنجم آبان ماه کد
برای داروی دوم صادر شــــد، این دارو به اصرار آقای دکتر 
پناهی به اســــم »میرتوس« نام گذاری شــــد، یعنی اولین 
 در 

ً
دارو به اســــم »پاد آفت« و دومی »میرتوس« که اتفاقا

هر دو نیز نتایج خوبی را شــــاهد بودیم و پزشکان به این 
موضوع اذعان داشــــتند اما هیچ کجا نامــــی از بنده برده 
نشــــد، عماًل در یک خأل ماندیم که چه کاری انجام دهیم؟ 
30 ســــال اســــت دنبال این دارو بودم و موفق به تولید 
آن شــــده ام و اثرات خوبی نیز دارد اما نمی دانم چرا وزارت 

بهداشت آن را مورد بررسی قرار نمی دهد؟
بنــــده راه جدیدی را بــــرای درمان پیدا کــــرده ام، از همین 
تریبون می خواهــــم بگویم که در تاریــــخ بماند »معتقدم 
این دارو راه جدیدی برای درمان بیماری هاســــت« چون 
را  باکتری هــــا  بیشــــتر  آنتی بیوتیک هــــا  و  آنتی باکتری هــــا 

مســــموم می کنند و با ویــــروس کاری ندارنــــد اما داروی 
بنــــده یک طیــــف و مجموعه اســــت کــــه عــــالوه بر زدن 

ویروس ها، تمام باکتری ها را هم از بین می برد.
کرونا یک ویروس وحشــــی و عجیب اســــت چون عالوه 
بر اینکه ســــلول های ریه را تخریب می کند، الشــــه سلول 
موقعیت مناســــبی برای عفونت ایجاد می کند و عفونتی 
کــــه ایجاد می شــــود در یک محیط مناســــبی قــــرار گرفته 
که هم هوا اســــت و هــــم آب و هم گرمای مناســــب برای 
رشــــد باکتری؛ این باکتری ها کار خــــود را می کنند و باعث 
تخریب ریه می شوند و در دســــتگاه تنفسی فرد مشکل 

ایجاد می کنند که ممکن است منجر به مرگ شود.
داروی بنده عــــالوه بر اینکــــه ویروس هــــا را می زند تمام 
باکتری هــــا را از بیــــن می  برد، برخــــی از افرادی کــــه از دارو 
اســــتفاده کرده اند، اعالم کرده اند ظرف چند ســــاعت، اثر 
دارو را دیده اند، طبیعی هم هست چون این دارو همان 
طور که گفتم دو عملکرد دارد اواًل ویروس کش اســــت و 
 باکتری کش، یعنی به باکتری ها هم وصل می شــــود 

ً
دوما

و اجازه رشــــد به آنها نمی  دهد و بیمار به این طریق نجات 
پیــــدا می کند. گزارش هایی که از بیمارســــتان بقیة اهلل به 
ما می دادند این بود که داروی مــــا بیماری که در کما بود 
را هــــم نجــــات داد و دلیلش هم همیــــن دو خصوصیت 

است.
این محقق همدانی درباره انتظارش از مســــؤوالن گفت: 
دریافت کد »IRTC« و کد اخالق توســــط این دارو نشــــان 
می دهد که هم نتیجه بخش بــــوده و هم عوارضی ندارد؛ 
امیدوارم مســــؤوالن نتایجی کــــه در بخش های مختلف 
به دســــت آمده را مورد بررســــی قرار دهند و حتی اگر الزم 
اســــت دوباره ایــــن دارو را مورد بررســــی قرار دهنــــد، تا با 
حمایــــت آنها به مرحله تولید برســــیم. خواهشــــمندم به 
این مســــأله توجه شــــود چون جان میلیون ها انسان  در 
میان است و متأســــفانه روز به روز تعداد قابل توجهی از 
افراد از دســــت می روند و همه ما هم درگیر هستیم. این 
بیماری دنیــــا را تهدید می کنــــد و هیچکس مصون از آن 

نیست.
نبایــــد در این شــــرایط درگیر »طب قدیــــم« و »طب  �

جدید« و تقابل بین آنها شویم
متأســــفانه این بالیی اســــت که همه را درگیر کرده، باید 
کمــــک کنیم ایــــن ویروس را نابــــود کنیم، نبایــــد در این 
شــــرایط درگیر »طب قدیم« و »طب جدیــــد« و تقابل بین 
آنهــــا شــــویم، بایــــد انسان دوســــتانه کار را پیــــش ببریم 
 اثرات مثبتی داشــــته و تا جایی که 

