
ضایعه درگذشــت والده مکرمه موجب تألم و تأســف بســیار شــد. این اندوه جانــکاه را خدمت حضرتعالــی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و از درگاه وحدانی خدای متعال برای آن مرحومه غفران الهی مسئلت داریم.
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صف معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان:

خدمات رفاهی  50 میلیارد تومانی 
یق کارت اعتباری به کارکنان شهرداری از طر

7  
حه

صف پویش »مهر محمدی« 
  4در همدان

حه
صف رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان خبر داد: 

راه اندازی سامانه جمع آوری 
پسماند خشک

پیام شهردار همدان 
به مناسبت روز جهانی شهرها

یزی شهرداری ها  لزوم برنامه ر
یت پسا کرونا برای مدیر

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شهر همدان:

فرهنگسرای کسب و کار 
در تمام مناطق همدان ایجاد شود

رشد ۸۳ درصدی  استخراج 
سنگ های معدنی  در همدان

تویسرکان همچنان در انتظار 
افتتاح بیمارستان  154 

تختخوابی شهید سلیمانی 

صدای کبودرآهنگی ها از افزایش کرونا درآمد؛
شهری ها را به روستاها راه ندهید!

بدون تعارف 
با جوانانی که می خواهیم

گزیده ها

صفحه  ۲

صفحه   ۲

صفحه   5

دورهمی های خانوادگی عامل
 90 درصد ابتال به کرونا در همدان

دادستان همدان: 
در ستاد کرونا تصمیم می گیریم اما اجرا نمی شود

 دادســــتان عمومی و انقالب مرکز اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه برای 
اجرایی شــــدن مصوبات کرونــــا باید اقدام 

تصمیــــم  گفــــت:  گیــــرد  صــــورت  جــــدی 
می گیریم اما اجرا نمی شود.

حســــن  هگمتانه،  گــــزارش  به 
ستاد  در  شــــنبه  روز  خانجانی 
اســــتانی کرونا افزود: در حالی 
که طبق مصوبه ســــتاد کرونا 

باید کافه، قهوه خانه  ...

ترک ها به دنبال سرمایه گذاری 
در شهرک گلخانه ای 40 هکتاری همدان

اســــتاندار همدان از ســــاخت شــــهرک گلخانه ای به وســــعت ۴۰ هکتار با 
مشارکت سرمایه گذار کشور ترکیه در استان خبر داد.

به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی 
گفت: ایجاد یک شهرک گلخانه ای امسال با 
همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری از 

کشور ترکیه با استفاده از به روز ترین 
دانش دنیا در ساخت گلخانه ها 

در استان صورت خواهد گرفت.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در ســــند 

توســــعه اســــتان طی ۳ سال 
باید ۲۱۰ هکتار گلخانه  ...

چرا جمعیت ایران باید دسِت کم 
به 150میلیون برسد

یم! معاون امور بازرگانی همدان: کمبود روغن ندار

مردم احتکار خانگی نکنند!
در روزهای آینده روغن به میزان کافی در بازار عرضه می شود

خبــر

صفحه 4

مسؤوالن برای حل مسأله ازدواج برنامه بدهند
هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس دفتر نظارت و بازرســــی شورای 
نگهبــــان در همدان با بیان اینکه مجلــــس و دولت باید برای حل 
مســــأله ازدواج فکر و برنامه داشته باشــــند بر لزوم احیای بعضی از 

سنت ها و فرهنگ ها تأکید کرد.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم جالل مرادی ظهــــر دیروز در 
جلســــه تفســــیر قرآن در جمع کارمندان دفتر نظارت و بازرســــی به 
تفسیر آیات ۱۰۷ تا ۱۰۹ سوره شــــعرا پرداخت و اظهار کرد: این آیات 

پنج بار تکرار شده است.
)ص( توسط  وی با محکومیت توهین به ســــاحت مقدس پیامبر
فرانســــه به اســــم آزادی بیان گفت: مکــــرون کــــه دم از آزادی بیان 
می زند، دو سال اســــت مردم خودش یعنی جلیقه زردها که دنبال 
تحقق عدالت هســــتند را می کشــــد، چرا اینجا خبری از آزادی بیان 

نیست؟
وی  افــــزود: همه انبیا به عنوان  امین وحــــی خداوند قابل احترام و 

اطاعت هستند.
رئیــــس دفتر نظارت و بازرســــی اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
آیات این اســــت  که باید بدون چشمداشــــت  نکتــــه مهم این 
آیــــات به ما  از مــــردم کار تبلیــــغ دیــــن را انجــــام داد گفت: این 
وی  می آمــــوزد کــــه اگــــر می خواهیــــم کاری انجــــام دهیــــم کــــه ر
مــــردم اثر داشــــته باشــــد باید بــــدون در نظر گرفتــــن پاداش و 

باشد. مردم  از  چشمداشت 
وی با اشــــاره به داســــتانی از آیت اهلل آخوند مالعلــــی همدانی اظهار 
کرد: شنیده شــــده که این عالم ربانی وقتی روحانیون را برای تبلیغ 
به جایی می فرســــتادند تأکید می کردند که تا پــــای منبر اگر به فکر 
دســــتمزد و پاداش از طرف مردم هستید باشید ولی این فکر فقط 
. وقتی از منبــــر باال رفتید دیگر بایــــد برای خدا صحبت  تــــا پای منبر
کنیــــد  حرفتان به دل مردم بنشــــیند و در اینجا اســــت که اجر تو با 

خداوند است.
مــــرادی در بحث تربیت و ارشــــاد هم به این موضــــوع تأکید کرد و 
گفت: باید برای مســــائل معنوی و دینی و ارشــــاد مــــردم جامعه و 

اطرافیان خودمان بدون چشم داشت قدم برداریم.
وی در بخش دیگری از ســــخنانش با محکومیت توهین فرانسه 
به ســــاحت مقدس پیامبر گرامی اســــالم گفت: جالب آن اســــت 
که رئیس جمهور این کشــــور به اســــم آزادی بیــــان از این توهین 

حمایت کرده است، مگر می شــــود هر کاری خواستیم بکنیم مثال 
آدم کشــــت، اذیت کرد، خانه کســــی را خراب کرد و بعد گفت آزادی 

وجود دارد؟
رئیس دفتر نظارت و بازرســــی شــــورای نگهبان در استان همدان 
با بیــــان اینکه برای هیــــچ کار و عملی ما آزادی مطلــــق نداریم حتی 
در بیان و گفتار افزود: رئیس جمهور فرانســــه که دم از آزادی بیان 
می زند، رئیس جمهور کشــــوری است که نزدیک به دو سال است 
مردم خودش یعنی همان جلیقه زردها که به دنبال تحقق عدالت 

هستند را می کشد، مجروح و زخمی می کند.
وی در ادامــــه صحبت خــــود به تشــــریح موضــــوع ازدواج پیامبر با 
حضرت خدیجه )س( پرداخت و تصریح کــــرد: در خصوص ازدواج 
پیامبر واقعا جا دارد که ما پنــــج الی ۶ همایش جداگانه برگزار کنیم 
که یک مورد به خود پیامبر و شــــخصیت ایشــــان، بعــــد به ازدواج 
، خود شــــخصیت حضرت خدیجه)س( و  ،  همسران پیامبر پیامبر
کلیدی تر از همه در مورد ازدواج و فلسفه آن بحث و گفت گو کنیم.
مرادی با بیان اینکه خداوند برای رفع همه غرایز بشــــر راه حل داده 
اســــت، ادامه داد: راه حل ارضای غریزه جنسی هم ازدواج است که 
این موضوع در همه ادیان آمده و در اسالم بسیار بر آن تأکید شده 

است.
وی گفــــت: این را قبول داریم که اگر با جوانان و یا حتی والدین آنها 
در خصوص ازدواج صحبت کنیم مسائل و مشکالت اقتصادی و 
گرانی ها و تورم را مطرح می کنند اما به طور قطع موانع ازدواج جوانان 

ما فقط اقتصاد نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرســــی شورای نگهبان در استان همدان با 
بیان اینکه قبل از این همه مشکالت اقتصادی ما ضعف در حوزه 
فرهنگ ازدواج داریم که باید به آن پرداخته شــــود ادامه داد: در این 
چند سال اخیر چند درصد خانواده های ما ازدواج را در اولویت قرار 

داده اند.
وی خاطرنشــــان کرد: در گذشــــته اولویت اول خانواده بعد از بلوغ 
فرزنــــدان ازدواج آنهــــا بود کــــه متأســــفانه روز به روز ایــــن موضوع 
کمرنگ تر شــــد و مســــائل دیگر مثل درس خوانــــدن، پیدا کردن 

شغل خوب و... به اولویت تبدیل شده است.
مرادی بــــا بیــــان اینکه وقتــــی اولویــــت خانــــواده و جوانــــان فقط 
تحصیالت عالیه و شــــغل خوب باشــــد ســــطح توقعــــات هم باال 

مــــی رود و به تبع آن ازدواج هم ســــخت تر می شــــود گفت:  هیچ جا 
گفته نشــــده که ادامه تحصیل مانع ازدواج باشــــد زیرا بســــیاری از 
افراد بودند و هستند که همراه با تحصیل و کار ازدواج به موقع هم 

داشتند و از زندگی خوبی هم برخوردارند.
وی افزود: در حال حاضر با این که ســــن بلوغ جنســــی پســــران ۱۵ 
ســــال اســــت و طبق آمــــار در روز ۶ آبان مــــاه ســــن ازدواج جوانان 
باالی ۳۰ ســــال اعالم شــــده که این یک زنگ خطر بزرگی اســــت که 
سال هاســــت به صدا درآمده و کســــی نســــبت به آن توجه جدی 

نمی کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرســــی شــــورای نگهبان در استان همدان 
بیان کرد: وقتی جوانی ۱۵ سالگی بالغ می شود تا ۳۰ سالگی و باالتر 
ازدواج نکرده است در این مدت چکار باید بکند؛ اگر در این فاصله 
راه حالل ارضای غریزه نباشــــد ممکن اســــت کار حرام انجام گیرد و 

این می شود همان فساد در جامعه.
وی بــــا بیان اینکــــه باید راه را بــــرای ازدواج جوانان همــــوار کرد که 
خانواده هــــا در این زمینــــه نقش جدی دارند، گفــــت: البته نقش 
مســــووالن را نیز نباید نادیــــده گرفت برای مثال ایجاد مســــکن  
بــــرای جوانان مانند مســــکن مهر یک راه حل خــــوب و کم هزینه 

است.
مــــرادی با تأکید بر لزوم افزایش مبالغ وام ازدواج تصریح کرد: باید با 
شفافیت و دریک ســــامانه جامع یارانه خرید کاال برای تهیه وسایل 
زندگی و تهیه جهیزیه به زوجین داده شــــود که با ثبت عقد هر زوج 

اسمشان برای دریافت کاالی اساسی زندگی نیز ثبت شود.
وی با بیان اینکه همین دو موضوع خود باعث اشتغال و چرخیدن 
چرخ کارخانه ها و جهش تولید می شــــود و در دل جوانان انگیزه و 
امید ایجاد می کند تأکید کرد: رونق ســــاخت و ساز و مسکن خود 

باعث رونق ۵۰ صنعت وابسته می شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرســــی شــــورای نگهبان در استان همدان 
با بیان اینکه مجلس و دولت باید برای حل مســــأله ازدواج فکر و 
برنامه داشــــته باشند بر لزوم احیای بعضی از سنت ها و فرهنگ ها 
تأکید کرد و گفت: در گذشته مساجد، مجالس دینی و مذهبی و... 
واســــطه برای ازدواج جوانان می شدند که باید این سنت در شرایط 
فعلی جانی تازه بگیرد و ما شــــاهد ازدواج های آسان و زیاد جوانان 

در جامعه باشیم.

انتظار داریم اهدای پالسما به 10درصد برسد

همدانی ها باالتر از میانگین کشوری پالسما اهدا کردند
هگمتانه-گروه خبر همدان: مدیرکل انتقال خون استان همدان با بیان 
اینکه همدانی ها باالتر از میانگین کشوری پالسما اهدا کردند گفت: این 
میزان در کشور ۲.۱ و در استان سه درصد است اما انتظار داریم به ۱۰ درصد 

برسد.
به گزارش هگمتانه، افشین محمدی با اشاره به وضعیت اهدای پالسمای 
از ســــوی بهبودیافتگان کرونا در همدان اظهــــار کرد: تمام بهبودیافتگان 

کرونا شرایط اهدای پالسما را ندارند و افراد خاصی را شامل می شوند.
وی با اشــــاره به اینکه باید افراد ۱۸ تا ۶۰ ســــال باشــــند و اگر خانم هســــتند 
شرایط بارداری و سقط نداشته باشند گفت: در این رده سنی نیز افراد باید 
سابقه بیماری خاص و بیماری زمینه ای نداشته باشند که عمال این مسأله 

تعداد اهداکنندگان پالسما در کشور را کاهش داده است.
مدیرکل انتقال خون استان همدان با بیان اینکه پیش بینی ما این است 
که به طور میانگین ۱۰ درصد از بهبودیافتگان شرایط اهدای پالسما را دارند 
خاطرنشان کرد: اگر رده ســــنی، جنس و بیماری زمینه ای را در نظر بگیریم 

توقع این است که حداقل ۱۰ درصد افراد پالسما اهدا کنند.
وی از میانگین ۲.۱ درصد اهدای پالســــما از سوی بهبودیافتگان به کرونا 
در کشور خبر داد و افزود: در استان همدان این میزان سه درصد است و 
خوشبختانه از میانگین کشوری باالتریم اما با این پیش بینی که می توانیم 

تا ۱۰ درصد انتظار اهدای پالسما داشته باشیم، فاصله داریم.
محمدی در بخش دیگری از ســــخنانش فرهنگ سازی و اطالع رسانی را در 
ترویج اهدای پالســــما مؤثر دانســــت و افزود: از افرادی که مبتال می شوند 

می خواهیم که یک ماه بعد از بهبودی پالسما اهدا کنند.

وی با اشاره به دریافت اطالعات بیماران کرونایی از شهریورماه با این شرط 
که یک ماه از زمان بهبودی آنها گذشــــته باشــــد گفت: بیماران تا اواسط و 

اواخر آذرماه شرایط اهدای پالسما را دارند.
مدیرکل انتقــــال خون اســــتان همدان با بیــــان اینکه درصــــدد فراخوان 
هســــتیم تا از درصد شــــرایط اهدا اطالع داشــــته باشــــیم گفت: بسیاری از 

بیماران مبتال باالی ۶۰ سال سن دارند و شرایط اهدا را ندارند.
وی تأکید کرد: در همین راســــتا با افراد درگیر با کرونا تماس می گیریم تا در 
صورت نداشتن بیماری زمینه ای، درخواست کنیم نسبه به اهدای پالسما 
اقدام کنند. محمدی در پاســــخ به اینکه برخی از بیماران در منزل قرنطنیه 
می شوند آیا با آنها نیز ارتباط گرفته خواهد شد گفت: فهرست را بر اساس 
بیماران بهبودیافته مراکز بیمارســــتانی یا قرنطینه خانگــــی داریم اما در هر 

صورت باید مستندی داشته باشیم که فرد مبتال به کرونا بوده باشد.
وی با بیان اینکه صرف برخورداری شــــخص از عالیــــم بیماری نمی توانیم 
درخواســــت اهدای پالســــما کنیم ادامه داد: باید فرد حتما رد پای موثق از 
ابتال را داشته باشد بدین معنا که یا بستری شده باشد یا سی تی اسکن او 

عالیم را نشان دهد یا پی سی آر مثبت داشته باشد.
مدیــــرکل انتقــــال خون اســــتان همدان در پاســــخ به اینکه آیــــا مجموعه 
شــــرایطی را ندارد که بخواهد از افراد در قرنطینه تســــت  بگیرد تا مشخص 
؟ گفت: امکانپذیر نیست، باید  شود می توانند پالســــما اهدا کنند یا خیر
مشخص باشد که فرد بیمار بوده و وقتی می گوییم یک ماه بعد از بهبودی 
مراجعه کند درواقع در آن زمان تســــت پی سی آر منفی است و اگر تست 

هم بگیریم ارزشی ندارد.

بازدید معاون سیاسی وزارت امور خارجه از باغ موزه دفاع مقدس همدان
هگمتانه-گــــروه خبر همدان: معاون سیاســــی وزارت امــــور خارجه طی 
بازدید سرزده از باغ موزه دفاع مقدس استان همدان گفت: از ابتکارات و 
حســــن سلیقه ای که در باغ موزه دفاع مقدس همدان به کار گرفته شده 
است به شــــدت تحت تأثیر قرار گرفتم. به گزارش هگمتانه، سیدعباس 
عراقچی در یادداشــــتی در دفتــــر یادبود باغ موزه دفــــاع مقدس همدان 
نوشت: این جهادها و رشادت ها سرمایه جمهوری اسالمی است و مایه 
قدرت ما در عرصه های جهانی می باشــــد. در ادامه این یادداشــــت آمده 

اســــت: دیپلمات های جمهوری اســــالمی ایران به اتــــکای همین قدرت 
اســــت که در میادیــــن جهانی با اعتمــــاد به نفس و با قدرت و رشــــادت 
ظاهر می شــــوند. همچنین معاون سیاســــی وزارت امــــور خارجه  پس از 
انجام بازدید با حضور در ســــاختمان اداری باغ موزه دفاع مقدس و دیدار 
، جانشــــین مدیر کل حفظ آثار و نشر  با ســــرهنگ پاسدار خلیل الهی تبار
ارزش هــــای دفاع مقدس اســــتان همدان، از تالش هــــای صورت گرفته 

توسط متولیان امر و کارکنان باغ موزه به صورت حضوری قدردانی کرد.