ً
چون این دارو واقعــــا

ما کار کردیم بســــیار ایمــــن و safety اســــت، با این حال 
درخواســــت دارم خود وزارت بهداشــــت نیز ایــــن دارو را 

مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
 50 ســــال پیش دکتر ایــــوان ایلیچ در دانشــــگاه 

ً
تقریبــــا

کرمــــان یــــک ســــخنرانی داشــــت بــــا عنــــوان »طاعــــون 
برمی گــــردد«، آن موقــــع حرفش ایــــن بود کــــه باکتری ها 
باهوشــــند و با توجه به رونــــد مطالعاتش گفته بود که دز 
داروهــــا باال مــــی رود و باکتری ها و طاعون ممکن اســــت 
برگــــردد، بنــــده می خواهم ایــــن خبر خوشــــحال کننده را 
بدهــــم که داروی مــــن تغییراتــــی در دزش ایجاد نخواهد 
شد چرا که باکتری را مســــموم نمی کند بلکه به آن وصل 
می شــــود و آن را از بیــــن می بــــرد چون اجازه رشــــد به آن 

نخواهد داد.
کوتاهــــی وزارت بهداشــــت در این  قادری دربــــاره دلیل 
زمینه بیــــان کرد: بنــــده ضمن تشــــکر قلبــــی از زحمات 
کرونایی  وزارت بهداشــــت به خصوص در این روزهــــای 
که درصدد کاهش تلفات و مدیریت شــــرایط اســــت، اما 
از این موضوع گالیه مندم که چرا این دارو را مورد بررســــی 
داشته  سخت گیری هایی  پزشکان  شاید  نمی دهد؟  قرار 
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 بهداشــــت 
مجوز تولید گرفتند و شــــنیده هایی کــــه می گوید داروی 
»phr160« مــــورد تأییــــد وزارت بهداشــــت خیلــــی نزدیک 
بــــه ترکیبــــات داروی محقــــق همدانی اســــت گفــــت: از 
اینکــــه این داروها با پایــــه گیاهی مجوز گرفته اند بســــیار 
خرســــندم، اما به هیچ وجــــه اعتقاد نــــدارم داروهایی که 
ساخته شــــده، کپی داروهای بنده اســــت، ممکن است 
برخــــی از ترکیباتــــی کــــه بنده عنــــوان کــــردم و اولین پایه  
دارویــــی ام بــــوده در این ترکیبــــات پیدا شــــود اما دلیل 

نمی شود که همان داروی تولیدی بنده باشد.
وی دربــــاره اینکــــه بــــرای داروی کرونا میلیاردهــــا تومان 
هزینه کرده اما در روزهای کرونایی آن را رایگان در اختیار 
دیگران قــــرار می دهد نیــــز گفت: این حرف اصاًل شــــعار 
نبوده و نیســــت، وقتی از نتیجه ایــــن دارو مطمئن بودم 
و یافته ها و بررســــی های علمی که باال توضیح دادم هم بر 
این موضوع صحه می گذاشت، طبیعی است که باید آن 
را در اختیار مــــردم قرار می دادم تا از مرگ نجات یابند. ولو 

آن میلیاردی هزینه کرده باشم. اینکه برای 
قــــادری در این باره که شــــنیده ها حاکی از آن اســــت که 
کشــــورهای خارجی پیشــــنهاد 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 کشــــمکش هایی که رخ 
داده بســــیار اذیت شــــدم و از لحاظ روحی بسیار در تنگنا 
قرار گرفتم، اما دنبال این نیســــتم امتیاز دارو را به کشــــور 
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 روح القدس ار باز مدد 
فرماید. دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد«. همین 

موضوع باعث شد در مسیرم مستحکم شدم.
می خواهــــم 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 مسأله ام 
پول نبوده و نیســــت، حرف من این اســــت که ما ایرانی ها 
انسان های توانمندی هســــتیم و باید این توانمندی را باور 
کنیم، به دانشجویانم هم توصیه می کنم در ایران بمانند و 
برای ایران کار کنند و اگر برای ادامه تحصیل هم می روند 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 گروهــــی 
از حشدالشــــعبی و اهــــدای پرچــــم متبــــرک حــــرم امــــام 
حســــین)ع( از ســــوی آنها برای تشــــکر گفت: بله شــــکر 
خــــدا نتیجه بخــــش بــــوده، این ویــــروس همــــه را درگیر 
می کنــــد، بزرگ و کوچــــک، فقیر و غنی، مبــــارز و غیر مبارز 
نمی شناســــد و همه را درگیر می کند، اگر دارو را در اختیار 
آنهاست، امیدوارم همه  افراد قرار می دهم هدفم درمان 
درمان شــــوند و اوضاع به شرایط عادی برگردد. دوستان 
ما این دارو را برای گروه هایی خارج از کشــــور فرستادند و 

داشت. خوبی  نتیجه  خوشبختانه 
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 فوق العــــاده آن را تأیید کند، کار بســــیار 
بزرگی برای ایران ثبت خواهد شد، از رسانه ها می خواهم 

به کمکم بیایند تا این کار به سرعت انجام شود.
پیش بینی شده این بیماری ویروسی شاید 10 تا 15 سال 
دیگر مهمان ما باشــــد! اگر همراهی وزارت بهداشــــت را 
داشته باشــــم این نوید را می دهم که این بیماری بیشتر 
از 6 یا 7 ماه دیگر با ما نباشــــد و به امید خدا حذف شود، 
این را می توانم به جــــرأت بگویم که می توانم به امید خدا 
این ویــــروس مهارنشــــدنی را بعد از چند مــــاه به همان 

بود. که  بفرستیم  آزمایشگاه هایی 
از تمام کســــانی کــــه بنده را کمک کردند تشــــکر می کنم، 
دوســــتانی در ایــــن راه کمکم کردنــــد که از ذکر نــــام آنها 

آرزوی موفقیت دارم. خودداری می کنم، برایشان 
بــــه نقــــل از فــــارس، وی در پایــــان بیــــان کــــرد: از وزارت 
از  کننــــد،  بررســــی  را  دارو  ایــــن  می خواهــــم  بهداشــــت 
خبرنــــگاران می خواهم این موضوع را مطالبه کنند، چون 
همان طور که گفتم معتقدم می شــــود کرونا را ظرف 6 تا 
7 ماه از بین برد، ویروســــی که اگر با این وضعیت پیش 

برویم شاید 10 تا 15 سال با ما باشد!
نکتــــه دیگــــر اینکــــه از وزارت علوم درخواســــت می کنم 
تحقیقات را به صرف هزینــــه، محدود نکنند چون یکی از 
دالیل موفقیت بنده این بوده که توانایی مالی داشــــتم 
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 داده ام 
و ترکیبــــات پــــودر »میکــــرو پلی اتیلــــن« ســــاخته ایم که 
قابلیت دارد نفت را از روی آب بردارد که هیچ کســــی این 

کار را در دنیا انجام نداده است.

اسماعیل قادری، محقق همدانی:

یشه کن می شود با داروی کرونایی که ساخته ام بیماری 7 ماهه ر
چرا وزارت بهداشــــت نتایج تحقیقات 30 ساله ام را مورد بررسی قرار نمی دهد؟

پیش بینی شده این بیماری ویروسی 
شاید 10 تا 15 سال دیگر مهمان ما باشد! 

اگر همراهی وزارت بهداشت را داشته باشم 
این نوید را می دهم که این بیماری بیشتر 

از 6 یا 7 ماه دیگر با ما نباشد و به امید خدا 
حذف شود، این را می توانم به جرأت بگویم 

که می توانم به امید خدا این ویروس 
مهارنشدنی را بعد از چند ماه به همان 

که بود. آزمایشگاه هایی بفرستیم 

می خواهم 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 مسأله ام پول نبوده و 

نیست، حرف من این است که ما ایرانی ها 
انسان های توانمندی هستیم و باید این 

توانمندی را باور کنیم، به دانشجویانم 
هم توصیه می کنم در ایران بمانند و برای 

ایران کار کنند و اگر برای ادامه تحصیل 
هم می روند 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  دارویی ام بوده در 
این ترکیبات پیدا شود اما دلیل نمی شود 

که همان داروی تولیدی بنده باشد.
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حدیث

ین موزه پیامبر اعظم)ص( می شود »محمدیه«، بزرگتر
هگمتانه، گروه فرهنگی: ســــاخت مــــوزه »محمدیه« در اندونــــزی به پایان 
رسیده اســــت و پس از چیدمان اشــــیاء در آن، اســــفندماه به بهره برداری 