ح کرد: شهردار همدان به مناسبت هفته وحدت مطر

تحویل رایگان لوازم ضبط شده شهروندان 
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استان۲

بدون تعارف 
با جوانانی که می خواهیم

 ، صبــــح زود از خواب بیدار می شــــدیم پــــس از نماز
آیاتــــی از قــــرآن را تــــالوت و چند دقیقه ای به شــــرح 
حداقــــل یک آیــــه از کالم الهی مراجعــــه و دعای روز 
را قرائــــت می کردیم، بــــا صرف صبحانه آمــــاده و به 
 ، کــــه مدیر مدرســــه می رفتیــــم. کم پیــــش می آمد 
ناظــــم، معلمــــی را ببینیم و ســــالم نکنیــــم. پس از 
پایــــان کالس، برای منزل نان تهیــــه کرده یا با توجه 
بــــه امکانات آن زمــــان در صورت نوبــــت، از بیرون 
آب  آن  روزی ها فشاری  خانه یعنی دستگاه به قول 
می آوردیم، با استراحت کوتاهی نماز خوانده و راهی 
بخش دوم کالس ها در مدرســــه می شدیم. پس از 
فراغت به نوعــــی مثاًل مراجعه به مغــــازه پدر کمک 
کرده و وســــایل احتمالی تهیه شــــده به وسیله پدر 
را به منزل منتقل می کردیم، شــــاید پیش نمی آمد 
کــــه جلوتر از پــــدر یا مــــادر در معابر حرکــــت کنیم، 
مطالعه غیردرســــی هم داشــــته و هر یکی دو هفته 
گذشته از دروس مدرســــه کتابی را تمام می کردیم 
با تأسی از علمای دینی ســــعی می کردیم امروزمان 
بهتــــر از دیــــروز باشــــد، خودســــازی اصل بــــود نه 
فرافکنی، جور اســــتاد را به ز مهر پدر می دانســــتیم، 
اگر قرار بــــود کاری یــــاد بگیریم شــــاگردی را با همه 
شبه  یک  نمی خواســــتیم  و  می پذیرفتیم  جوانبش 
استاد شویم و کوچکی ها را در بخش های مختلف 
می پذیرفتیم به امید اینکه بزرگ شــــویم، در بیابان 
فرهنگــــی آن زمان بــــا اتصال به الگوهــــای دینی در 
مساجد، جلســــات قرآن و حسینیه ها مقید بودیم 
که باید اهل کمک به همنوع باشــــیم. خالصه برای 
سرباز شدن در مسیر خوبی ها، رنج هایی هدفمند 
را به جــــان می خریدیم، وقتی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی از شهید بهشتی شــــنیدیم که »بهشت را 
بــــه بها می دهند نه بــــه بهانه« به خوبــــی فهمیدیم 
کجای کار هستیم، نمی خواهم بگویم امروز چنین 
 تعداد جوانان ارزشــــمند در 

ً
جوانانی نداریم، تحقیقا

این دهه هــــای اخیر بیش از آنی اســــت که عده ای 
از روی جهــــل یــــا عنا بیــــان می کنند نمونــــه بارز آن 
 دانش آموزان پس 

ً
جوانان دفاع مقدس که عمدتا

از پیروزی انقالب اســــالمی نشــــو و نمــــا کرده اند و 
مســــیری که در قالب ها و مقاطع مختلف همچنان 

ادامه و وجود داشته و دارد.
پس چــــه می خواهم بگویم؟ اینکه اگر ســــخن ها و 
کید بر جوان گرایی است منظور جوانانی هستند  تأ
که در ســــایه کوشــــش و تالش، صد البتــــه با لحاظ 
مقتضیــــات زمــــان، تــــوان موج آفرینی و پیشــــرانی 
 ، ، مادر دارنــــد، نه هر مدعی کــــه ده ها انتقاد بــــه پدر
معلم و مســــؤول دارد ولی خــــودش کمترین ها را 
رعایت نمی کند و جوان جوان لقلقه زبانش اســــت 
از همــــه انتظــــار دارد، ولــــی زحمت یــــا محدودیت 
استفاده از یک ماسک را هم به خودش نمی  دهد، 
همه اش می  گوید برای مــــن چه کرده اند، نمی گوید 
چه  کشــــورم  آینده  جامعه ام،  خانــــواده ام،  برای  من 

موجودی از خود ساخته ام.
امروز کــــه ســــخن از جوان گرایــــی و میــــدان دادن 
به آنــــان در عرصه های مختلف اســــت کــــم نداریم 
 شایســــته جایگاه هــــای متعددی 

ً
جوانانــــی که جدا

برای پیشــــبرد و تحول ســــازنده و راهگشا هستند 
به شــــرط اینکه دوغ را از دوشاب در همه عرصه ها، 
به خصوص اســــتفاده و به کارگیری جوانان زحمت 
کشیده، پرتالش و خادم را تمیز داده و شایستگان 

را به  کار گیریم. إن شاءا...

یادداشت 

پرداخت ۸71 وام ودیعه 
مسکن به مستأجران 

همدانی
و  راه  مدیــــرکل  همــــدان:  خبــــر  هگمتانه-گــــروه 
شهرســــازی اســــتان همــــدان از پرداخــــت ۸۷۱ وام 
ودیعه مسکن به مستأجران همدانی توسط بانک 
های این استان خبر داد و گفت: در استان همدان 
۱۰ هــــزار و ۸۰۰ نفر برای دریافت وام ودیعه مســــکن 

ثبت نام کردند.
به گزارش هگمتانه، داریوش حســــینی با اشــــاره به 
طرح دولت برای کمک به مســــتأجران، اظهار کرد: با 
توجه به شــــرایط کرونایی حاکم بر کشــــور دولت در 
راســــتای حمایت از مســــتأجران وام ودیعه مسکن 
را به تصویب رســــاند که در اســــتان همدان تا پایان 
هفته گذشــــته ۸۷۱ مورد پرداخت شــــده اســــت که 

امیدواریم سرعت بیشتری پیدا کند.
وی با بیــــان اینکه در طــــرح اقدام ملی مســــکن نیز 
۱۸ هــــزار و ۹۷۴ همدانی در ســــامانه ثبت نام کردند، 
یــــادآور شــــد: از بین متقاضیــــان ثبت نام شــــده در 
ســــامانه اقدام ملی مســــکن ۱۴ هزار و ۹۰۴ همدانی 

حائز شرایط بودند.
حسینی  با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه اقدام ملی مسکن 
در اســــتان همــــدان تعریف و تأیید شــــده اســــت، 
خاطرنشــــان کرد: تاکنون در اســــتان همدان شرایط 
۷هزار و ۴۴۲ متقاضی طرح اقدام ملی مسکن تأیید 

نهایی شده است.
به نقل از ایســــنا، مدیرکل راه و شهرســــازی اســــتان 
همــــدان از الحــــاق ۶۸۰ هکتار به مســــاحت همدان 
خبــــر داد و گفت: بــــه دســــتور اســــتاندار همدان و 
پیگیری راه  و شهرســــازی مقرر شد به منظور تأمین 
مسکن در اســــتان همدان، ۶۸۰ هکتار به محدوده 

این استان الحاق شود.

خبــر

هگمتانه-گروه خبر همدان: دادســــتان عمومی و انقالب 
مرکز اســــتان همدان با تأکید بر اینکه برای اجرایی شدن 
مصوبــــات کرونا بایــــد اقدام جــــدی صورت گیــــرد گفت: 

تصمیم می گیریم اما اجرا نمی شود.
به گزارش هگمتانه، حســــن خانجانی روز شــــنبه در ستاد 
اســــتانی کرونا افزود: در حالی که طبق مصوبه ستاد کرونا 
باید کافــــه، قهوه خانه و غذاخوری و ســــایر مراکز مشــــابه 

تعطیل می شد اما آنها به راحتی فعالیت داشتند.
وی با بیــــان اینکه تصمیم مــــی گیریم اما اجرا نمی شــــود 
افزود: با وجــــود فشــــارهای مجموعه قضایی امــــا کاری از 
پیش نرفــــت بنابراین باید برای اجرایی شــــدن مصوبات 

کرونا اقدام جدی کرد.
دادســــتان همدان ادامه داد: در حالی که مدارس تعطیل 
هســــتند اما در هر مدرســــه شــــاهد حضور ۱۵ تــــا ۲۰ تن از 
عوامل اجرایی هســــتیم در حالی که با سه کارمند هم می 

توان کارها را انجام داد.

آزادبخت: اجرای ســــلیقه ای مصوبات در آموزش و   �
پرورش

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی اســــتاندار همدان نیز 
گفت: رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر بر چهار محور 
تأکید داشــــتند که در صــــورت رعایت چهــــار مؤلفه مورد 
تأکید معظم له به اهداف خود در زمینه مهار کرونا دست 

می یابیم.
مصطفی آزادبخت افــــزود: کادر درمان برای کنترل بیماری 
شــــبانه روز تالش می کنند با این وجود از مردم انتظار می 
رود با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی کادر درمان را در 

مهار این ویروس یاری دهند.
وی بیــــان کــــرد: در حــــال حاضــــر ســــه شهرســــتان رزن، 
تویسرکان و نهاوند در شــــرایط حاد و بحرانی از نظر میزان 
مبتالیان به کرونا قرار دارند و هفت شهرستان دیگر قرمز 

هستند.
معاون سیاســــی امنیتی و اجتماعی اســــتاندار همدان با 
تأکید بر اینکه اجرای مصوبات ســــتاد کرونا الزامی اســــت 

گفــــت: اخباری مبنــــی بر اجــــرای ســــلیقه ای مصوبات در 
آموزش و پرورش به دستمان رســــیده است که باید این 

موضوع تعیین تکلیف شود.
آزادبخت ادامــــه داد: فرمانــــداران مکلف به ســــاماندهی 
آرامستان ها هستند همچنین ارتش امکانات  وضعیت 
خــــود را در اختیار نهادهای مســــؤول بــــرای ضدعفونی و 

گندزدایی معابر قرار دهد.
اســــداله ربانــــی مهــــر مســــؤول کمیتــــه اطالع رســــانی 
گفت:  نیــــز  همدان  اســــتان  ونــــای  کر مدیریت  ســــتاد 
برگزار  رســــانی  اطــــالع  کمیته  نشســــت  گذشــــته  هفته 
و مقرر شــــد شــــهرداری همدان با همکاری دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی نســــبت به نصــــب بنرهــــای توصیه ای 
و هشــــداری در شــــهر اقــــدام کنــــد و دانشــــگاه علوم 
ساعته   ۱۶ مراکز  درباره  الزم  رســــانی  اطالع  نیز  پزشــــکی 

دهد. قرار  کار  دستور  در  را 

پــــورداود: عوامل اجرایی حاضر در هر مدرســــه به   �
کمتر از پنج نفر می رسد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: طبق 
تأکید وزیر آموزش و پرورش باید در هر شــــرایطی عوامل 

اجرایی در محل کار حضور داشته باشند.
محمد پورداوود افزود: برای حضور نیافتن عوامل اجرایی 
در محل کار نیازمند مصوبه ســــتاد کرونا هســــتیم با این 
وجود عوامل اجرایی حاضر در هر مدرســــه به کمتر از پنج 

نفر می رسد.

ســــردار فرجــــی: نبود نیرو برای غســــل میــــت افراد  �
کرونایی

بازرس ســــتاد مدیریت کرونا در استان همدان هم گفت: 
به منظور پیشــــگیری از شیوع کرونا با همکاری دادستانی 
و نیــــروی انتظامــــی ۱۰۳ مراســــم عروســــی در این اســــتان 

مدیریت شد.
سردار مهدی فرجی اظهار کرد: گزارش برگزاری ۱۳۰ مراسم 
عروسی توسط مردم و حوزه صیانت به بازرسی ستاد کرونا 

ارسال شد که با هماهنگی نهادهای مسؤول ۱۰۳ مراسم 
مدیریت شد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
اضافه کــــرد: برخی به بهانــــه برگزاری مراســــم در فضای باز 
اقــــدام به برپا کردن چــــادر یا همان خیمه کــــرده بودند که 
اقــــدام هــــای الزم در مواجهه بــــا این مســــائل نیز صورت 

گرفت.
سردار فرجی با بیان اینکه مشکالت آرامستان به ویژه باغ 
بهشــــت همدان بسیار جدی اســــت بیان کرد: نبود نیرو 
برای غســــل میت افراد کرونایی یکی از مشکالت کنونی 
باغ بهشت این شهر اســــت که منجر به ازدحام بستگان 

متوفی در آرامستان شده است.
وی اظهــــار کرد: گندزدایی و ضدعفونی ســــه شهرســــتان 
نهاوند، تویســــرکان و رزن در دســــتور کار اســــت و یگان 
انصار سپاه همدان با اســــتفاده از امکانات موجود اقدام 
به ضدعفونی شــــهر نهاوند و روســــتاهای معرفی شده از 

سوی دانشگاه علوم پزشکی کرد.
وی با بیان اینکه ضدعفونی شهرها بار روانی مؤثر و زیادی 
در مردم برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی دارد اضافه 
کرد: برای ضدعفونــــی معابر و اماکن ۲ شهرســــتان رزن و 
تویســــرکان نیازمند همراهی فرماندار در تأمین تجهیزات 

مورد نیاز گندزدایی هستیم.
بازرس ســــتاد مدیریت بیماری کرونا در اســــتان همدان 
گفت: مجاورت و نزدیکی شهرســــتان رزن و شهرســــتان 

تازه تأســــیس درگزیــــن و فعال بودن صنــــوف درگزین با 
وجود بســــته بودن و تعطیل شــــدن برخی فعالیت ها در 

رزن مشکالتی به همراه داشته است.
سردار فرجی ادامه داد: ستاد کمک های مؤمنانه فعالیت 
خود را آغاز کرده و تاکنون کارهای خوبی توسط این ستاد 
صورت گرفته اســــت همچنین طرح بیماریابــــی به دنبال 
انعقاد تفاهم نامه ای بین ســــپاه و علوم پزشــــکی صورت 

می گیرد.
وی بیان کرد: بــــه دنبال رایزنی های صــــورت گرفته با امیر 
سرتیپ شــــاکرمی فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان 
همدان مقرر شد از خودروهای این نیرو برای ضدعفونی و 

گندزدایی معابر شهری و روستایی استفاده شود.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
بانک ها و شــــهرداری را یکی از اماکن شــــلوغ دانســــت و 
گفت: با توجه به افزایش ســــاخت و سازها میزان مراجعه 
به مناطق چهارگانه شهرداری برای دریافت مجوز و پروانه 

ساخت و ساز زیاد است.
سردار فرجی پیشــــنهاد داد: به منظور پیشگیری از شیوع 
کرونا در بانک ها فعالیت این اماکن صبح و بعد از ظهر به 
گاهی به باز بودن  صورت ۲ شیفت باشد تا مردم با علم و آ
، عجله ای برای حضور در نوبت  بانک در نوبت بعدازظهــــر

صبح و انجام کار نداشته باشند.
وی اظهــــار کــــرد: دفاتر پیشــــخوان و اداره پســــت به ویژه 
شهرستان همدان نیز وضعیت مناسبی در زمینه رعایت 

شــــیوه نامه های بهداشــــتی ندارند با این وجود می توان 
شــــمار باجه ها را افزایش داد و از طبقات خالی اداره پست 

شهرستان نیز استفاده کرد.

•  حیدری مقدم: افزایش ابتــــالی کارمندان ادارات   �
استان همدان به بیماری کرونا

•  رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا هم از افزایش 
ابتالی کارمندان ادارات اســــتان همدان بــــه بیماری کرونا 
خبــــر داد و گفــــت: ۸۸۶ بیمار مبتــــال به کرونا در اســــتان 

همدان جان خود را از دست داده اند.
•  رشــــید حیــــدری مقدم گفــــت: بیــــش از ۹۰ درصد علت 
ابتال بــــه کرونا در اســــتان همدان حضــــور در دورهمی ها، 

تجمعات و مراسم خانوادگی است.
•  وی بــــا بیان اینکه اگــــر مردم رعایت نکننــــد عبور از این 
مرحله سخت اســــت ضمن اینکه راه عبور از این شرایط، 
همکاری مردم و رعایت شــــیوه نامه ها است، افزود: موج 
ســــوم کرونا خطرناک اســــت و در مــــوج اول ۴۰۰، موج دوم 
۶۰۰ و موج سوم ۹۶۰ بیمار مبتال به کرونا در استان همدان 

بستری شده اند.
•  وی از فوت ۸۸۶ بیمار مبتال به کرونا در اســــتان همدان 
خبر داد و افزود: پنج هزار نفر بهبود یافته کرونا در اســــتان 

همدان ثبت شده است.
•  رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تأکید کرد: باید 

در ادارات مراقبت بیشتری صورت گیرد.