می رسد تا به بزرگترین موزه مربوط به پیامبر اسالم)ص( تبدیل شود.
اندونزی در جنوب شرق آسیا 273 میلیون نفر جمعیت دارد که 86 درصد 
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 2017 و به پیشنهاد شورای مساجد اندونزی کلید زد.
اکنون ســــاختمان این موزه به طور کامل به پایان رسیده و قرار است فوریه 
2021 )اسفند 99( افتتاح 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 ســــاخت موزه 

محمدیه وارد مرحله سوم خود شده است.
 70 درصد کار تمام شده است، در واقع کار را به پایان رسانده ایم، 

ً
وی افزود: تقریبا

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 بایگانی کردن مصنوعات مربــــوط به محمدیه انجام دهند. 
»کورنیاوان« ابراز امیدواری کرد که ساخت این موزه بتواند در شناساندن پیامبر 

اسالم)ص( به نسل جدید جوان اندونزی، یاری رساند.

خبــر

سر منزل توبه
بارالها بر محمد و آلش درود فرست

و ما را به سر منزل توبه
که محبوب توست برسان،

و از پافشارى بر گناه که نمی پسندى دور ساز
بارخدایا، هنگامی که در وضعی قرار می گیریم

که به ناچار مستحق خسارت در دین
یا ضرر در دنیا می  شویم

پس کاهش را بر دنیاى ما
که زود فانی می شود وارد ساز

و عفو و بخششت را در دینمان
که بادوام تر است قرار بده

و چون قصد دو کار کنیم
که یکی از آنها تو را از ما خشنود می کند

و آن دیگرى تو را بر ما خشمگین می  سازد
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

رازونیاز

سی نما

گفت و گو

ویژه کودکان

نگاهی به فیلم »آبادان یازده 60«

وقتی میکروفون قوی تر از تفنگ است
از مقاومت  گفتن  هگمتانه، گروه فرهنگی: ســــخن 
کار ســــختی نیســــت، امــــا همین یک کلمه  ســــهل 
ممتنــــع »مقاومت«، برای نشســــتن در جــــاِن مردم، 
نیاز به چیزی بیش از سخن گفتن و حرف زدن دارد. 

»آبادان یازده60« تالشی در همین مسیر است.
ســــخن گفتن از مقاومت کار سختی نیست. گفتن 
از ایســــتادگی و نترســــیدن و حفــــظ ســــنگر در برابر 
دشمن، هنر زیادی نمی خواهد. اما همین یک کلمه  
ســــهِل ممتنع »مقاومت« که انگار چکیده  نهضت 
ماست، برای نشســــتن در جاِن مردم، نیاز به چیزی 
بیش از ســــخن گفتن و حــــرف زدن دارد. فقط وقتی 
مقاومــــت را در قاب دوربین ســــینما نشــــان دهیم 

و تصویــــری بدون ویرایــــش از آن بــــه نمایش بگذاریــــم، می توانیم به 
جاری شــــدنش در متن زندگی مردم امیدوار باشیم. »آبادان یازده60« 
تالشــــی در همین مسیر اســــت. یک کوشِش شــــریف برای نمایش 
دراماتیزه  مفهوم »مقاومت«. مفهومــــی که از پالن به پالِن فیلم بیرون 
می زند. از همان ســــکانس اول و ماجرای تخلیه  ساختمان رادیو نفت 
آبــــادان، تا نمای آخر و پخش مکرر یک اطالعیــــه از رادیو. »آبادان یازده 
60«، تصویرِ باکیفیتی از  ایســــتادگی اســــت. قاِب مردمی که با دســــت 
خالی در برابر دشــــمن مقاومت کردند و البته نه یک قاِب کلیشــــه اِی 

ساده سازی شده.
 این مقاومت، ملی است �

مختصــــاِت مقاومتــــی که »آبــــادان یــــازده 60« بــــه تصویر می کشــــد، با 
روایت های یک خطِی همیشــــگِی ما از حال وهوای آبادان و خرمشهر در 
ســــال 59، متفاوت اســــت. طرحی که فیلم جدید مهرداد خوشبخت از 
»مقاومت ملی« نشــــان مان می دهد، یک طرِح همگانی و متکثر است. 
قهرمان های این فیلم، خط کشــــی ندارند. از موســــیوی ارمنی در میان 
آن ها هست تا جواِن پرشورِ حزب اللهی، از ویگن هست تا حسام الدین 

سراج. مزیت اصلِی »آبادان یازده 60« در همین رواداری است.
فیلم بدون لکنت، خوانشی »ملی« از مقاومت را به تصویر می کشد و 
، با مخاطبش تعارف نمی  کند. »آبادان یازده 60« اکسیر  در این مســــیر
مقاومــــت را در وحدت می بیند و پای کار بودن همه اقشــــار در صحنه  
نبرد را رمز پیروزی می داند. حرف فیلم، بــــرای دیروز و امروز و فردای ما 

یک حرف جدی است. جدی و اصیل.
 میکروفون رادیو، سالح است �

»آبادان یازده 60« سوژه  بکری دارد. از زاویه ای به دفاع مقدس پرداخته 
که نادیده اســــت. نقش رســــانه در دفاع مقدس، هیچ وقت به اندازه  
»آبــــادان یــــازده 60« در ســــینمای ایران مــــورد توجه نبــــوده و مهرداد 
خوشبخت با این ســــوژه، مخاطب را تشنه  تماشای فیلمش می کند. 
در ایــــن فیلــــم، قهرمان قصه اســــلحه به دســــت ندارد و ســــالحش، 
میکروفون رادیوی شــــهر است. میکروفونی که در آن روزهای سخت 

آغاز نبرد، گاهی از هر تفنگی قدرتمندتر می شود.

رســــانه چی های »آبــــادان یازده 60« به ما نشــــان 
میدان دار  می تواند  رســــانه  یک  چطور  می دهند 
جنگ باشد و صرف بودنش، روحیه ی خودی ها 
را تقویت کند و دشــــمن را به هم بریزد. »آبادان 
یازده 60« به ما نشــــان می دهد چطور گاهی یک 
رســــانه می تواند چنان مقدس شــــود که آدم ها 
حاضر شــــوند جانشــــان را در راه حفظش، ســــر 
دســــت بگیرند. این فیلــــم، برای اهالی رســــانه 

حرف های زیادی دارد.
 ضعف فیلم، التهاب ناقص است �

آخریــــن ســــاخته  مهرداد خوشــــبخت، بــــا هیچ 
متــــر و معیاری فیلم بدی نیســــت اما یک فیلم 
درخشــــان هم به حســــاب نمی آیــــد. اگرچــــه فضاســــازِی »التهاب« در 
ســــکانس های اول فیلم درگیرکننده اســــت اما تواِن ســــوژه و قدرت 
فضاســــازی ها برای کشــــاندِن مخاطب، از جایی به بعد تمام می شود 
و فیلمنامه نویس باید با طراحی یک روایِت چفت وبســــت دار و خلق 
درام، تماشــــاگر را مجــــذوب فیلم کند. اتفاقی که در »آبــــادان یازده 60« 
نمی افتد و قصه، خالصه می شــــود در چند خرده داستان که یکی پس 

از دیگری در میانه  ماجرا رها می شوند.
شــــخصیت های معلــــق و بالتکلیــــف زیــــادی در فیلم حضــــور دارند 
 ما 

ً
که کمکی به پیشــــرفت درام نمی کننــــد و ماجرا نمی ســــازند. نهایتا

به اثری می رســــیم که بیشــــتر شــــبیه یک کالژ از چند داســــتان کوتاه 
درباره  آبادان اســــت و تبدیل به یک پیکره  واحد نمی  شــــود. بازی های 
»آبــــادان یازده 60« هم چنگی بــــه دل نمی زنند. علیرضــــا کمالی فراتر از 
تیپ نمی رود، حســــن معجونی و نادر ســــلیمانی بازی خالقانه ای ارائه 
نداده اند و نمایش ویدا جوان هم کلیشــــه ای اســــت. »آبــــادان یازده 
60« ســــوژه  ملتهبی دارد اما نمی تواند این التهاب را به درســــتی پیش 
چشم مخاطب بیاورد. نه بازی ها، نه گره های فیلمنامه و نه کارگردانی؛ 
هیچ کدام به ســــوژه قوام نمی دهند و پخته اش نمی کنند. نتیجه، اثری 
اســــت که اگرچه تالش هایش برای خوب بودن، آشــــکار است اما در 
رســــیدن به نقطه ای که بتوانیم آن را فیلمی مانــــدگار بدانیم، توانمند 
نیست. اثری که اجرای تکنیکی آن، به پای مضمون جذابش نرسیده 
و »آبادان یازده 60« را در ســــطح یک ایده  خوب با یک اجرای متوســــط، 