ترک ها به دنبال سرمایه گذاری 
در شهرک گلخانه ای 40 هکتاری همدان 

هگمتانه-گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان از ساخت 
شــــهرک گلخانــــه ای بــــه وســــعت ۴۰ هکتار با مشــــارکت 

سرمایه گذار کشور ترکیه در استان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید ســــعید شــــاهرخی گفت: 
ایجاد یک شــــهرک گلخانه ای امســــال با همکاری بخش 
خصوصی و ســــرمایه گذاری از کشــــور ترکیه با اســــتفاده از 
به روز ترین دانش دنیا در ســــاخت گلخانه ها در اســــتان 

صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در ســــند توسعه استان طی ۳ سال باید 
۲۱۰ هکتار گلخانه در استان ایجاد شود افزود: در این سند 
تا سال ۱۴۰۰ باید ساالنه ۷۰ هکتار گلخانه جدید در استان 

ایجاد شود.
اســــتاندار همدان افزایش هزینه ها و قیمــــت مواد اولیه 
برای ایجاد گلخانه ها را دغدغه ســــرمایه گذاران دانست و 
افزود: دولت از بخش خصوصی با ارائه تســــهیالت بانکی 

برای ساخت گلخانه ها حمایت می کند.
شاهرخی با بیان اینکه طی دو سال اخیر تاکنون ۱۱۰ هکتار 
گلخانه جدید در استان ایجاد و یا در دست ساخت داریم 
اظهار کرد: با این گلخانه ها ساالنه ۱۷ میلیون متر مکعب 

در مصــــرف آب صرفه جویی می کنیــــم و این حجم صرفه 
جویی آب برابر با ۲۲ حلقه چــــاه با آب دهی۳۰ لیتر در ثانیه 

در بخش کشاورزی است.
اســــتاندار بیان کرد: برای مشــــکل کاهش ســــطح آب در 
منابــــع زیرزمینی اســــتان تنها از طریق تغییــــر بهره برداری 
از منابع آبی، کشــــت های گلخانــــه ای و آبیاری های نوین، 
کشاورزی مکانیزه و تغییر ارقام و الگوی کشت می توانیم 

مانع از اضافه برداشت آب های زیرزمینی شویم.

رشد ۸3 درصدی استخراج سنگ های معدنی  در همدان
هگمتانه-گروه خبر همدان: معاون امور معادن سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همــــدان از افزایش ۸۳ درصدی 
ظرفیت اســــتخراج معادن اســــتان خبــــر داد و گفت: در ۲ 
سال اخیر چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن به تولیدات معدنی 

این منطقه اضافه شده است.
به گــــزارش هگمتانه، محمد خاکی اظهــــار کرد: در مجموع 
۶۶ معدن استان شامل ســــنگ آهن، سرب، دولومیت، 
فلدسپات، آندالوزیت، تراورتن، مرمریت، گرانیت مشکی، 
پوکــــه معدنــــی، گچ، آهــــک صنعتی، الشــــه ســــاختمانی، 
ســــیلیس و شــــن و ماســــه افزایــــش ظرفیت اســــتخراج 

داشته اند.
وی گفــــت: ظرفیت اولیه این معادن پنــــج میلیارد و ۵۴۸ 
میلیون و ۶۰۳ ُتن بود که در حال حاضر به ۱۰ میلیارد و ۱۵۹ 

میلیون و ۸۵۶ تن رسیده است.
معــــاون امور معادن ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت 
همدان بــــا بیان اینکه ۸۰ درصد معادن اســــتان مجهز به 
واحد فرآوری هســــتند افزود: به معادنی که نیاز به فرآوری 

داشته باشند مجوزهای الزم داده می شود.
خاکی با اشــــاره به توســــعه صنایع معدنی فروســــیلیس، 
اســــتحصال منیزیــــم از دولومیــــت، کنســــتانتره آهــــن و 
گندله ســــازی تأکید کرد: با راه اندازی این صنایع به دنبال 
ایجــــاد ارزش افــــزوده و جلوگیری از خام فروشــــی معادن 

هستیم.
وی همچنین از افزایش چشمگیر حقوق دولتی در سال 
جاری خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۱۲ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــــون تومان حقوق دولتی از معادن دریافت و به 
حساب خزانه کشــــور واریز شــــده که این میزان در ۱۲ ماه 

سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

به گفته خاکی این افزایش ناشی از رشد تولید سنگ های 
معدنی در استان است.

معــــاون امور معادن ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت 
همدان با اشــــاره به اشــــتغال ۲ هزار و ۴۰۰ نفــــر در بخش 
معدن استان خاطرنشان کرد: با فعال سازی معادن راکد 

یک هزار و ۲۰۰ نفر به جمع شاغالن افزوده می شود.
او یادآوری کرد: از ۲۸۰ معدن موجود در استان همدان ۱۲۰ 
مورد در عرصه مصالح ســــاختمانی، سنگ تزئینی، سنگ 
های فلــــزی و غیر فلزی غیرفعال هســــتند که بازگشــــت 

آن ها به چرخه تولید در دستور کار قرار گرفته است.
خاکــــی گفت: از ســــال گذشــــته تاکنون ۲۰ معــــدن راکد با 
حمایت دولت فعال شــــده و مشــــغول تولید هستند و 
رفع موانع و مشکالت بقیه معادن تعطیل هم ادامه دارد.

معــــاون امور معادن ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت 
همــــدان تأکید کرد: طبق مصوبه شــــورای عالی معادن در 
صورت بی میلی بهره برداران برای فعال سازی معادنی که 
در اختیار دارند، ازآن ها سلب اختیار شده و به متقاضیان 

جدید واجد شرایط واگذار می شود.

پیام شهردار همدان به مناسبت روز جهانی شهرها

لزوم برنامه ریزی شهرداری ها برای مدیریت پسا کرونا
هگمتانه-گــــروه خبــــر همدان: شــــهردار همــــدان در پیامــــی ۳۱ اکتبــــر »روز جهانی 
شــــهر ها« را به اعضای مجمع شــــهرداران آسیایی و شــــهروندان سراسر دنیا تبریک 

. گفت
به گــــزارش هگمتانــــه، در متن این پیام آمده اســــت: بــــه عنوان شــــهردار همدان 
"پایتخــــت تاریخ و تمدن ایــــران" روز جهانی شــــهرها را به همه شــــهرداران، کارکنان 
 شــــهرداران عضو 

ً
شــــهرداری ها و به ویژه شــــهروندان عزیز سراســــر دنیا و خصوصا

مجمع شهرداران آســــیایی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
عبــــاس صوفی در این پیــــام می افزاید: هفتمین جشــــن جهانی شــــهرها با موضوع 
" با هدف تمرکــــز جامعه جهانی به شهرنشــــینی در  ، زندگــــی بهتر جامع " شــــهر بهتر
جهت توســــعه و تشــــویق همکاری بین کشــــورها برای دســــتیابی بــــه فرصت ها و 
پرداختن به چالش های شــــهری در جهت توســــعه پایدار اســــت که موضوع فرعی 
زیابی ارزش جوامع و شــــهرهای ما" فرصت مغتنمی اســــت تا در دوران  امســــال "ار
همــــه گیــــری  کووید ۱۹، فضــــای عمومی به عنوان یــــک حلقه حیاتی برای شــــهرها و 
 یک زیرســــاخت مناســــب، فرصتی بی انتها 

ً
ســــاکنان آنها مد نظر قرار گیرد که قطعا

برای کاهش خطر به ویژه در مواقع بحرانی اســــت.
در ادامه این پیام آمده اســــت: پتانســــیل اقدامات جمعی برای محافظت از آسیب 
پذیرتریــــن افراد، حمایت از اقتصاد محلی، شکســــتن زنجیــــره عفونت ها، برای یک 

، مرفه و ســــالم بعد از  کووید ۱۹ ضروری به نظر می رسد. آینده شهری امن تر
، مبلمان و  وی در ایــــن پیــــام می افزایــــد: عملیــــات گندزدایــــی و ضدعفونی معابــــر
وســــایل نقلیه شــــهری و همچنین تنظیف و ضدعفونی هر شــــب نــــاوگان حمل و 
نقل عمومی با رعایت اســــتانداردهای شــــبکه بهداشــــت، به همراه فرهنگ سازی 
اقدامــــات پیشــــگیرانه از ســــوی شــــهروندان، توزیع روزانه ماســــک و دســــتکش 
بهداشتی به پاکبانان و کارگران خدمات شــــهری از جمله اقدامات مدیریت شهری 

است. همدان  شهر  کالن  در  کنونی  شرایط  در 

آمده اســــت: یکــــی از اصلی ترین نیازهــــای کنونی  در ادامه پیام شــــهردار همــــدان 
شــــهرها و شــــهروندان در دوران کرونا اجرای شــــیوه هــــای مبتکرانــــه و تأثیرگذار با 
موضــــوع هوشمند ســــازی شهرهاســــت که به کاهــــش حضور مردم در شــــهرداری 
هــــا می انجامد کــــه در نتیجه به کاهش آســــیب های حاصل از عــــدم رعایت فاصله 

شود. می  منجر  اجتماعی 
صوفی در ادامه این پیام آورده است: انتظار می رود شهرداری ها از هم اکنون برای 
مدیریت دوران پسا کرونا برنامه ریزی الزم را انجام داده و مجموعه مدیریت شهری 
در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه های خدماتی به شــــهروندان، اقدامات پیشــــگیرانه 

براســــاس ظرفیت ها و امکانات موجود، تمهیدات الزم را در نظر بگیرند.
در خاتمه امیدوارم در دوران پســــا کرونا با اســــتفاده از تجربیات تلــــخ دوران کرونا، 
حلقه ارتبــــاط بین شــــهروندان شــــهرهای مختلف جهــــان به عنوان یــــک دهکده 

گردد. تر  محکم  جهانی 

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

فرهنگسرای کسب و کار در تمام مناطق همدان ایجاد شود
تالش برای ایجاد نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور در یکی از مناطق کم برخوردار همدان

هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــــهر همدان گفت: فرهنگسراهای کســــب و کار تنها مختص مناطق کم برخوردار 

نیســــت و باید در تمام مناطق ایجاد شود.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاووســــی در بازدید از فرهنگســــرای کســــب و کار والیت 
با بیان اینکه موضوع کســــب و کار از دغدغه های اصلی شــــورای پنجم بوده است، 
اظهار کرد: با حضور حمید بادامی نجات نایب رئیس شــــورای عالی اســــتان ها طرح 
خوبی پیشــــنهاد و تدوین شــــده تا بتوانیم نخســــتین فرهنگســــرای کســــب و کار 

کشــــور را در همدان و در یکی از مناطق کم برخوردار افتتاح کنیم.
وی افزود: فرهنگســــرای کســــب و کار والیت به عنوان یک الگوی کشوری بهترین 

کار است. کسب و  و امن ترین مکان برای 
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اسالمی شــــهر همدان با بیان اینکه 
مردم به راحتی ســــواد تجــــارت و کســــب و کار را آمــــوزش می بینند، گفــــت: ما باید 
بتوانیم صندوق کارآفرینی امید را پای کار بیاوریم و یک صندوق مشــــترک درســــت 
کنیــــم به عنوان مثــــال مدیریت شــــهری ۵ میلیارد در این صنــــدوق واریز کند و به 
همــــان میزان هــــم صنــــدوق کارآفرینی اعتبــــار بیاورد تــــا بتوانیم به کســــانی که در 
آموزش می بینند وامی برای شروع کار پرداخت  فرهنگســــرای کســــب و کار والیت 

. کنیم
کاووســــی خاطرنشــــان کرد: همین مشــــاغل خرد می تواند خانواده هــــای زیادی را از 
نظر مالی تأمیــــن کند و خانواده ها در منازل خود مشــــاغل خانگی را دنبال کنند به 
طور مثال ما مشــــاغلی داشــــته ایم که در همین همدان ۱۰۰ خانواده در آن فعالیت 

می کردند و حتی محصوالت آنها نیز قبل از آغاز کرونا صادر نیز می شــــده است.

وی با بیــــان اینکه تحصیــــل کرده هایی که کاری بلند نیســــتند یــــک مصیبت برای 
دولت محســــوب می شــــوند، بیــــان کرد: مــــا تحصیــــل کرده هایی داریم بــــا مدارک 
کارشناســــی و کارشناســــی ارشــــد که اصال کاری بلد نیســــتند و فقط بــــه دنبال این 
هســــتند که در مشــــاغل دولتی پشت میز نشــــین شــــوند که این موضوع البته به 

می شود. مربوط  هم  ما  غلط  آموزش  نظام 
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان عنوان کرد: 
فرهنگســــرای کســــب و کار تنها مختص مناطق کم برخوردار هم نیســــت و ما باید 

بتوانیم در تمامی مناطق یک فرهنگســــرای کسب و کار ایجاد کنیم.

امام جمعه همدان در خطبه مکتوب جمعه:

 دشمنان در پی برهم زدن  وحدت مذاهب اسالمی 
نامه رهبر انقالب به جوانان فرانسه دعوت آنان به مطالعه فطرت و درک درست تناقض رفتاری 

مستکبران است
وه خبــــر همدان: نماینــــده ولی فقیه در اســــتان و امام جمعــــه همدان گفت:  هگمتانه-گــــر
هفتــــه وحدت بــــا تقویــــت عناصر مشــــترک، فرصتی برای افزایــــش اتحاد و انســــجام جوامع 

است. اسالمی 
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی روز جمعــــه در خطبه مکتوب  این هفته همدان 

با بیان اینکه دنیای استکبار با برجســــته کردن برخی تفاوت ها و تفسیرهای درون دینی، به دنبال 
ایجاد اختالف و دست یابی به خواسته های شیطانی خویش است، اظهار کرد: اتحاد و همبستگی 
میان شیعه و سنی با برطرف کردن اختالفات موجب مأیوس شدن دشمنان و خنثی کردن توطئه 

آن ها می شود.
کید بر تالش در راســــتای مســــتحکم تر شــــدن وحدت شــــیعه و ســــنی، عنوان کرد:  وی بــــا تأ
دشــــمنان از وحدت شیعه و ســــنی در هراس هســــتند و به هر توطئه ای، سعی در برهم زدن 
وحــــدت مذاهب اســــالمی دارند تــــا با طرح هــــای جدید و ابزار رســــانه به پیکره اســــالم و نظام 

زنند. ضربه  اسالمی 
نماینده ولی فقیه در استان همدان توهین به اسالم را نشانه دشمنی جریان کفر با جوامع اسالمی 

و قلب مریض و فطرت علیل توهین کنندگان دانســــت و خاطرنشــــان کرد: احیای فطرت و نجات 
بشــــر از جهالت و ضاللت و ســــوق دادن جامعه به ســــمت  نورانیت از  مأموریت های الهی پیامبر 

اسالم )ص( بوده است.
آیت اهلل شــــعبانی با بیان اینکه نامه رهبر انقالب به جوانان فرانسه دعوت آنان به مطالعه فطرت و 
درک درست تناقض رفتاری مستکبران اســــت، ادامه داد: در قاموس کفر صحبت علیه اسراییل 
جرم اســــت امــــا توهین به ادیــــان الهی آزادی بیــــان تلقی می شــــود و این تناقض بــــر تمام مواضع 

مستکبران سایه افکنده است.
وی با گرامیداشــــت ۱۳ آبان، روز مبارزه با مســــتکبران خاطرنشــــان کرد: ۱۳ آبــــان روز اعالم و تبیین 

وحدت مردمی است که یک صدا در برابر استکبار ایستادند.

دورهمی های خانوادگی 
عامل 90 درصد ابتال به کرونا در همدان

دادستان همدان: در ستاد کرونا تصمیم می گیریم اما اجرا نمی شود
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3 شهرستان

پلمب انبار روغن احتکار شده 
در سامن

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مالیر 
گفت: در گشــــت و بازرســــی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســــتان 

، یک واحد انبار روغن احتکار شده در شهر سامن کشف شد. مالیر
کرد: در شــــرایط حســــاس  گــــزارش هگمتانه، کامران زنگنه اظهار  به 
کنونــــی، علی رغــــم فراوانــــی کاال در بــــازار و مغــــازه هــــای موادغذایی 

از  کشــــور مشــــاهده مــــی شــــود برخی  و شــــرایط مناســــب تولید در 
اشخاص ســــودجو با احتکار کاال و عدم عرضه به موقع و عدم رعایت 
قیمت ها به هــــر طریقی موجب کمبــــود کاال و افزایش کاذب قیمت 

شده اند. ها 
وی افزود: به منظــــور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بســــتر امن برای 
مــــردم و جلوگیری از هرگونه ســــوء اســــتفاده احتمالی، ضــــرورت دارد با 
اســــتفاده از تمــــام ظرفیــــت بازرســــان اداره صمت با همــــکاری تعزیرات 
حکومتــــی، ســــازمان های نظارتــــی، اتحادیه های صنفی، بســــیج اصناف 
و دریافت گزارشــــات و شــــکایات مردمی از طریق ســــامانه ۱۲۴، تشــــدید 

بازرســــی، نظارت و کنترل قیمت ها با اهتمام جــــدی در اولویت کاری قرار 
گیرد.

رئیــــس اداره صنعــــت و معدن و تجــــارت مالیر با بیان اینکه در گشــــت 
، یک  بازرســــی، نظارت و کنتــــرل قیمت ها اداره صمت شهرســــتان مالیر
واحد انبار روغن احتکار شــــده در شهر سامن کشــــف شد تصریح کرد: 
طی تشــــدید بازرســــی های اداره صمت ، یک انبار در شــــهر سامن که در 
آن تعداد ۱۳۰ کارتن انــــواع روغن مایع و ۲۰ کارتن روغن نیمه جامد احتکار 
شده بود، کشــــف و ضبط شــــد و واحد صنفی متخلف به دستور مراجع 

قضایی پلمب شد.

و  عمده فروشــــی ها  بــــه  پیامــــک  طریــــق  از  اخطــــار  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
خواروبارفروشــــی های شهرستان مالیر تاکید کرد: چنانجه اجناسی که در 
سطح شهرســــتان از جمله روغن های خوراکی کمبود مشاهده شود، در 
انبار موجود داشته باشند و از عرضه آن خودداری کنند احتکار محسوب 

می شود.
 متخلفین 

ً
زنگنــــه گفت: در صــــورت مشــــاهده هرگونــــه تخلف ســــریعا

شناســــایی و برای ســــیر مراحل قانونی به ســــازمان تعزیرات حکومتی و 
سایر مراجع ذیربط معرفی می شوند.

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شهرســــتان تویســــرکان در 
روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا از نقاط سفید کرونایی 
به حساب می آمد اما بعد از گذشت چند ماه ورق برگشت 
و این شهرســــتان اکنون در فهرست ۴۳ شهرستان فوق 

خطرناک کرونایی در کشور قرار گرفته است.
به گــــزارش هگمتانه ، تویســــرکان یک شهرســــتان بزرگ 
و برخــــوردار از زیرســــاخت های عظیم درمانی نیســــت و با 
طوالنی شــــدن بهره برداری از بیمارســــتان ۱۵۴ تختخوابی 
، اکنــــون بــــا تنها  شــــهید ســــلیمانی در ســــال های اخیــــر
بیمارســــتان خود به همه بیمــــاران کرونایی و غیرکرونایی 

خدمات درمانی ارائه می کند. 
)عج( تویســــرکان  در حــــال حاضر بیمارســــتان ولــــی عصر
 
ً
به عنوان تنها بیمارســــتان شهرستان تویســــرکان تقریبا
دیگــــر تخت خالــــی برای بســــتری بیمــــاران کرونایــــی و یا 
مشکوک به کرونا ندارد اما متأســــفانه وضعیت کرونایی 
این شهرســــتان پــــس از ماه ها ماندگاری در شــــرایط قرمز 

اکنون به نقطه بحرانی رسیده است.
وقتــــی تویســــرکان  چند مــــاه پیــــش در وضعیــــت قرمز 
کرونایــــی قرار گرفت، رســــانه ها، فعاالن فضــــای مجازی و 
عموم مــــردم با نگرانی از وقوع چنین رخــــدادی به انتقاد از 
عملکرد ســــتاد مدیریــــت کرونای شهرســــتان پرداخته و 
البتــــه راهکارهایی را نیز ارائه دادند اما نه تنها تویســــرکان 
از وضعیت قرمز کرونایی خارج نشــــد بلکــــه به وضعیت 

بحرانی و بسیار خطرناک رسید.
بی انصافی است اگر گفته شود که ستاد مدیریت کرونای 
شهرستان و نیروهای انســــانی و کمیته های زیرمجموعه 
آن هیــــچ کاری انجــــام ندادنــــد و بــــرای کنتــــرل کرونــــا در 

شهرستان زحمت نکشیدند اما برخی سیاست گذاری ها، 
تدابیر و اجرای آنها قاطعانه و به موقع نبود و اکنون نتیجه 

آن وضعیت بسیار نگران کننده امروز است.
پــــس از ایــــن همــــه فــــراز و نشــــیب در ماه هــــای اخیــــر و 
تلفــــات قابل توجــــه کرونایی، پــــس از پایان مــــاه صفر به 
ماننــــد ماه های قبل از شــــروع مــــاه محرم، شــــاهد برپایی 
عروســــی های پر ازدحام در تویســــرکان هســــتیم و گرچه 
دادستان و فرماندار تویسرکان از برخورد قانونی با برپایی 
مراسم پر ازدحام عروســــی و عزاداری سخن گفته اند اما در 

عمل، اقدامات آنها بازدارنده نبوده است. 
ایــــن رونــــد در حالــــی ادامــــه دارد کــــه ورود مســــافران و 
میهمانان از نقاط دیگر کشــــور به تویســــرکان، کار را برای 
کنترل کرونا از سوی ستاد مدیریت کرونای شهرستان در 
مقاطع مختلف زمانی ســــخت کرده و در برخی کمیته های 

اجرایی این ستاد نیز شاهد برخی کم کاری ها هستیم.
از سوی دیگر اما نمی توان همه تقصیرها را به گردن ستاد 
مدیریت کرونای شهرستان انداخت زیرا متأسفانه بخش 
قابل توجهی از مردم شهرستان در زمینه رعایت اصول و 
نکات بهداشــــتی در ســــطح قابل قبول و راضی کننده ای 
قرار ندارنــــد و همچنان گــــوش عده ای به رعایت شــــیوه 

نامه های بهداشتی بدهکار نیست.
فرماندار تویسرکان چندی پیش از شکل گیری ۱۷ کمیته 
اجرایی بــــرای اجــــرای سیاســــت های قانونــــی و اقدامات 
بازدارنــــده در بخــــش کنتــــرل مدیریت کرونا با اســــتفاده 
از ظرفیت فرمانــــداری، دهیاران و شــــوراهای روســــتایی، 
فرماندهان پایگاه های بســــیج و معتمدان نقاط مختلف 
و روســــتاهای شهرســــتان خبــــر داد و تصریــــح کــــرد کــــه 

باید همــــگام با فرهنگ ســــازی و اقناع کنندگــــی مردم، با 
متخلفان برابر قانون برخورد شود.

اما آنچــــه از مشــــاهدات میدانی و اخبار مردمــــی برمی آید، 
حداقــــل در زمینه برگزاری مراســــم عروســــی و عزا شــــاهد 
قاطعیت و برخورد قانونی بازدارنده به میزان الزم نبوده ایم 
و متاسفانه گرچه برخی واحدهای صنفی به صورت قانونی 
پلمب شــــده اند اما برخی واحدهای صنفــــی دیگر در ایام 
ممنوعیــــت فعالیت به کســــب و کار خود بــــا روش های 

مختلف ادامه می دهند.
در بخــــش تولیــــد و فراگیــــری اســــتفاده از ماســــک امــــا 
شهرستان تویسرکان در چند وقت اخیر در شرایط بهتری 
قرار گرفته و به گفته مدیــــر اداره صنعت، معدن و تجارت 

تویســــرکان تا کنــــون و از آغازین روزهای شــــیوع ویروس 
کرونا  با فعالیت شــــش کارگاه تولید ماسک، بیش از دو 
میلیون ماســــک در این شهرســــتان تولید شده و اکنون 
ماسک های تحت تأیید بهداشتی با نرخ مصوب یک هزار 
و ۳۰۰ تومــــان در چهــــار نقطه از میدان اصلی شــــهر توزیع 

می شوند.
همچنیــــن بــــا فعالیــــت واحــــد تولیــــدی پــــد الکلــــی در 
تویســــرکان، این شهرســــتان اکنــــون صادر کننــــده این 
محصول به دیگر نقاط کشور نیز هست. در ماه های اخیر 
و پس از آنکه نگرانی ها از تکمیل ظرفیت بستری بیماران 
)عج( تویسرکان باال گرفت برخی  در بیمارستان ولی عصر
مســــووالن ماننــــد رئیس مرکز بهداشــــت تویســــرکان از 

آماده ســــازی فوری یک بخش از بیمارســــتان در آســــتانه 
افتتاح شــــهید سلیمانی برای بســــتری مبتالیان جدید به 
کرونــــا خبر داد اما تــــا کنون اقدامی در ایــــن زمینه صورت 

نگرفته است.
به نقل از تســــنیم، با این اوصــــاف در روزها و ماه های اخیر 
شــــاهد جوالن و قربانی گرفتن کرونا در سطح شهرستان 
هســــتیم و به نظر می آید باید بــــا گرفتن تأییدیــــه قانونی 
مراجــــع ذی ربــــط بــــاال دســــتی تدابیــــر ویــــژه ای همچون 
محدودیت ورود مســــافران بــــه تویســــرکان، جلوگیری از 
تردد و تجمع های غیر ضروری و برخورد قاطع تر با متخلفان 

در دستور کار قرار گیرد. 

تداوم رزمایش کمک  مؤمنانه در استان همدان

 توزیع 6هزار بسته معیشتی در تویسرکان 

ناحیه  ســــپاه  فرمانده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تویســــرکان گفت: بیش از شــــش هزار و ۴۱۸ بســــته 
معیشــــتی از ابتدای اجرای طرح کمــــک مؤمنانه در ایام 
شیوع کرونا، طی هفت مرحله در شهرستان تویسرکان 

توزیع شده است.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ مرتضی سیاهوشــــی از 
توزیع ۶ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان خبر داد 
و اظهار داشــــت: همچنین در این ایام، سه هزار و ۸۵۰ 
بسته بهداشتی، ۵۱ سری لوازم منزل و دو سری کمک 
جهیزیــــه نیز در میــــان جمعیت هدف در شهرســــتان 

تویسرکان توزیع شده است.
وی افزود: در مجموع اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۳۶۷ 
میلیون تومــــان از محل کمک های مردمی و ســــازمان 

بسیج در این بخش هزینه شده است.

فرمانده ســــپاه تویســــرکان از یــــک هــــزار و ۱۰۰ ویزیت 
رایگان توســــط پزشکان بســــیجی در روزهای کرونایی 
در روستاهای تویسرکان خبر داد و بیان کرد: بنا داریم 
با جذب اعتبارات مالی مورد نیاز از مرکز اســــتان، اجرای 
طرح کمــــک مؤمنانه بــــه خانواده های محــــروم را ادامه 

دهیم.
وی با اشــــاره به فرا رسیدن هفته بســــیج دانش آموزی 
گفت: مهمترین هدف بســــیج دانــــش آموزی، تربیت 
جوانان مؤمن، انقالبی و پای کار اســــت کــــه اثر گذاری 
آنها در بخش هایی مانند کمک به خانواده های آسیب 

دیده از کرونا به روشنی قابل مشاهده است.
سیاهوشــــی تأکید کــــرد: نیروهای ســــپاه و بســــیج در 
دوران دفــــاع مقدس به تکلیف الهــــی خود عمل کرده 
و خوش درخشــــیدند و اکنون در عرصه های فرهنگی، 
ســــازندگی، محرومیت زدایی و صیانت از تداوم انقالب 

اسالمی مشغول به فعالیت هستند.
وی گفت: برای مدیریت و مقابله هدفمند و اثربخش 
با شیوع کرونا در روســــتاهای تویسرکان، سعی شده 
از ظرفیت فرماندهان پایگاه های بسیج با همکاری با 

شورا، دهیار و معتمدین روستا استفاده شود.
به نقل از تســــنیم، فرمانده سپاه تویسرکان تأکید کرد: 
بســــیج منحصر به گروه، جریان و قشــــر خاصی نیست 
و گســــتردگی آن همه ملت ایران را به فراخور شــــرایط و 

توان خود در راه خدمت به کشور در بر می گیرد. 

نماینده مردم مالیر در مجلس: 

ح عمرانی مالیر  اختصاص 11 میلیارد تومان به ۲ طر
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مالیر در 
گفت: با موافقت »محمدباقر  مجلس شورای اسالمی 
 ۱۱ ، نوبخت« رییــــس ســــازمان برنامه و بودجه کشــــور
میلیــــارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح های آبرســــانی 
آب شرب از سد کالن به شــــهر مالیر و چهارخطه محور 

- آورزمان به نهاوند اختصاص یافت. مالیر
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احد آزادیخواه اظهار 
داشت: از این مبلغ پنج میلیارد تومان برای تکمیل طرح 

آبرسانی از سد کالن به شهر مالیر اختصاص یافت. 
وی انتقال آب شــــرب از سد کالن به شهر مالیر را یکی از 
مطالبات جدی مردم عنوان و با انتقاد از متولیان وزارت 
نیــــرو در روند اجرای این طــــرح بیان کــــرد: بابت طوالنی 

شدن این طرح ملی از مردم مالیر عذرخواهی می کنیم.
رئیــــس مجمع نمایندگان اســــتان همــــدان ادامه داد: 
هم اکنون خــــط انتقال و تصفیه خانه ایــــن طرح به طور 
صددرصــــد اجرا شــــده و برای تامین بــــرق نیاز به کمک 
داریم که در طرح ســــوال از وزیر نیــــرو، وی قول داد این 

طرح به زودی اجرایی شود.
آبرســــانی آب  آزادیخــــواه گفــــت: طرح  حجت االســــالم 
شــــرب شهر مالیر از ســــد کالن به طول ۳۸ کیلومتر در 
مراحل پایانی است و امیدواریم با اختصاص این اعتبار 

امسال این طرح تکمیل و به بهره برداری برسد.
وی یــــادآور شــــد: طبــــق اعــــالم شــــرکت آب منطقه ای 
همدان، تاکنون حدود ۴۲ میلیــــارد تومان اعتبار برای 

اجرای این طرح هزینه شده است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی بیان 
کــــرد: همچنین ۶ میلیــــارد تومان از ۱۱ میلیــــارد تومان 
- آورزمــــان- نهاوند  نیــــز به طرح چهارخطــــه محور مالیر
اختصاص یافت تا اجرای این طرح با ســــرعت بیشتری 

پیش برود.
حجت االسالم آزادیخواه گفت: به تازگی شایعاتی درباره 
- آورزمان- نهاوند مبنی بر  طرح چهاربانده محور مالیــــر
خارج شــــدن این محور از ردیف ملــــی به وجود آمده، در 

حالی که اعتبار این طرح کماکان ملی و استانی است.
- آورزمــــان- نهاوند یکی از  وی ادامــــه داد: محــــور مالیر
حادثه خیزترین و پرترددترین محورهای استان همدان 
است که پیگیری های زیادی برای چهارخطه کردن این 

مسیر انجام شد.
رئیــــس مجمع نمایندگان اســــتان همــــدان همچنین 
روکش آســــفالت محور مالیر به توره را یکی از مطالبات 
مهم مردم بــــه طــــول ۴۵ کیلومتر عنــــوان و بیان کرد: 
روکش آســــفالت اصلی ترین قطعه این محور از توره تا 
شهر زنگنه به طور کامل انجام شده که با گذشته قابل 

مقایسه نیست.
حجت االسالم آزادیخواه با بیان اینکه چهار بانده محور 
ســــامن به بروجرد نیز در دســــت اجرا اســــت گفت: در 
سال های گذشته توسعه چشــــمگیری در حوزه راه در 

این شهرستان اتفاق افتاد.
وی اتصــــال راه آهن مالیر بــــه همدان را شــــاهکاری در 
حوزه راه عنوان کرد و گفت: قطعه نخست این طرح زیر 
پیمان رفته و امسال ۱۷۰ میلیارد تومان تاکنون برای آن 

تخصیص اعتبار شده است.
به نقل از ایرنا، عملیات اجرایی احداث چهارخطه محور 
- آورزمان- نهاونــــد به طــــول ۲۲ کیلومتر خرداد  مالیــــر
ســــال گذشــــته با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد، 
طول کل مســــیر از مالیر به نهاوند ۴۲ کیلومتر اســــت 
که ۳۲ کیلومتر آن در حوزه شهرستان مالیر واقع شده 

است.

در 6ماهه نخست امسال: 

 انجام یک هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در مالیر 
بخشداران جدید »سامن« و »مرکزی« معرفی شدند 

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون اســــتاندار همدان و 
فرماندار ویژه مالیر با اشاره به شرایط مستعد شهرستان 
در حوزه تولید و ســــرمایه گذاری گفت: در ۶ ماهه نخست 
سال یک  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در مالیر 

انجام شده است.
به گــــزارش هگمتانه؛ قدرت اهلل ولدی روز شــــنبه در آیین 
معارفــــه بخشــــداران ســــامن و مرکزی شهرســــتان مالیر 
افزود: گفت: در ۶ ماهه نخســــت امســــال با وجود شرایط 
ســــخت و تنگناهای موجــــود در حوزه هــــای اقتصادی و 
عمرانی، از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ســــرمایه گذاری 
انجام شــــده در اســــتان همدان، حــــدود یک هــــزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان آن معادل ۴۰ درصد متعلق به مالیر است.
وی با اشــــاره به وظایف بخشــــداران ادامه داد: بخشداران 
تابعه این شهرســــتان نباید از در اجرای شرح وظایف ذاتی 
خود غفلت کنند و در ســــطح بخش هــــا منادی وحدت و 

همدلی باشند.
ولدی افزود: بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت 
در خــــط مقدم خدمت رســــانی به مردم هســــتند و در این 

زمینه از هیچ تالشی کوتاهی نکنند.
وی اجرای سیاست های دولت را از وظایف مهم بخشداران 
برشــــمرد و تاکید کرد: در ســــال جهش تولید، بخشــــداران 
باید در کنار تالش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، برای رونق 
تولید و اشــــتغال و جذب تسهیالت اشتغالزایی به ویژه در 

روستاها اهتمام جدی داشته باشند.
فرمانــــدار ویــــژه مالیر با تاکید بــــر اینکه بخشــــداران هرگز 
وعده هــــای غیرعملــــی بــــه مــــردم ندهند اظهار داشــــت: 
انتخابات آینده ریاســــت جمهوری و شــــوراهای اســــالمی 

یکی از وظایف مهمی اســــت که بخشــــداران نیــــز در این 
زمینه وظیفه سنگینی بر دوش دارند.