نگه داشته است.
 محبوب و بی ادعاست �

فیلم بی ادعای ســــازمان هنری-رســــانه  ای اوج، در مقایسه با بسیاری 
از فیلم های نمایش داده شــــده در جشنواره  فجر38 قابل دفاع است 
و حضورش در میان آثار منتخب مردمی جشــــنواره، نشــــان می دهد 
با فیلمی محبــــوب طرفیم. در این روزهای بی رونقی ســــینماها و رکود 
اکران برخــــط، »آبادان یازده 60« بهترین فیلمی اســــت کــــه راهی اکران 
برخط شــــده و با تمــــام ضعف هایش، اثری ارزشــــمند اســــت. اثری که 

مخاطبش را به »مقاومت« دعوت می کند. یک مقاومت ملی.

علی اصغر حمدیه:

قهوه خانه، کافه نشینی این ایام نیست!
هر قهوه خانه، یک طاق نما

هگمتانه، گروه فرهنگی:  کتــــاب »قهوه خانه در همدان« 
بخشــــی از مجموعه دانشنامه اســــتان همدان است که 
منتشــــر شــــده و به تاریخ پیدایش و کارکرد قهوه خانه ها 

پرداخته است .
»قهوه خانه ها« یکی از نهادهای سنتی سال های گذشته 
بود که نیاز مردم آن زمان برای دور هم جمع شدن، موجب 
پیدایش آن شد، »قهوه خانه ها« همان چایخانه هایی بود 
که در گذشــــته محلی برای تجمع افــــراد صاحب منصب و 
مردمی بود که تفریحی نداشــــتند و عالوه بر گذران اوقات 

خود در آن از کارهای عام المنفعه نیز بهره مند می شدند.
بــــا تدوین دانشــــنامه اســــتان همــــدان بخشــــی از آن به 
قهوه خانه و تاریخ این مکان ســــنتی پرداخته شــــده که با 
توجه به اینکــــه قهوه خانه جزئی از فرهنــــگ اصیل ایرانی 
اســــت، ســــعی کردیم طی گفت وگویی با نویســــنده این 
کتاب، با قهوه خانه ها و کارکردهای آن بیشتر آشنا شویم.
»علــــی اصغر حمدیــــه« پژوهشــــگر و نگارنــــده این کتاب 
بــــا پژوهــــش میدانــــی در هفــــت فصــــل و 336 صفحــــه 
را  اثر مکتوب دانشــــنامه اســــتان همــــدان  نوزدهمیــــن 
چاپ کرده که در ادامه قســــمت پایانی ایــــن گفت و گو را 

می خوانید.
 اکنــــون از قهوه خانه هــــای قدیــــم در همــــدان و یا  �

ثاری باقی مانده؟ کشور آ
حدود 300 قهوه خانه در همدان داشــــتیم اما اکنون هیچ 
یک دیگر سر پا نیست چون قهوه خانه ها به کافه نشینی 
تبدیل شده و فرم قهوه خانه مدرن شده ولی اکنون 20 تا 

30 قهوه خانه سنتی در شهر همدان داریم.
قهــــوه خانه ها به علــــت اینکه معتاد، مالخــــر و دزد در آن 
رفت و آمد داشــــتند، 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 خیابــــان بوعلی قهوه خانه ای به نام »بهارســــتان« برای 
شــــاعران و اهل قلم بود که در آنجا جمع می شــــدند و هنر 
خــــود را ارائــــه می کردند و غلط آنهــــا را اســــاتید می گرفتند 
بنابراین صاحب نام ها در قهوه خانه پاتوق داشتند و فقط 

جای بیکاران نبود.
 زنان نیز در قهوه خانه رفت و آمد داشتند؟ �

خیر اصال؛ برای زنــــان قهوه خانه ای وجود نداشــــت، حتی 
زنان از درِ قهوه خانه نیز رد نمی شــــدند چه بماند که در آن 
جا رفت و آمد هم داشته باشند اما طی چندین سال اخیر 

زنان هم در کافه ها حضور می یابند.
 برای ورود به قهوه خانه باید پول پرداخت می شد؟ �

چای 30 شــــاهی بود یعنی یک ریال و نیم بود عده ای پول 
چای خود را می دادند اما عده ای حساب دفتری داشتند و 

سر ماه حساب می کردند.
در آن زمــــان هرکــــس وارد قهوه خانه می شــــد »چای بده« 
 می دانســــت که او چای پررنگ، کمرنگ یا چای شــــیرین و 
یــــا چه نوع قلیانی اســــتفاده می کند و به نوعی مشــــتری را 
می شناخت بنابراین سریع چای را جلوی فرد می گذاشت، 
نیم ساعت بعد چای دوم را که می آورد فرد حساب می کرد 
برخی کــــه صاحب منصب بودند وقتی وارد می شــــدند در 
قهوه خانه زنــــگ می زدند که فالن کس وارد شــــد و او نیز 

همه را چای مهمان می کرد.
ج و قرب داری  �  در آن زمــــان قهوه خانه هــــا مــــکان ار

چون زورخانه بود. در این خصوص بیشتر می گویید؟
در آن زمان چهار مکان مقدس در محالت وجود داشت، 
مســــجد، قهوه خانــــه، زورخانــــه و حمام که اینهــــا کنار هم 

ساخته می شد. همه این مکان ها برای تطهیر بدن و روح 
و پرورش اندام بود.

قهوه خانه ها طاق نمــــا طاق نما بود و هر طــــاق پاتوق یک 
عده مثــــال نویســــندگان، معمــــاران و... بــــود در هر طاق 
صنف هــــای مختلــــف حضور داشــــتند و بحــــث و تبادل 
نظر می کردند امــــا وقتی نقالی یا برنامــــه دیگری بود دیگر 
فرصت حرف زدن نبــــود و باید گــــوش می کردند. در این 
هنگام هرکســــی به انــــدازه توانش مبلغی پول در کاســــه 

نقال می انداخت.
 به نظر شما بیان این مطالب و توجه به گذشته ها  �

چقدر برای نوجوانان و جوانان امروز مهم است؟
یــــادآوری این مطالــــب خیلی مهم اســــت، ایــــن مطالب 
فرهنــــگ ما و میراث آبــــا و اجدادی ماســــت و باید بدانیم 
در گذشــــته چــــه کارهایی انجام می شــــد زیرا ایــــن کارها از 
جوانمردی ها، فتوت و غیرت نشات می گیرد، گلریزانی که 
قهوه خانه ها انجام می شد اکنون در زورخانه ها وجود دارد 

و این فرهنگ از آن زمان مانده است.
اصال وقتی آداب و رســــوم خود را مرور می کنیم انســــان به 
گذشته ها پرواز می کند و بال و پر می گیرد و باید اینها را به 

خاطر بسپاریم و این کتاب ها را بخوانیم.
 االن قهوه خانه ها جای خود را به چه نهاد یا مکانی  �

داده اند؟
همه قهوه خانه ها از بین رفته و کار قهوه خانه را تلویزیون 
و سایر امکانات کساد کرده اما فعالیت آنها را در سنندج 
و اصفهان دیده ام. االن ســــفره خانه ســــنتی داریم که یکی 
از آنهــــا در خیابــــان شــــهدای همدان اســــت کــــه تصاویر 
شــــاهنامه ای را نیز بــــه تصویر کشــــیده اســــت و برخی از 

حمام های قدیم نیز به سفره خانه تبدیل شده است.

مجموعه شعر »عروس کیه؟ دوماد کیه؟« منتشر شد
هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: »عروس کیه؟ دومــــاد کیه؟« 
ســــروده  پیوند فرهادی به تازگی از سوی انتشارات کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
هم زمــــان با هفتــــه کتــــاب و کتاب خوانــــی این کتــــاب با 
تصویرگری مریم یکتافر برای کودکان باالی چهار سال به 

چاپ رسیده است.
»عروس کیــــه؟ دوماد کیــــه؟« در بردارنده 10 قطعه شــــعر 
شامل »حلزون، آقای جامدادی، آمبوالنس، عروس کیه؟ 
جی َمجی و 

َ
، شــــوخی، تابلو، بیب بیب، ا دوماد کیه؟، شکار

ه قند« است.
ّ

کل
فرهادی درباره این کتاب توضیح داد: بیشــــتر اشعار این 
کتاب را در قالب مثنوی سروده ام و در انتخاب قافیه های 
آهنگین و جذاب، وســــواس به خــــرج داده ام و جایی که از 
دیگر قالب ها مثل چارپاره یا نیمایی اســــتفاده شــــده، با 
آوردن قافیه های بیشــــتر برای تقویت موســــیقی در شعر 

بهره برده ام.