ولدی ادامه داد: بخشــــداران تابعه این شهرستان در کنار 
مجموعه فرمانداری شــــبانه روز با شــــرح وظایف جدی تر و 
مســــوولیت پذیری قوی تــــر تالش می کننــــد و هیچگونه 

کوتاهی در اجرای وظیفه آنها پذیرفته نیست.
وی وزارت کشــــور را پس از معــــاون اول رییس جمهوری 
بزرگترین وزارتخانه برای تصدی همه امور دانست و بیان 
کرد: عالقه مند بودیم که در پست های مدیریتی همچون 
بخشــــداری ها از بدنــــه وزارت کشــــور در این شهرســــتان 

استفاده شود.
معاون استاندار همدان با بیان اینکه مجموعه فرمانداری 
مالیر آشــــنایی کاملی با مســــایل و شــــرح وظایــــف وزارت 
کشــــور دارند گفت: در این راستا ۲ نفر از نیروهای خوب و 
متعهد فرمانداری را به عنوان بخشــــداران سامن و مرکزی 

انتخاب کردیم.
ولــــدی یادآور شــــد: هــــدف مــــا پویاتــــر کــــردن مجموعه 
فرمانداری در چنین جلســــات و تغییر و تحوالت سازمانی 
و بهره گیــــری از ظرفیت همکاران در این مجموعه اســــت 

که در انتخاب بخشداران این اصل را مد نظر قرار دادیم.
وی بخشــــداران جدید ســــامن و بخش مرکــــزی مالیر را از 
افراد متعهد، جــــوان و با تجربه خــــوب در بدنه فرمانداری 
دانست و گفت: هر اندازه از ظرفیت موجود در فرمانداری 
اســــتفاده کنیم، بدون شــــک موجب خیــــر و برکت های 

بیشتری خواهد شد.
فرماندار ویژه مالیر همچنین به شــــرایط ســــخت شــــیوع 
ویروس کرونا در پیک ســــوم اشــــاره و بیان کــــرد: در این 

مدت مجموعــــه فرمانداری در کنار ســــایر دســــتگاه ها از 
هیچ گونه تالش و کوششــــی دریغ نکرد و به طور مســــتمر 

تیم های بازرسی با محوریت فرمانداری فعال است.
ولــــدی ادامــــه داد: در حال حاضــــر با تشــــدید نظارت ها و 
فعالیت مســــتمر تیم های بازرســــی از واحدهای صنفی و 
، موج سوم شیوع این  اماکن عمومی و ادارات سطح شهر
بیماری در ســــطح شهرســــتان در حال مدیریت اســــت و 
همچنان نیاز به همراهی مردم در رعایت اصول بهداشتی 

داریم.
بــــه نقــــل از ایرنــــا، در این آییــــن از خدمــــات و تالش های 
»مصطفی عبدالملکــــی« تقدیر و »محمد زنگنه« به عنوان 

بخشدار سامن معرفی شد.
بخشــــدار  بشــــری«  »محمدرضــــا  زحمــــات  از  همچنیــــن 
ســــابق بخش مرکزی و سرپرســــت این بخشــــداری »رضا 
ابوالحســــنی« تقدیــــر و »فیروز ملکی« به عنوان بخشــــدار 

جدید بخش مرکزی مالیر منصوب شد.
شهرستان مالیر دارای چهار بخش مرکزی، سامن، جوکار 

و زند است.

صدای کبودرآهنگی ها از افزایش کرونا درآمد؛

شهری ها را به روستاها راه ندهید!
هــــای  ورودی  در  اگــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نگیرد  صــــورت  تردد  ممانعت  کبودراهنگ  شهرســــتان 
فوتــــی ها در روســــتاها به طــــرز وحشــــتناکی افزایش می 
یابد و در این باره مردم روســــتاهای شهرستان از نیروی 

انتظامی درخواست مساعدت دارند.
به گــــزارش هگمتانه، حضور افــــراد از مرکز اســــتان و دیگر 
شهرستان ها و استان ها در روستاهای کبودراهنگ شیوع 
کروناویروس را افزایش داده اســــت و اگــــر در ورودی های 
شهرستان کبودراهنگ ممانعت تردد صورت نگیرد، فوتی 

ها در روستاها به طرز ترسناکی افزایش می یابد.
حضــــور افراد غیرســــاکن در دورهمی هــــای خانوادگی در 
روســــتاهای شهرســــتان کبودراهنــــگ کرونــــا را افزایش 
داده اســــت و حــــل ایــــن مشــــکل نظــــارت و ممانعت 
نیــــروی انتظامی بر تردد افراد غیرســــاکن به روســــتاهای 

شهرستان را می طلبد.
با وجــــود افزایش کرونا در شهرســــتان هــــای همدان به 
ویژه در کبودراهنگ نیاز اســــت دست اندرکاران استان 
و شهرســــتان بــــر ورودی هــــا نظارت بیشــــتری داشــــته 
باشــــند چرا که در هفتــــه های اخیر تردد افــــرادی که قبال 
از روســــتاهای شهرســــتان به دیگر شــــهرها و استان ها 
مهاجرت کرده اند، افزایش یافته و در اکثر خانواده هایی 
که یک یا دو نفــــر از آنها به کرونا مبتال شــــده اند، میزبان 
اقوام خود از ســــایر اســــتان ها و شهرســــتان ها بوده اند 
و درصــــد باالیی از همــــه گیری کرونــــا به علــــت میزبانی 

روســــتائیان اســــت و این موضوع جان آنها را تهدید می 
کند.

موضــــوع برگزاری مجالس عقد و عروســــی نیز طبق روال 
گذشــــته در روستاهای شهرســــتان کبودراهنگ به ویژه 
بخش گل تپه و روســــتاهای همجوار بــــا تجمع های زیاد 
در حــــال برگزاری اســــت و مدیــــران بخش نیــــز نظارتی بر 
این موضوع ندارند این در حالیســــت که مدیران ادارات 
اعتقــــاد دارند هر چه ویروس بین مردم شــــیوع پیدا کند 
ضعیف تر می شــــود. بنابراین در این بــــاره گفت وگویی 
از خانواده هــــای روســــتاهای شهرســــتان  تــــن  با چنــــد 

کبودراهنگ انجام شد.
ســــلیمان وکیلی، پــــدر خانواده ای از اهالی روســــتای آق 
بــــالق از حضور غیرضروری مهمانــــان از همدان، تهران و 
قم در این روســــتا ابرازنگرانی کرد و گفت: اطمینان دارم 
با وجود تعداد زیاد دورهمی ها در روستای ما هفته های 
آینده شــــاهد افزایش بیمــــاران کرونایــــی خواهیم بود و 
این بی خیالی نســــبت به شــــیوع بیماری کرونا فاجعه بار 

است.
زوندّره 

ُ
در ادامــــه گــــزارش از چند تــــن از اهالی روســــتای ا

وضعیت شــــیوع و پیشــــگیری کرونا در روستایشــــان را 
جویا شــــدیم. حمــــداهلل، عرفان، امید و مهــــرداد جوانانی 
بودنــــد که از افزایــــش  همه گیری کرونا در روستایشــــان 
ابراز نگرانی کردند و از مدیران شهرستان تقاضا داشتند 
با اعالم آمــــاده باش به دهیــــاران حتی االمــــکان از ورود 

افراد غیرســــاکن بــــه روســــتاها ممانعت به عمــــل آورند 
چراکه همه مشکالت از همین ترددها نشأت می گیرد.

فردی نیز از روستای قهورد برای کار بانکی به مرکز بخش 
گل تپه مراجعه کرده بود گفت: از ســــتاد کرونای استان 
تقاضامندیــــم بیــــش از این قوانین بازدارنــــده بر ورودی 
های روســــتاها و بخش های شهرستان کبودراهنگ در 
دســــتور کار خود قرار دهند چراکه این روزها آمار فوتی در 
روســــتاهای بخش گل تپه افزایش یافته و گویا مدیران 

این منطقه بی خیال قوانین بازدارنده شده اند.
خانواده ای که در شــــهر کبودراهنگ داغــــدار عزیز خود 
بود، از کاهش محدودیت ها در ورودی های شهرستان 
ابراز نگرانی کرد و گفت: رعایت اصول بهداشــــتی توسط 
مــــردم تأثیرگذار اســــت اما دســــت انــــدرکاران مربوطه و 
اعضای ستاد کرونا نیز باید برای ممانعت از تردد افرادی 
که از مرکز اســــتان همدان و دیگر استان ها به روستاها 

مراجعه می کنند، جدیت بیشتری داشته باشند.
بــــه نقــــل از ایســــنا، نتیجــــه گفت وگوهایی که بــــا مردم 
روســــتاهای شهرســــتان کبودراهنگ انجــــام دادیم این 
بود که اکثر مردم تمایلی به پذیرفتن مهمان از شــــهرها و 
دیگر استان ها ندارند اما به علت رها شدن محدودیت 
های تردد جاده ای و تعطیل بودن مدارس این امر بهانه 
ای شــــده تا شهرنشــــینان به روســــتاها بیایند بر همین 
اســــاس این رفت و آمدها افزایش یافته و کاری از دست 

آید.  برنمی  روستانشینان 

 پیشرفت 50 درصدی اجرای 
خط انتقال فاضالب فامنین

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون توسعه فاضالب 
شرکت آب و فاضالب اســــتان همدان از پیشرفت 
۵۰ درصــــدی اجــــرای خــــط انتقال شــــبکه فاضالب 

فامنین خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، فرهاد بختیاری فر در خصوص 
اجرای شــــبکه فاضالب در شهرستان فامنین اظهار 
کرد: محل تصفیه خانه و مســــیر خط انتقال شــــبکه 
فاضالب فامنین مطالعه شــــده و خط انتقال آن به 

طول ۴ هزار و ۹۰۰ متر طراحی شده است.
وی بیان کرد: با عقد قــــرارداد برای اجرای خط انتقال 
فاضالب با شــــرکت فراز پیمان آرتــــان غرب ۲ هزار و 
۳۰۰ متر خــــط انتقال فاضالب به قطــــر ۵۰۰ میلی متر 
از جنس پلی اتیلن کاروگیت فاضالبی اجرا شده که 

حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون توســــعه فاضــــالب شــــرکت آب و فاضالب 
یــــادآور شــــد: دیوارکشــــی محل  اســــتان همــــدان 
تصفیه خانه با اجرای دیوار پیش ســــاخته بتنی پس 
از خرید قطعــــات بتنی و عقد قــــرارداد در حال انجام 
است که تاکنون دو ضلع آن انجام شده و ۵۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی اضافه کرد: مطالعات شبکه جمع آوری فاضالب 
معابر داخلی شــــهر بــــه علت کم کاری مشــــاور طرح 
فســــخ و با مشاور جدید جهت بروزرسانی در دست 
پیگیری است که تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته 

است.
به نقــــل از فــــارس، بختیاری فر با بیان اینکه ســــال 
مبدا بهره برداری از طرح فاضالب فامنین سال ۱۴۰۳ 
و ســــال مقصد ۱۴۲۸ بــــا جمعیت حــــدود ۲۰ هزار نفر 
تعیین شــــده اســــت خاطرنشــــان کرد: تولید سرانه 
فاضالب در ســــال مقصد برابر ۱۴۸ لیتر در شبانه روز 

است. 

ایمن سازی گردنه اسدآباد 
مداوم انجام می شود

عامل خاموشی گردنه اسدآباد؛ 
سرقت کابل و فرسودگی

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت معاونت 
راهــــداری اداره کل راهداری و حمــــل و نقل جاده ای 
اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه ایمن ســــازی گردنه 
گفت:  اســــدآباد به صورت مســــتمر انجام می شود 
مشکل روشنایی گردنه نیز ناشی از سرقت کابل و 

فرسودگی آن است.
به گــــزارش هگمتانه، سرپرســــت معاونت راهداری 
اداره کل راهــــداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان 
همــــدان در خصوص ایمن ســــازی گردنه اســــدآباد 
اظهار کرد: اجرای روکش آسفالت در گردنه اسدآباد 
حدود یک هفته است که آغاز شده و خط کشی هم 

در حال انجام است. 
مسعود رســــتمی در خصوص مشکالت روشنایی 
گردنــــه نیز یکــــی از علت های خاموشــــی را ســــرقت 
کابل های آن منطقه عنوان کرد و گفت: فرســــودگی 
کابل و ســــامانه روشــــنایی آنجــــا هم یکــــی دیگر از 
مشکالت اســــت و با اتصال کردن کابل ها موجب 
خاموشی گردنه می شــــود که باید به صورت دوره ای 

سرویس دهی شود.
وی در خصوص مشــــکالت نبود عالئــــم راهنمایی 
رانندگــــی در این مســــیر نیز گفــــت: تابلــــو و عالئم 
راهنمایــــی بــــا توجــــه بــــه اینکــــه در معــــرض عبــــور 
خودروهاست ممکن است مورد برخورد قرار گرفته 

و ساقط شوند اما مجددا کار می شود.
سرپرســــت معاونــــت راهــــداری اداره کل راهداری 
و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان همــــدان با بیان 
اینکــــه امســــال ۱۵ کیلومتر در ایــــن گردنه خاکریز 
اینکه  با توجه به  کار شده اســــت افزود:  بازدارنده 
زیاد و خروج  بیشترین تصادفات به علت سرعت 
می شــــد  خودرو  واژگونی  موجــــب  اســــت  محور  از 
بنابرایــــن ۱۵ کیلومتــــر خاکریــــز بــــا اولویــــت نقاط 
کوالک گیــــر در ارتفاع یکــــی و نیم تــــا دو متر انجام 

است. شده 
وی با تاکیــــد بر اینکه شانه ســــازی ها مجــــدد انجام 
شده و تسطیح رگالژ شده اســــت گفت: چاله گیری 
و روکش آســــفالت به صورت مستمر در این گردنه 

انجام می شود.
به نقل از فارس، رســــتمی در خصوص حفر تونل در 
این مســــیر نیز گفت: حفر تونــــل نیازمند مطالعات 
ویژه است اما ساخت آن نیز با اداره راه و شهرسازی 

است و از حوزه ما خارج است. 

خبــر
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محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/26

برابر رأی شــماره 139960326002000412 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه طوسی نسب فرزند یقین علی به شماره شناسنامه 4020159556 صادره از شیرین سو در یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 208723/14 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 294 اصلی واقع در روستای آبمشکین خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای رستمعلی اکبری فرامرزی 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می تواند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 253

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/26

نظر بــه اینکه هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000691 مورخــه 1399/07/13 تصرفــات مفروزی و مالکانه خانم شــهال 
خلیل زاده به شناســنامه شــماره 7241 و کد ملی 4500056394 فرزند نقی متقاضی پرونده 
کالسه 1398114426004000091 ششدانگ بنای مفروزه و قسمتی از محوطه پالک 1388 
اصلی به مســاحت 70/03 مترمربع واقع در بخش یک تویســرکان به آدرس: خیابان امیرکبیر، 
سه راه شاهزید، جنب مسجد باب الحوائج خریداری از آقای علی شاه الماسی محرز گردیده است. 
ضمناً مقدار 44 شعیر از محوطه پالک 1388 اصلی واقع در بخش یک تویسرکان ثبت نگردیده 
اســت. لذا مفاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص یا اشخاص ذینفع 
به رأی صادره اعتراض داشــته باشــند، از تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت تویســرکان تسلیم و رســید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. 
ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواســت 
تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم 
دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به 
اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد.

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

م.الف 308
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/26

نظر بــه اینکه هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000612 مورخــه 1399/06/25 تصرفات مفــروزی و مالکانه خانم نیم تاج 
ســوری به شناسنامه شــماره 4 و کد ملی 3979556107 فرزند حسن متقاضی پرونده کالسه 
1399114426004000003 ششدانگ یک باب ساختمان و قسمتی از پالک 3960 اصلی به 
مساحت 174/75 مترمربع واقع در بخش یک تویسرکان به آدرس: تویسرکان، جاده قلعه قاضی 
خریداری مع الواســطه از آقای اله یار مالمیر محرز گردیده اســت. لذا مفاد رأی صادره به استناد 
مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه 
آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض 
حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در 
غیــر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد 

داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

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

م.الف 310

در تاریخ 1398/11/01 به شــماره ثبت 14016 به شناســه ملی 14008936339 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات بازرگانی و تجارت و تولید و تهیه و توزیع و پخش وارادت و صادرات کاالهای مجاز و گشــایش اعتبارات وال ســی و اخذ 
وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی برای شــرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و اخذ و اعطای نمایندگی و 
ایجاد شــعب و دفاتر نمایندگی - بازاریابی )غیرهرمی و غیرشــبکه ای و غیراینترنتی( و ارائه خدمات برپایی غرفه و شــرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی و 
شرکت در کلیه مناقصات و پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - تأمین 
نیروی انســانی جهت عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی و بیمارستان ها و شرکت های خصوصی و غیرخصوصی جهت ارائه خدمات زیر: 
امور آشــپزخانه و رســتوران و کافی شاپ و بوفه سلف سرویس شامل اداره رستوران و بوفه سلف ســرویس و طبخ و توزیع غذا و نوشیدنی و عرضه و سرو نوشیدنی ها و 
دمنوش ها و چای و قهوه سرد و گرم و پذیرایی و ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشن ها و همایش ها از قبیل آذین بندی، طبخ و سرو غذا و نوشیدنی سرد 
وگرم، ســرویس دهی و تأمین اقالم غذایی و دســر و شیرینی جات و سفره آرایی، تأمین ظروف و اقالم و وسایل مورد نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیر و نگهداری 
شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برودتی و حرارتی و تجهیرات و وسائل اداری ) غیر از امور رایانه(، خدمات فنی خودرو خدمات عمومی شامل تنظیفات، 
نامه رســانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخ گویی تلفنی نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و پارکینگ و پارکبان 
تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی سایت و نرم افزار به استثنای نرم افزارهای فرهنگی، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و تعمیر 
و نگهداری سخت افزاری رایانه ارائه خدمات پیمانکاری در رشته های ابنیه، راه و ترابری، آب، تأسیسات و تجهیزات در برگیرنده پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها 
و ابنیه اعم از چوبی، آجری، ســنگی، بتنی و فلزی - امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب، نفت وگاز( شــبکه گازرســانی، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، 
سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب، وسایل 
انتقال )آسانســورو پله برقی( سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رخشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، 
ماسه پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، پوشش )الینینگ( در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
مرکز اصلی: اســتان همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شــهر همدان، محله چهارراه حبیبی، آیت اله طالقانی، کوچه شــهید مجید صلواتیان، بن بست )شهید 
صلواتیان(، پالک 31، طبقه همکف کدپستی 6515684697 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمد حسین نوروزی به شماره ملی 3860406825 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای یاسین بادامی به شماره ملی 3860436805 دارنده 500000 ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد حســین نوروزی به شماره ملی 3860406825 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یاسین بادامی به 
شــماره ملی 3860436805 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: حق امضاء مجاز در کلیه 
موارد اعم از چک ها و ســفته ها و بروات و اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود بعهده آقای یاســین بادامی )رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( و آقای 
محمدحســین نوروزی )نایب رئیس هیات مدیره( مشترکاً که همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار هگمتانه 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود صدرا رابین سینا سپند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان
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استان4

شهردار همدان
ح کرد:  به مناسبت هفته وحدت مطر

تحویل رایگان لوازم 
ضبط شده شهروندان  

هگمتانه-گروه خبر همدان: شــــهردار همدان بیان 
کرد: لــــوازم ضبط شــــده شــــهروندان به مناســــبت 
هفتــــه وحــــدت و ســــالروز والدت حضــــرت محمد 

مصطفی)ص( به شکل رایگان به آنان باز می گردد.
به گــــزارش هگمتانه، عباس صوفــــی با محکومیت 
توهین بــــه پیامبر اعظــــم)ص( و وقاحــــت ماکرون 
بیــــان کرد: به عنوان شــــهردار همدان هفته وحدت 
اســــالم  مکــــرم  نبــــی  ســــعادت  سراســــر  والدت  و 
صلوات اهلل علیه را به شــــهروندان همدانی و به ویژه 
مســــلمانان سراســــر دنیا تبریــــک و تهنیت عرض 

می کنم.
وی افزود: پیرو جلسات برگزار شده با حضور رئیس 
شــــورا و اعضای کمیســــیون شهرســــازی و معماری 
شورای اسالمی شــــهر و دادستان عمومی و انقالب 
همــــدان مقرر شــــد لوازم ضبط شــــده شــــهروندان 
همدانــــی در ســــاخت و ســــازهای غیرمجــــاز  امالک 
مسکونی و سد معبر واقع در محدوده شهر همدان 
تا پایان ســــال ۱۳۹۷ کــــه دارای منع قانونی نیســــت 
)تعمیــــرات جزیی و اساســــی( و در انبار شــــهرداری 
نگهداری می شود با توجه به شرایط اقتصادی حاکم 
بر جامعه، به مناســــبت میالد حضرت رسول مکرم 
اســــالم)ص( و با در نظر گرفتن عطوفت اسالمی به 

صورت رایگان به مالکان عودت داده شود.
صوفی افزود: به همین منظور شــــهروندان همدانی 
با در دست داشتن مدارک و اسناد مالکیت و کارت 
شناسایی از ســــاعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر چهارشنبه 
۱۴ آبان جاری به مدت یــــک هفته با مراجعه به واحد 
ترخیــــص اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری 
واقع در خیابان میرزاده عشــــقی، تقاطع کارشناس، 
طبقه اول مراجعه کنند کــــه در صورت تأیید مدارک 
می توانند نســــبت به ترخیص لوازم خود به صورت 

رایگان اقدام کنند.
شهردار همدان در پایان گفت: امیدوارم شهروندان 
همدانی در همین راســــتا قبل از هرگونه ســــاخت و 
، تعمیرات جزیی و اساسی در امالک خود ضمن  ساز
مراجعه به شهرداری نســــبت به اخذ مجوزهای الزم 

اقدام کنند.

خبــر

آزادی 147 زندانی 
جرائم غیرعمد در همدان

هگمتانه-گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه 
استان همدان از آزادی ۱۴۷ زندانی جرائم غیر عمد از 

ابتدای امسال تا پایان مهر ماه در همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، یداهلل روحانی منش با اشــــاره 
به اقدامات ســــتاد دیه اســــتان از ابتدای امســــال تا 
پایان مهــــر ماه اظهار کرد: در ایــــن مدت ۱۴۷ زندانی 
آزاده شــــده که ۱۱۱ نفر تا پایان شهریورماه و ۳۶ نفر در 

مهرماه بوده است.
وی مبلغ بدهی این مددجویان را ۶۱۴ میلیارد و ۶۶۸ 
میلیون و ۱۱۷ هزار ریال دانســــت و گفت: این مبلغ 
در مهرماه امســــال ۱۰۰ میلیــــارد و ۱۴۲ میلیون ریال 

بود.
مدیرعامل ستاد دیه اســــتان همدان با بیان اینکه 
تعــــداد پرونده هــــای دیــــه ۳ مــــورد بود کــــه مهرماه 
پرونده ای نداشــــتیم افزود: از ۱۱۲ پرونــــده مالی، ۸۹ 
مورد تا پایان شــــهریور و ۲۳ مورد مهرماه را شــــامل 

می شد.
وی با اشــــاره به ۲۹ پرونده مهریه که ۱۳ مورد متعلق 
به مهرماه بود خاطرنشــــان کرد:  از سه پرونده نفقه، 

موردی در مهرماه نداشتیم.
روحانی منــــش از آزادی ۱۳۲ زندانی مرد و پنج زندانی 
زن خبــــر داد و گفت: ۱۰۸ مرد تا پایان شــــهریور و ۲۴ 
مرد در مهرماه و نیز سه زن تا پایان شهریور و دو زن 

مهرماه آزاد شده اند.
وی با اشــــاره به اخذ مبلغ ۹۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون 
و ۸۳ هزار ریال رضایت از شــــکات توســــط ستاد دیه 
استان بیان کرد: تا پایان شــــهریور ۹۰ میلیارد و ۶۲۹ 
میلیــــون و ۸۳ هزار ریــــال و مهرماه ۵ میلیــــارد و ۱۶۱ 

میلیون ریال شکات بخشیده اند.
مدیرعامــــل ســــتاد دیه اســــتان همــــدان بــــا بیان 
اینکــــه ۱۸ میلیــــارد و ۹۴۳ میلیون و ۵۰۰ هــــزار ریال 
مددجویان نقدینگی داشــــتند گفت: مبلغ اعســــار 
به تقســــیط ۲۳۷ میلیــــارد و ۱۶۳ میلیون و ۲۳۴ هزار 

ریال بود.
وی از ۳۶ میلیــــارد و ۹۳۶ میلیــــون و ۳۰۰ هــــزار ریال 
کمک پرداختی برای پرونده های مالی و دیه خبر داد 
و افزود: ۲۷ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال از بانک های 
ملت، ملی، تجارت و صادرات برای آزادی مددجویان 

وام دریافت شده است.

خبــر

گرانی مسکن در سایه مشکالت انبوه سازان با نظام مهندسی
هگمتانه-گروه خبر همدان: در ششــــمین جلسه کمیســــیون احداث و خدمات فنی و مهندسی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اســــتان همدان مشکالت انبوه سازان با نظام مهندسی 

موجب گرانی مسکن در همدان اعالم شد.
به گزارش هگمتانه، در این جلســــه که با حضور رئیس اتاق بازرگانی همدان و اعضای کمیســــیون 
مهندســــی اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، مهدی درویشــــی نایب رئیس کمیسیون علت گرانی 

مسکن در استان همدان را مسائل و مشکالت انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان بیان کرد.
علی غفاری رئیس انجمن پیمانکاران نیز عمده مســــائل و مشــــکالت در حوزه مســــکن را طوالنی 
بودن زمان اخذ پروانه ســــاختمانی، عدم امضای موافقت نامه پروژه ها در ســــال ۹۹ با گذشــــت ۸ 
ماه از سال، تورم در قیمت مصالح ساختمانی و خدمات ســــاختمانی، مسأله با تأمین اجتماعی در 

خصوص پرداخت ۶/۶  بیان کرد.

صادق پارســــامهر رئیس انجمن انبوه سازان استان نیز از جمله مســــائل زمان بر بودن اخذ پروانه 
ســــاختمانی، تعداد کم شــــعبه های انجام امور نظام مهندسی در اســــتان، نحوه پرداخت دستمزد 

مهندسان، پرداخت حق الزحمه مهندسین در ابتدای کار و ..." بیان کرد.
در پایان جلســــه مقرر شــــد میزان تســــهیالت و اعتبار اختصاص یافته بانک ها در حوزه مسکن از 

مشاور امور بانکی اتاق همدان جهت بررسی دریافت شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان خبر داد: 

راه اندازی سامانه جمع آوری 
پسماند خشک

مدیریت  ســــازمان  رئیس  همدان:  خبــــر  هگمتانه-گروه 
پسماند شــــهرداری همدان اعالم کرد: سامانه جمع آوری 
پســــماند خشــــک به عنوان خدمتــــی جدید از ســــازمان 

مدیریت پسماند در اختیار شهروندان قرار گرفت.
 به گزارش هگمتانه، بابک مهدی آزاد گفت: سال هاست 
که جداسازی و تفکیک پســــماندها قبل از اختالط اجزای 
تر و خشــــک پســــماند، در راســــتای حفظ منابع طبیعی و 
حفظ محیط زیســــت به عنوان یکی از آموزش های اصلی 
سازمان مدیریت پسماند شــــهرداری همدان مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی افزود: در این بین با روش های مختلفی شــــهروندان 
همدانی با نحوه جداسازی پســــماندها و مفهوم استفاده 

مجدد و بازیافت آشنا شدند. 
آزاد افــــزود: این آموزش هــــا به صورت جدی همه اقشــــار 
جامعــــه از کــــودکان در مهدهای کودک، دانــــش آموزان، 

بانوان و صاحبان مشاغل و ادارات ... را در بر گرفت.
 وی ادامه داد: در خالل این ســــال ها روش های مختلفی 
بــــرای تحویــــل مــــواد قابــــل بازیافــــت تفکیــــک شــــده از 
شــــهروندان مورد اســــتفاده قرار گرفت از جمله اســــتقرار 
ایســــتگاه های ثابــــت بازیافــــت در محالت، اســــتفاده از 
مخصوص  مخــــازن  نصب  ســــنتی،  پیمانــــکاران  ظرفیت 

تفکیک در مبادی تولید و اکنون با گذشت چندین سال 
سازمان مدیریت پسماند درصدد استفاده از روش های 
ســــاده و نوین برای تحویل مــــواد قابل بازیافــــت در کنار 

سایر روش های مرسوم دیگر است.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان بیان 
کرد: در ایــــن بین با رایزنی ها و بررســــی های انجام شــــده 
استفاده از ســــامانه های مخصوص جمع آوری مواد قابل 
بازیافت از محل زندگی و کار در برنامه اجرایی این سازمان 

قرار گرفته است. 
مهدی آزاد اضافه کرد: در این روش شهروندان با استفاده 
از فناوری هــــای نوین و هوشــــمند مبتنی بر اســــتفاده از 
نــــرم افزارها و ســــامانه های مخصوص تفکیک پســــماند 
به ســــادگی می توانند پســــماندهای قابل بازیافت خود را 

تحویل داده و از مزایای ناشی از این امر بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: این سامانه به عنوان راهکاری جدید برای 
اتصــــال و ارتباط درخواســــت های جمع آوری مــــواد قابل 
بازیافت که توسط شهروندان تفکیک شده است کارایی 

های بسیاری را در پی خواهد داشت. 
رئیــــس ســــازمان مدیریت پســــماند گفت: این ســــامانه 
)اپلیکیشــــن( دارای ویژگــــی هایی از قبیــــل طراحی بومی 
همدانــــی،  شــــهروندان  نیازهــــای  براســــاس  مناســــب 

پشــــتیبانی از طرح و ســــامانه توســــط تیم فنی منسجم و 
باتجربه، ســــادگی، جذابیت و کاربرپســــند بودن ســــامانه، 

کارایی و امنیت است.
وی اضافه کرد: در اســــتفاده از این برنامه شــــهروندان می 
تواننــــد خدماتــــی نظیر امــــکان انتخاب انــــواع گزینه های 

پسماند تعریف شده در سامانه، امکان انتخاب موقعیت 
تحویل پسماند بر روی نقشــــه، امکان انتخاب بازه زمانی 
تحویــــل پســــماند، مشــــاهده ویدیو آموزشــــی و فرهنگ 
ســــازی ارســــال عکس در صورت نیــــاز از حجم پســــماند 
جمع آوری شــــده، مشاهده تعرفه پسماند به تفکیک نوع 

آن، مدیریت و مشــــاهده ســــوابق موجود از تراکنش ها و 
درخواســــت ها و وضعیت آن، امکان دریافت مبلغ زباله 
تحویلی از طرق مشــــخص شــــده در این برنامه و کســــب 
امتیاز در هر بار تحویل پســــماند بر اســــاس وزن پسماند 

تحویلی دریافت کنند. 

پرداخت ۲ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به کشاورزی  
هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس مدیریــــت بحران 
و مخاطــــرات جهاد کشــــاورزی همــــدان با بیــــان اینکه با 
شــــیوع ویروس کرونا به بخش کشاورزی به ویژه در حوزه 
صادرات محصوالت کشاورزی استان خسارت  وارد شده 
اســــت گفت: تاکنون ۱۴۴ فقره پرونده بــــا ۵۱۷ نیروی کار 
و تســــهیالتی معادل  ۶ میلیــــارد و ۱۶۵ میلیون تومان در 

استان ثبت شده است.
به گــــزارش هگمتانه، احد ظفری با بیان این که کســــب و 
کارهای کشــــاورزی آســــیب دیده از کرونا  با عنوان رســــته 
چهاردهم در فهرســــت وزارت کار برای ثبت نام در سامانه 

کارا ایجاد شده اســــت اظهار کرد: رسته چهاردهم کسب 
و کارهای آســــیب دیده از کرونا شــــامل واحدهای پرورش 
مرغ مادر گوشتی و مرغ گوشــــتی، مراکز تولید محصوالت 
گلخانه  ســــبزی و صیفی جات، مراکز تولیــــد گل و گیاهان 

زینتی و مراکز تولید ماهیان زینتی است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه به منظــــور دریافت تســــهیالت ۱۲ 
میلیــــون تومانی بــــا تنفس چهــــار ماهه ایــــن پنج بخش 
باید در ســــامانه کارا ثبت نام کنند افزود: بازپرداخت این 
تســــهیالت ۲۴ ماهه و با نرخ ســــود ۱۲ درصد تعیین شده 

است.

رئیس مدیریت بحران و مخاطرات جهاد کشاورزی استان 
همدان گفت: تســــهیالت ســــامانه کارا بــــه دو بخش ۱۲ 
میلیونی برای فعاالن بیمه شــــده و تســــهیالت ۶ میلیون 
تومانی برای فعاالن فاقد بیمه در بخش کشاورزی در نظر 

گرفته شده است.
وی یــــادآور شــــد: در حــــال حاضــــر مــــدت ثبت نــــام این 
تســــهیالت به پایــــان رســــیده و ۱۴۴ فقره پرونــــده با ۵۱۷ 
نیروی کار و تســــهیالتی معادل ۶ میلیــــارد و ۱۶۵ میلیون 

تومان در استان ثبت شده است.
ظفری از معرفی ۴۶ فقره پرونده با یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون 

تومان تسهیالت به بانک های عامل خبر داد و گفت: تاکنون 
این میزان از تســــهیالت مورد نیاز واحدها پرداخت شــــده و 

الباقی پرونده ها نیز در جریان پرداخت قرار دارد.
ظفــــری با بیــــان اینکه در اســــتان بالــــغ بر ۱۵۴ نفــــر از این 
تســــهیالت بهره مند شــــدند که ایــــن امر منجــــر به ثبات 
اشتغال و حفظ کسب و کار است تصریح کرد: واحدهایی 
که کارگران بیمه نشــــده داشته اند تســــهیالت ۶ میلیون 
تومانــــی با نــــرخ ســــود ۱۲ درصدی بــــه ازای هر یــــک از این 

نیروهای کار دریافت کرده اند.
وی با اشــــاره به اینکه رســــته های مشــــمول تســــهیالت 

سامانه کارا به صورت کشوری مشخص شده است اظهار 
کرد: با شیوع ویروس کرونا به بخش کشاورزی به ویژه در 
حوزه صادرات و از بین رفتن بازارهای صادراتی محصوالت 

کشاورزی استان خسارت  وارد شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان:

خدمات رفاهی  50 میلیارد تومانی از طریق کارت اعتباری 
به کارکنان شهرداری 

هگمتانه-گروه خبر همدان: معاون برنامه ریزی و توسعه 
ســــرمایه انســــانی شــــهردار همــــدان گفت: در ســــال ۹۹ 
خدمات رفاهی گســــترده ای برای خانواده بزرگ شهرداری 
همدان رقم خورده اســــت که در ســــال های اخیر بی نظیر 

بوده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مرتضــــی حضرت زاده خاطرنشــــان 
کرد: شــــهرداری همدان با حمایت شــــورای اسالمی شهر 
و هدایت شــــهردار  در راســــتای انسجام بخشی و افزایش 
روحیــــه کارآمدی، پشــــتیبانی مطلوبــــی را در حــــوزه ایجاد 

تسهیالت و توسعه خدمات رفاهی انجام داده است.
وی افــــزود: این معاونت با بهره وری از منابع و بهره گیری از 
ظرفیت داخلی و هم افزایی بــــا بخش خصوصی، خدماتی 
را فراهم کــــرد که منجر بــــه جهش بی ســــابقه در موضوع 

خدماتی و رفاهی شد.
حضــــرت زاده در ادامه تصریــــح کرد: در شــــرایط کنونی که 
افزایش بی حــــد قیمت کاال و خدمات در بــــازار رکورد زده، 
تأمین بخشی از خدمات رفاهی برای کارکنان جزء حداقل 
وظایفی بود که برای خود متصور شــــده ایم و به لطف خدا 
و حمایت هــــای شــــهردار بیــــش از ۱۰۰۰ کارت اعتباری ۵۰ 
 مبلغی بالغ بــــر ۵۰ میلیارد 

ً
میلیــــون تومانی که مجموعــــا

تومان تســــهیالت بود جهت کارکنان شــــهرداری توسط 
اداره رفــــاه و خدمات ایــــن معاونت پیگیــــری و به نتیجه 

رسید.
رئیس اداره خدماتی و رفاهی کارکنان شــــهرداری همدان 
نیز در این زمینه گفت: تحقق ظرفیت عظیمی از خدمات 
رفاهی بــــرای کارکنــــان در جهت حفــــظ شــــأن کارکنان با 
حرکت هدفمند در شــــهرداری همدان بوده است که این 

مهم در ادوار مختلف بی سابقه بوده است.
کید کرد: عالوه بر تأمین   ســــید حامد حســــینی مرصع تأ
بیش از ۵۰۰ میلیارد ریــــال خدمات رفاهی برای کارکنان 
تســــهیالت  از  بهر ه مندی  امــــکان  همدان،  شــــهرداری 
نیروهــــای  اکثــــر  بــــرای  نیــــز  کم بهــــره  و  قرض الحســــنه 
خدماتــــی  مهمتریــــن اقدام بــــوده اســــت. همچنین در 
خصــــوص موضوع تعاونی مســــکن پــــس از ثبت نام به 
عمــــل آمده و پیگیــــری از راه و شهرســــازی ایــــن امر در 
مرحلــــه تخصیــــص زمین و اســــتعالم نفــــرات ثبت نامی 

است.
، بخشــــی  وی تأکید کرد: با توجه به شــــرایط خاص کشــــور
از تمرکز ایــــن اداره بر جلوگیری از شــــیوع ویروس کرونا و 
حفظ سالمت کارمندان از طریق آموزش دوره ای نیروهای 
اتــــاق دار و آزمایش غربالگــــری کرونا، تب ســــنجی هنگام 
ورود بــــه ســــاختمان و ضدعفونــــی روزانه ســــاختمان ها 
توســــط نیروهــــای خدماتــــی و... بــــوده که علی رغــــم این 
موضوع، پیگیری موضوعات رفاهــــی کارکنان مانند بیمه 
تکمیلــــی، هدیه تولــــد، توزیــــع بن های مناســــبتی و عقد 
قرارداد گســــترده با مراکز ارائه دهنــــده خدمات در جهت 
ارائه خدمات بهتر و ویژه به کارکنان کمافی الســــابق ادامه 

پیدا کرده است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات این اداره، پیگیری مواردی 
بــــا هدف ایجاد زیرســــاخت  رفاهــــی کارکنــــان مانند ایجاد 
تفرجگاه ویــــژه کارکنان، مهدکودک ویژه فرزندان کارکنان 
و طراحی و پیگیری ساخت مهمانسرای شهرداری و دیگر 
موضوعات این چنینی است که امیدواریم با حمایت های 

شهردار همدان تداوم داشته باشد.