شــــاعر کتــــاب »عروس کیــــه؟ دومــــاد کیــــه؟« همچنین 
گفت: در این شعرها ســــعی کردم به طنز و شادی انگیزی 
مخصوص اشعار خردســــاالن توجه ویژه ای داشته باشم 

و پیوندهــــای آوایــــی را به پیوندهــــای معنایــــی مطابق با 
سلیقه ی مخاطبم ترجیح بدهم.

در شــــعر »آقای جامــــدادی« این کتــــاب می خوانیم: مداد 
قرمزی گفت: / آقای جامدادی / چرا کنار دوســــتام / جایی 
بــــه من ندادی؟ / با خنده جامدادی / گفت: تو کاله نداری 
/ چیزی روی سرت نیست / به این جا راه نداری! / دفعه ی 
پیش تنم رو / تو نقطه نقطــــه کردی / خودت خبر نداری / 

بیا ببین چه کردی!
این کتاب 28 صفحه ای در قطع خشــــتی، سه بار هم زمان 
منتشر شده و شمارگان آن به 7 هزار و 500 نسخه رسیده 

است.
عالقه منــــدان می تواننــــد کتــــاب »عــــروس کیــــه؟ دوماد 
کیه؟« را با قیمــــت 11 هزار تومان از فروشــــگاه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فروشــــگاه اینترنتی 
محصوالت کانون و فروشــــگاه های محصوالت فرهنگی 

هنری خریداری کنند.

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
سعدی

پیامبر اعظم )ص(:

هنگامی که به آنها ]کودکان[ قولی می دهید، به آن عمل 
کنید؛ زیرا آنان می پندارند شما روزیشان را می دهید.

وسائل الشیعه، ج ۲1، ص 4۸3

»چهارفانوس« روایتی از مردان 
ناپیدای امام زمان)عج( 

به قلم سعید تشکری

»چهارفانــــوس«  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
روایت های داســــتانی سعید تشــــکری از زندگی و 

شد. منتشر  )عج(  زمان  امام  خاص  نواب  زمانه 
از  متشــــکل  ارتباطی  شــــبکه ای  وکالت،  ســــازمان 
امام معصــــوم )ع( و عده ای از شــــیعیان نزدیک و 
وفــــادار به امام )ع( کــــه تقریبا همزمــــان با روی کار 
آمــــدن بنی عبــــاس )132ق.( و عصــــر امام صادق 
)ع( تأســــیس، و با فرارســــیدن عصر غیبت کبری 
و وفات علی بن محمد ســــمری آخرین سفیر امام 

شد. منحل  )329ق(  علیه السالم  عصر 
سرکوب و خفقان شــــدید بنی عباس و لزوم حفظ 
ارتبــــاط بین امام و جامعه شــــیعی، باعث شــــکل 
گیــــری ســــازمان وکالــــت شــــد. ســــازمان وکالت 
شــــبکه ارتباطــــی گســــترده و پیچیده بیــــن امام و 
معدودی  و  مشــــخص  عده  واســــطه  به  شیعیان، 
از یاران وفادار امام اســــت کــــه از زمان امام صادق 
علیــــه الســــالم به تدریج شــــکل گرفتــــه و در عصر 

رسید. خود  اوج  به  صغری  غیبت 
 ، روزگار آفــــت  و  جریــــان  ایــــن  پنهانــــی  اقتضــــای 
اطالعات کمی از نایبان امام زمان را به ما رســــانده، 
ولی شــــرایط خــــاص آن عصــــر و جزئیــــات محدود 
کاربردی در خود  ارزشــــمند و  تاریخی نکات بسیار 
دارد که دستمایه »ســــعید تشکری« برای نگارش 
بــــا موضوع نواب  نــــام »چهارفانوس« و  بــــه  رمانی 

است. شده  حضرت 
»چهــــار فانوس« چهار داســــتان از گزیــــده زندگی 
این نواب و روش و منش آنها برای تدبیر شــــبکه 
ارتباطی شــــیعیان در خفقان جامعه وقت و حفظ 
و اســــتمرار ارتبــــاط دوســــتاران اهل بیــــت علیهم 

است. خویش  رهبر  با  السالم 
بــــر اســــاس ایــــن گــــزارش، »چهــــار فانــــوس« در 
268 صفحــــه از طریــــق انتشــــارت جمکــــران راهی 

است. شده  کتابفروشی ها  گیشه های 

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

قسمت چهارم