تمدید تعطیلی آموزش های حضوری در مدارس استان همدان
هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس اداره اطالع رســــانی و 
روابط عمومی آموزش و پرورش اســــتان همدان از تمدید 
تعطیلی آموزش های حضوری در تمامی مدارس اســــتان 

به مدت یک هفته خبر داد.
 بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمد ســــهرابی اظهار داشــــت: 
کرونــــا،  مدیریــــت  اســــتانی  ســــتاد  تصمیــــم  بر اســــاس 
آموزش هــــای حضــــوری در تمامی مدارس اســــتان اعم از 
دولتــــی و غیر دولتی، آموزشــــگاه های زبــــان و علمی آزاد و 

کالس های کنکور به مدت یک هفته تعطیل است.
رئیس اداره اطالع رســــانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
اســــتان همدان افزود: در این مدت کالس های آموزشی در 
دوره های مختلف تحصیلی به صورت مجازی برگزار می شود.

 وی با بیان اینکه عوامل اجرایی  در مدارس حضور خواهند 
داشت، خاطرنشــــان کرد: معلمان بر اساس برنامه درسی 
هفتگی می توانند با اســــتفاده از فضای مدرسه یا از منزل 

به ارائه آموزش های مجازی بپردازند.
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الیحه رتبه بندی معلمان 
تا قبل از فصل بودجه 

به مجلس ارائه می شود
آمــــوزش و پــــرورش با اشــــاره به اینکــــه الیحه  وزیر 
رتبه بندی تا قبل از فصل بودجه به مجلس شورای 
صحبت های  مخاطب  گفت:  می شود،  ارائه  اسالمی 

اخیر بنده معلمان نبودند.
آمــــوزش و پرورش  محســــن حاجی میرزایــــی وزیــــر 
دربــــاره ارائه الیحــــه رتبه بنــــدی معلمان بــــه دولت، 
اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی جامعه فرهنگیان 
اجرای رتبه بندی بود. از ســــال ۹۵ موضوع رتبه بندی 
معلمــــان در دســــتور کار وزارت آمــــوزش و پرورش 
قرار گرفــــت و در دو نوبــــت که رتبه بندی اجرا شــــد 
با اســــتفاده از امتیــــازات فصل ۱۰ قانــــون مدیریت 
خدمــــات کشــــوری، افزایش ها به حقــــوق معلمان 
اعمال شــــد و آنها براســــاس صالحیت ها در یکی از 

رتبه های یک تا چهار قرار گرفتند.
وی افزود: اســــفندماه سال گذشــــته به دلیل اینکه 
امتیــــازات فصــــل دهم قانــــون مدیریت به شــــکل 
عمومی در اختیار تمام کارکنــــان دولت قرار گرفت، 
ضــــرورت بازنگــــری در موضوع رتبه بنــــدی معلمان 
احساس شد. با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، 
شد،  تدوین  معلمان  رتبه بندی  الیحه  پیش نویس 
در ایــــن الیحه، معلمــــان براســــاس صالحیت های 
حرفــــه ای  و   تخصصــــی  صالحیت هــــای  عمومــــی، 
سنجیده می شــــوند و در یکی از رتبه های مدنظر قرار 

می گیرند. 

غ ۲0 هزار و 400  قیمت مر
تومان است

 100 تومان هم گرانتر بفروشید برخورد 
می کنیم

مدیــــرکل تعزیرات حکومتی اســــتان تهــــران گفت: 
قیمــــت مــــرغ ۲۰ هــــزار و ۴۰۰ تومــــان اســــت، اگر هر 
شخصی حتی ۱۰۰ تومان گرانتر بفروشد ورود کرده و 

برخورد می کنیم.

شناسایی 7۸۲0 بیمار جدید 
کرونا در کشور

 جان باختن 3۸6 هم وطن
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از ظهر روز جمعه 
تا ظهــــر روز گذشــــته بر اســــاس معیارهــــای قطعی 
تشــــخیصی، ۷ هزار و ۸۲۰ بیمار جدید مبتال به کووید 
۱۹ در کشور شناسایی شدند که دو هزار و ۴۱۷ نفر از 

آنها بستری هستند.
ســــیما ســــادات الری ســــخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: از ظهــــر روز جمعه تا ظهر روز گذشــــته ۱۰ آبان 
۱۳۹۹ و بر اســــاس معیارهای قطعی تشــــخیصی، ۷ 
هزار و ۸۲۰ بیمــــار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــــور 
شناسایی شدند که دو هزار و ۴۱۷ نفر از آنها بستری 
هســــتند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۱۲ 

هزار و ۷۷۲ نفر رسید.
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت افزود: متاســــفانه در 
طــــول این مدت، ۳۸۶ بیمار کوویــــد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۳۴ هزار و ۸۶۴ نفر رسید.

کاهش 950 تومانی بهای دالر
بازگشت سکه به کانال 1۲ میلیون تومان

در معامالت روز گذشته بازار تهران بهای دالر با ۹۵۰ 
تومــــان کاهش ۲۶ هــــزار و ۷۰۰ تومان و ســــکه طرح 
جدیــــد با کاهش ۶۰۰ هزار تومانــــی ۱۲ میلیون و ۹۵۰ 

هزار تومان درج شد.
قیمــــت ســــکه و ارز در معامــــالت روز گذشــــته بازار 
تهران کاهش قابل توجهی داشــــت. بر این اساس 
دیــــروز دالر بــــا ۹۵۰ تومــــان کاهش ۲۶ هــــزار و ۷۰۰ 
تومان به فروش رســــید. همچنین یورو با افت ۱۱۵۰ 
تومانــــی ۳۱ هــــزار و ۴۹۰ تومان فروخته شــــد. درهم 
امارات هــــم با ۲۰۰ تومان کاهــــش ۷۱۰۰ تومان داد و 

ستد شد.
در بازار ســــکه و طال، ســــکه طرح جدید بــــا ۶۰۰ تومان 
کاهش ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم 
با یک میلیون تومان کاهــــش، ۱۲ میلیون و ۴۵ هزار 
تومان و نیم ســــکه با ۱۰۰ هزار تومــــان افت قیمت، ۷ 

میلیون و ۳۲۰ هزار تومان به فروش رسید.

افزایش 100 درصدی
 مرگ و میر در تهران
احداث سه آرامستان جدید

عضو شــــورای شــــهر تهران با اشــــاره به افزایش ۱۰۰ 
درصدی آمار مرگ و میر در پایتخت نســــبت به قبل 
از شــــیوع کرونا گفــــت: برنامه ریزی ها جهت ایجاد ۳ 

آرامستان جدید در پایتخت آغاز شده است.
حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران درباره 
وضعیت کرونا در پایتخت اظهار داشــــت: آمار مرگ 
و میر در تهران به دلیــــل ابتال به کرونا افزایش یافته 
و بــــه طور کلی نســــبت به قبــــل از شــــیوع کرونا آمار 
فــــوت و مرگ و میــــر در پایتخــــت ۱۰۰ درصد افزایش 
یافته اســــت.وی افزود: تهران حدود ۳ میلیون نفر 
جمعیت شناور دارد که امکانات درمانی در پایتخت 
و حضور بستگان برخی از بیماران در تهران از دالیل 
بیمارستان های  به  کرونایی  بیماران  بیشتر  مراجعه 

پایتخت بوده است.

اخبار کوتاه

سخنگوی وزارت بهداشت:

آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا
در هفته های آینده

 نگران شیوع کرونا در فصول سر د هستیم
ً
 شدیدا

ســــخنگوی وزارت بهداشــــت با بیــــان اینکه میزان همــــکاری و همراهی 
اجتماعی با مدافعان ســــالمت باید افزایش پیدا کند، گفت: به ســــمت 

آزمایش انسانی "واکسن کرونا" می رویم.
سیماســــادات الری در گفت وگویی اظهار داشت: ویروس کرونا کاماًل با 
رفتار اجتماعی ما هماهنگ اســــت، هرچه میزان رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی و استفاده از ماسک در جامعه کمتر شود و مردم و مسئوالن 
نسبت به شــــیوع ویروس کرونا دچار عادی انگاری شــــوند، این بیماری 

افراد بیشتری را گرفتار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای شــــیوع ویروس کرونا در کشــــور تعداد زیادی 
از کادر بهداشــــت و درمان کشــــور به بیماری کووید۱۹ مبتال شــــده اند و 

شهدای زیادی تقدیم شده اســــت، تصریح کرد: کادر بهداشت و درمان 
تاکنون از هیچ تالشــــی برای رونــــد درمانی بیماران غفلــــت نکرده اند، در 
این میان باید میزان همکاری و همراهی اجتماعی با مدافعان ســــالمت 
افزایش پیدا کند. سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به نزدیک 
شــــدن به ماه های ســــرد ســــال گفت: در نتیجه حضور افراد در فضاهای 
سربســــته افزایش پیــــدا می کنــــد و این موضوع ســــبب نگرانــــی زیادی 
می شــــود چرا که امکان تهویه مناسب در فضاهای سربسته کمتر وجود 
دارد و تجمــــع افراد نیز در این مکان ها خطراتــــی به همراه دارد؛ اگر یک نفر 

در چنین فضایی آلوده به ویروس کرونا باشد، احتمال ابتالی سایر افراد 
بســــیار باالتر می رود. وی افزود: همچنین برگزاری برخی مراسم و تجمع ها 
سبب نگرانی هایی شده است. انتظار این است که همه مردم و مسووالن 
در این شرایط پای کار مبارزه با ویروس کرونا باشند. سیماسادات الری در 
پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که نتایج واکسن کرونا به چه مرحله ای 
رسیده است، اعالم کرد: در زمینه واکسن کرونا تولید داخل نیز امیدواریم 
که بر اســــاس اعالم وزیر بهداشــــت در هفته های آینده به سمت آزمایش 

انسانی واکسن کرونا برویم. 

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: مشــــاور رهبــــر معظم 
انقالب اســــالمی در امور بین الملــــل گفت: هتک حرمت 
)ص( در فرانسه حاکی از سقوط دیپلماسی در این  پیامبر

کشور اروپایی است.
علی اکبر والیتی در ارتباط ویدئویی آیین ملی نکوداشــــت 
چهــــل و یکمیــــن ســــالگرد شــــهادت آیــــت اهلل قاضــــی 
طباطبایی در تبریز اظهار داشــــت: فرانسه، دیگر آن کشور 
سابق نیست که رؤسای جمهورش نقش مهم در جهان 
و متانــــت و ادب داشــــتند، بلکــــه رئیس جمهــــور کنونی 
دنبالــــه روی صهیونیست ها ســــت و ایــــن کار هــــا را برای 

خوش خدمتی به اسرائیل غاصب انجام می دهد.

وی افزود: چنین رفتار هایی باعث شــــده اســــت  امانوئل 
مکــــرون منفور جهان اســــالم شــــود و اگــــر به ایــــن رویه 
ضد اســــالمی اش ادامــــه دهــــد، جهان اســــالم فرانســــه و 
رئیس جمهورش را ســــر جای خودش می نشــــاند چرا که 

مسلمانان مقابل این اهانت خواهند ایستاد.
مشــــاور رهبر معظم انقالب اسالمی در امور بین الملل در 
بخش دیگری از ســــخنانش با تأکید بــــر نقش آذربایجان 
شــــرقی در تاریخ ایــــران گفت: آذربایجــــان نقش مهمی در 
تاریــــخ و بازتعریف ایران و تثبیت مرز های کشــــور در طول 

تاریخ بسیار مهم کشورمان دارد.
وی با ابراز اینکه هیچ بخشی از ایران در طول تاریخ به اندازه  

آذربایجان در معرض آسیب همسایه ها نبود، تصریح کرد: 
آذربایجانی هــــا در زمان حمله مغول هــــا، عثمانی و حضور 
فرقه هــــای ناباب دست نشــــانده مثل دموکــــرات، نقش 
مهمی در حفاظت از اســــالم ایفا کردنــــد و در انقالب های 
مشــــروطه و انقالب اســــالمی، پرچمدار بودنــــد و علمای 

آذربایجان در این بین نقش مهمی داشتند.
والیتی خاطرنشان کرد: شهدا و علمای آذربایجان مانند عالمه 
طباطبایی، شهید قاضی و شهید آیت اهلل سید اسداهلل مدنی 
نقش مهمی در پیشتازی آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران 
در ترویج تشیع داشتند و شهید باکری و دیگر شهدای این 

خطه در دفاع از انقالب و کشور پیشقدم بودند.
وی در ادامــــه با اشــــاره بــــه درگیری هــــای اخیر ارمنســــتان و 
جمهــــوری آذربایجان گفت: امیدواریم کــــه هرچه زودتر آنچه 
فتنه گــــران بین المللی در منطقه قفقاز جنوبــــی ایجاد کرده 
و موجب شــــهادت بســــیاری از مردم جمهوری آذربایجان و 

کشته شدن تعداد زیادی از طرف دیگر شده اند، باطل شود.
مشــــاور مقام معظم رهبــــری در امــــور بین الملل تصریح 
کــــرد: امیدواریم با راه حلی سیاســــی دســــت کســــانی که 
بیــــرون از منطقه نقــــش مهمــــی در فتنه انگیــــزی دارند، 
کوتاه شــــود و طرف ها به صلح برسند، راه حل اساسی این 
آذربایجان  اســــت که مناطق اشغال شــــده تخلیه  و مردم 
به مرزهاشان مســــلط شوند، ارمنســــتان هم باید در این 

خصوص تالش کند.
وی ادامــــه داد: این منطقــــه، محل همزیســــتی گرجی ها، 
ارمنی هــــا و آذری هــــا اســــت، هویت مشــــترک و محوریت 
تشــــیع ما را به هم پیوند می دهد و این پیوند ابدی است 

و امیدواریم این جنگ هرچه زودتر تمام شود.

چرا جمعیت ایران باید دسِت کم به 150میلیون برسد
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: مقایســــه وضعیــــت 
جمعیتی، مساحت جغرافیایی و توسعه اقتصادی کشور 
ما با ترکیه، خود به خود موضــــوع مورد بحث رهبر انقالب 
اســــالمی در مورد افزایش جمعیت کشور به ۱۵۰میلیون 
 در 

ً
نفر را تأیید و اثبــــات می کند، در زمان حاضر ایران تقریبا

اکثر شاخص ها از ترکیه جا مانده است!
بررســــی وضعیت جمعیتی ایران با همســــایه خود ترکیه، 
در شــــاخص های مختلف نشــــان می دهد علی رغم اینکه 
وسعت جغرافیایی ایران ۲برابر ترکیه است و هر دو کشور 
جمعیت یکسانی دارند، اما اقتصاد ترکیه ۱.۶برابر بزرگتر از 

ایران است.
در ســــال ۲۰۲۰، جمعیت ایــــران ۸۴.۳ میلیون و جمعیت 
ترکیه ۸۴.۵ میلیون نفر برآورد شــــده اســــت، در حالی که 
 در میزان ۱.۳۴ 

ً
نرخ رشد جمعیت ترکیه از سال ۲۰۱۸ تقریبا

درصد ثابت مانده و به عوض نرخ رشد جمعیتی کشور ما 
به زیر ۱ درصد سقوط کرده است!

 برابر ۷۵ 
ً
جمعیت شهرنشــــین هر دو کشــــور نیز تقریبــــا

کشورهاســــت؛ تراکــــم جمعیتی  از جمعیــــت این  درصد 

کشــــور ترکیه ۱۱۰ نفر در هر کیلومترمربع است در حالی که 
تراکم جمعیتی کشــــور ایران ۵۲ نفر در هــــر کیلومترمربع 

است.
در ایــــن رابطــــه، بازخوانی بخشــــی از بیانات مقــــام معظم 
رهبری در "همایــــش ملی تغییــــرات جمعیتی و نقش آن 
در تحــــوالت مختلف جامعه" در تاریــــخ ۱۳۹۲/۸/۶ جالب 

توجه است:
"بنــــده همچنان معتقدم کشــــور ما، کشــــور ۷۵میلیونی 
نیست، کشــــور ما، کشــــور ۱۵۰میلیونی ]اســــت[؛ حاال ما 
دســــِت کم را گرفتیــــم گفتیــــم ۱۵۰میلیــــون؛ بیشــــتر هم 
 این کشــــور با این ســــطح وسیع، با 

ً
می شــــود گفت. قطعا

این تنّوع آب وهوایــــی، با این امکانات فــــراوان زیرزمینی، 
با این اســــتعداد بالقّوه ی علمی که در این کشــــور وجود 
دارد، می تواند یک کشــــور پرجمعّیتی باشــــد و ان  شاءاهلل 
خودش هم این جمعیــــت را اداره کند؛ یعنی همچنان  که 
ما فکر می کنیم که اگر چهار پنج بّچه افتاد روی دوش یک 
خانواده، وضع زندگی شان چگونه خواهد شد، فکر این را 
هم بکنید که این چهار پنچ بّچه وقتی بزرگ شدند و کاری 

پیدا کردند و شــــغلی پیدا کردند چه کمکــــی می توانند به 
پیشرفت کشور بکنند؛ یعنی این را هم باید فکر کرد."

مقایســــه وضعیــــت جمعیتــــی، مســــاحت جغرافیایی و 
توسعه اقتصادی کشــــور ما با ترکیه، خود به خود موضوع 
مورد بحث مقــــام معظم رهبری را تأییــــد و اثبات می کند؛  
جمعیــــت، نــــرخ رشــــد جمعیــــت، درصــــد شهرنشــــین، 
تراکم جمعیــــت و مســــاحت از عوامل تأثیرگــــذار به روی 

شاخص های توسعه اقتصادی اند.
متأســــفانه کشــــور مــــا از ایــــن نظر در مقایســــه با کشــــور 
همســــایه خود در وضعیت هشــــدار قرار دارد؛ نرخ باروری 
کشــــور در زمان حاضر به حدود ۱.۷ فرزند ســــقوط کرده و 
نرخ رشد جمعیت نیز کمتر از ۱ درصد است؛ اینها در حالی 
است که بحران سالمندی جمعیت کشورمان با سرعت 
در حــــال نزدیک شــــدن  اســــت؛ در این رابطــــه هیچ گونه 
واکنــــش و دورنگری از مســــئوالن و ارگان هــــای مربوطه 
مشاهده نمی شود و اکثر مسووالن هنوز که هنوز است، 
بحران کاهش جمعیــــت را جدی و در اولویت رســــیدگی 

نمی دانند!

روحانی:

 تصویب محدودیت در ۲5 مرکز استان
اگر مردم در مبارزه با کرونا به صحنه نیایند موفق نمی شویم

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس جمهور گفت: برای 
۲۵ مرکز اســــتان محدودیت هایی را از روز چهارشــــنبه به 
مــــدت ده روز تا جمعه هفته بعد از آن را مصوب کردیم که 
شامل عدم فعالیت گروه های شــــغلی سه و چهار است 

 شامل اقدامات آموزشی و محل تجمع است.
ً
که عمدتا

حجت االسالم حســــن روحانی رئیس جمهور صبح روز 
گذشــــته در ســــتاد ملی مقابلــــه با بیمــــاری کرونا ضمن 
تشــــکر از رهبر معظــــم انقالب برای اینکه جلســــه قبلی 
آنکه  این ستاد در حضور ایشان برگزار شد، گفت: برای 
در برابر این بیماری موفق شــــویم، همه باید به وظایف 
خــــود عمل کنیــــم. این به آن معناســــت کــــه دولت به 
معنی عام کلمــــه وظایفی دارد و بهداشــــت و درمان به 
عنوان کســــی کــــه در میدان این مبارزه اســــت، وظایف 
از این وظایــــف برعهده  خاصــــی دارد. بنابراین بخشــــی 
دولت اســــت، چــــه وظایفی که بایــــد تولید یــــا خریداری 
کادر بهداشــــت و درمــــان انجام  کــــه  کاری  شــــود و چه 

می دهند.  
وی ادامــــه داد: دومیــــن وظیفــــه بــــر عهده خــــود مردم 
اســــت.اگر مــــردم بــــا همه تــــوان بــــه صحنــــه نیامده و 
همکاری نکنند، در برابر این بیماری موفق نمی شــــویم. 
مهمترین مســــئله همــــکاری و همراهی مردم و مراعات 
تولیدکننــــدگان  اســــت.  دســــتورالعمل ها  اجــــرای  و 
مالی  منابع  تامین کننــــدگان  و  جامعــــه  نیازمندی هــــای 

برای اداره کشــــور و بهداشــــت و درمان در این زمینه ها 
بــــرای تولیــــد و تامین منابع مالــــی بایــــد اقداماتی انجام 

شود. 
روحانی تاکید کرد: یکی از مســــائل مهمی که در گذشته 
داشــــتیم مصوبــــات خوبــــی در اینجا ابالغ می شــــد اما 
در اجــــرا یا خوب اجرا نمی شــــد یا اصال اجرا نمی شــــد لذا 
رهبــــر انقالب دســــتور دادند کــــه یک قــــرارگاه عملیاتی 
در این زمینه راه اندازی شــــود که تمامــــی مصوبات تا در 
مراحــــل نهایی دنبال و اجــــرا کند و آنجایی کــــه نیازمند 
قــــوه  ضابطیــــن  توســــط  دارد،  اجرایــــی  ضمانت هــــای 

شود.   انجام  نظارتی  ماموران  و  قضاییه 
آنچه تصویب شــــده یا  روحانی افزود: بحث این اســــت 
؟ چه در بخش  می شــــود، به خوبی اجرا می شــــود یا خیر
دولتــــی یا مردمــــی یا بخش هــــای دیگر آیا بــــا متخلفین 
برخورد می شــــود؟ آیــــا مبتالیــــان قرنطینه می شــــوند یا 
؟  این مســــئله مهمی اســــت که باید پیگیری شود  خیر
، قرنطینه شــــده یا نشــــده اســــت؟ افراد  کــــه فرد بیمــــار
نزدیک به او هم مبتال شــــدند گروه های آسیب پذیر چه 

دارند؟ شرایطی 
رییــــس جمهــــوری گفــــت: در همین جلســــه امروز هم 
بحــــث شــــد و میــــان مبتالیــــان و فوتی هــــا در ایــــران و 
گرفت و مــــا دیدیم  کشــــورهای دیگر مقایســــه صورت 
بیماری های  و  ســــالمندان  به  نســــبت  که  کشــــورهایی 
زمینه ای کار ویژه ای انجــــام داده  و کنترل کردند، تعداد 

است. پایین  بسیار  آنها  در  میر  و  مرگ 
وی بــــا تاکید بر اینکه آمار نشــــان می دهد که ۸۸ درصد 
فوتی هــــا از ســــالمندان و یا افــــرادی هســــتند که دارای 
بیمــــاری زمینه ای دارند، اظهار داشــــت: غیــــر از انضباط 
که این دو بسیار مهم  اجتماعی و مسوولیت اجتماعی 
اســــت، اعمال حاکمیت هم باید در کنار آن قرار بگیرد. 
مــــا نمی توانیم فقط بــــه اینکه جامعه مــــا انضباط دارد یا 
مــــردم ما احســــاس مســــوولیت می کنند، اکتفــــا کنیم 
 االن در ایامی 

ً
و کار دیگــــری را انجــــام ندهیم مخصوصــــا

که بــــا آن مواجه هســــتیم و از دوران مــــاه محرم، صفر و 

 ، کرده ایم و بیشــــتر مجالس جشن، سرور ایام عزا عبور 
دورهمی ها، عروســــی ها برقرار می شود این مقررات باید 

دقیق اجرا و پیاده شود.
روحانی تاکید کرد: اگر کســــی می خواهد عقد یا عروسی 
بگیــــرد ما باید بــــه وی پروتکل و دســــتورالعمل بدهیم 
که در کجا، چند نفر و چطور باید این مراســــم ها را برگزار 
کنــــد. این فرد بایــــد کامال بدانــــد چگونه بایــــد مراقبت 
کند، چطــــور جریمه شــــود، چرا که آن فــــردی که دعوت 
که خودش وظیفه خودش  کننده اســــت، با یک فردی 

است. متفاوت  بود،  نداده  انجام  را 
رئیــــس جمهور با بیــــان اینکه زنجیــــره اطالعات مربوط 
به این بیمــــاری و مبتالیــــان باید تکمیل شــــود، گفت: 
در ایــــن زمینه رهگیری دقیق الزم اســــت که با همکاری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با وزارت بهداشــــت 

می گیرد. صورت  اقدام  این 
روحانــــی در ادامــــه بــــا بیــــان اینکــــه در مــــورد کمک به 
مبتالیــــان بــــه ویــــروس کرونا در یــــک منطقه یــــا محله 
نیاز به »دســــتورالعمل محله« داریم، اظهار داشــــت: در 
اینجــــا نقش مهم بســــیج محله ها مشــــخص می شــــود 
کــــه با کمک آنهــــا می توان به حل مشــــکالت و نیازهای 

کرد. کمک  محله  در  ویروس  مبتالیان 
وی تصریــــح کــــرد: در جلســــه امروز ســــتاد ملــــی کرونا 
امــــروز تصمیمــــات مهمــــی بــــرای محدودیــــت گرفتیم 
٢۵ اســــتان با شرایط خاص  این تصمیمات نســــبت به 
۴۶ شهرســــتان با شــــرایط متفــــاوت و مختلف  و بــــرای 
اجرا می شــــود که اقای رئیســــی سخنگوی ســــتاد اعالم 

کرد. خواهند 
اســــتان  مرکــــز   ۲۵ بــــرای  گفــــت:  جمهــــور  رئیــــس 
محدودیت هایــــی را از روز چهارشــــنبه بــــه مدت ده روز 
تا جمعــــه هفته بعــــد از آن را مصوب کردیم که شــــامل 
عدم فعالیت گروه های شــــغلی ســــه و چهار اســــت که 
آموزشــــی و محل تجمع است.   شــــامل اقدامات 

ً
عمدتا

محدودیت های ۴۳ شهرســــتان هم به مدت یک هفته 
شد. تمدید  دیگر 

انعکاس
من محمد)ص( را دوست دارم

در روزهای اخیر با اقدامات زشــــت و ســــخنان گســــتاخانه رئیس جمهور فرانســــه در حمایت از اقدام خبیثانه نشریه فرانسوی، 
موجی از نفرت و انزجار علیه امانوئل مکرون و کشــــور فرانســــه در جهان اســــالم ایجاد شــــده اســــت و برخی از کشورها خواستار 

تحریم این کشور شده اند.

والیتی:

 رئیس جمهور فرانسه 
دنباله روی صهیونیست ها ست

 فتنه  گران بین  المللی در منطقه قفقازجنوبی آشوب ایجاد کردند

سردار سالمی خواستار شد:

 54 هزار پایگاه  مقاومت به پایگاه امدادگران و حافظان 
سالمت تبدیل شوند

ارائه بسته های معیشتی به آسیب دیدگان از کرونا
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: فرمانــــده کل ســــپاه 
پاســــداران با تاکید بر اینکه ۵۴ هزار پایگاه های مقاومت 
در کشور بایستی به پایگاه امدادگران و حافظان سالمت 
کشــــور تبدیل شــــوند، از ارائه بســــته های معیشــــتی به 

آسیب دیدگان از کرونا خبر داد.
کل  سردار سرلشکر پاسدار حسین ســــالمی فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست هماهنگی 
قرارگاه بهداشــــتی و درمانــــی امام رضا )ع( کــــه در مرکز 
فرماندهی و کنترل ســــپاه برگزار شــــد، اظهار داشــــت: 
 تالش ما آن اســــت که خانه بــــه خانه بتوانیــــم ناقلین 
کرونــــا را شناســــایی کــــرده و اقدامــــات بعــــدی را طبق 

دستورالعمل های درمانی انجام دهیم.
وی افزود: انتظارمان از همه فرماندهان این اســــت که 
همه پایگاه های مقاومت که شــــامل ۵۴ هــــزار پایگاه 
در کشــــور می شــــود، بایســــتی به پایــــگاه امدادگران و 
حافظان ســــالمت کشــــور تبدیل شــــوند و ان شاءاهلل 
بتوانیــــم نقش آفرینــــی جــــدی در تشــــخیص زودرس 
ویروس کرونا انجام دهیم. چرا که بر اساس دیدگاه ها 
و نظریه های اثبات شــــده پزشــــکان اگر این بیماری به 
سرعت تشخیص داده شــــود و افراد بیمار در قرنطینه 
قــــرار بگیرند و بتوانیم افراد ســــالم را از آنها جداســــازی 
کنیم، زنجیره انتقال این بیماری به صورت طبیعی قطع 

خواهد شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: بایستی تالش 
کنیم هــــر چه ســــریع تر افراد ســــالم را از افــــراد مبتال به 
ویروس کرونا جدا کنیم ضمن اینکه توزیع بسته های 
بهداشــــتی بین خانوارهای کم درآمــــد و توصیه به آنها 
بــــرای رعایــــت دســــتورالعمل های بهداشــــتی یکــــی از 

مسائلی اســــت که بایستی همه ســــپاه های استانی و 
شهرســــتانی به خوبــــی آن را انجام داده و بــــه قرنطینه 

کردن بیماران کمک کنیم.
وی خاطرنشــــان کرد:  در شــــهرهایی که کنتــــرل ورود و 
خروج صورت می گیرد سپاه های استانی و شهرستانی 

باید به برادران نیروی انتظامی کمک کنند.
ســــردار ســــالمی تصریح کرد: همه درمانگاه هــــا و مراکز 
درمانی و همه بیمارســــتان ها همانطور کــــه تاکنون به 
حوزه بهداشــــت و ترمان کشــــور کمک کرده اند از هم 
اکنون به بعد بایستی به عنوان پایگاه های سالمت در 
خدمت درمان بیماران کرونا قرار گیرند و این کار را هم 

فرماندهان باید مدنظر خود داشته باشند.
فرمانــــده کل ســــپاه افزود:تولیــــد ماســــک و توزیع آن 
مســــأله مهمی است و بایستی نیروهای بسیج این کار 
را انجام داده و در اماکن پر رفت و آمد حتما پایگاه هایی 
را بــــرای این کار ایجاد کــــرده و برای آنهایی که ماســــک 
ندارند تا حد ممکن ماسک به آنها ارائه دهند تا بتوانیم 
فرهنــــگ اســــتفاده از ماســــک را در جامعه گســــترش 
دهیم زیرا یکــــی از راه های کنترل از گســــترش بیماری 

کرونا همین موضوع است.
وی افزود: ارائه بســــته های معیشــــتی به خانواده هایی 
که از کرونا آسیب معیشتی دیده اند نکته مهمی است 
که هــــم اکنون از ســــوی بخش های مختلف ســــپاه در 
حال انجام است و نبایستی این مسأله متوقف شود. 
ضمــــن اینکه مشــــارکت جدی ســــپاه در این مســــأله 
انتها ندارد و ان شــــاءاهلل انتهای آن زمانی است که این 
بیماری ریشــــه کن شــــده و جامعه ما بــــه وضع طبیعی 

خودش بازگردد.

عقب نشینی ماکرون مقابل موج اعتراضات
 کاریکاتورها اقدام دولت نیست!

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس  جمهور فرانسه در 
گفت وگو با یک شــــبکه قطری، تلویحــــا از مواضع قبلی 
خود عقب نشست و گفت احساسات مسلمانان در 

قبال انتشار کاریکاتورهای موهن را درک می کند.
در  فرانســــه  رئیس جمهــــور  ماکــــرون«  »امانوئــــل 
گفت وگویــــی با شــــبکه قطــــری »الجزیره« اعــــالم کرد، 
احساسات مســــلمانان در قبال کاریکاتورهای موهن 

را درک می کند.
وی افــــزود: کاریکاتورهــــای مذکــــور یک پــــروژه دولتی 
نیستند بلکه برآمده از روزنامه های آزاد ، مستقل و غیر 

وابسته به دولت هستند.
ماکرون ادامه داد، عده  ای هســــتند که اسالم را تحریف 

می کنند و به نام این دین ادعای دفاع از آن را دارند.
رئیس جمهــــور فرانســــه ســــپس گفــــت: بــــه نظر من 
دروغ،  موضــــوع(  ایــــن  )بــــه  عکس العمل هــــا  منشــــأ 
تحریف ســــخنانم و این برداشت مردم بود که من این 

کاریکاتورها را تأیید می کنم.
وی تصریح کرد، آنچه به اسم اسالم انجام می شود آفتی 
برای مسلمانان در جهان است و ۸۰ درصد از قربانیان 

تروریسم، مسلمان هستند.
انتشــــار کاریکاتوری موهن در یک نشریه فرانسوی در 
دو هفته گذشــــته خشم جوامع اســــالمی را برانگیخته 
، در پــــی افزایــــش احساســــات ضد  اســــت. پیش تــــر
رئیــــس  اســــالمی،  کشــــورهای  میــــان  در  فرانســــوی 
جمهورفرانســــه در پیامی در توئیتر بــــه دو زبان عربی و 
انگلیســــی گفت که هیچ چیزی ســــبب عقب نشینی 

فرانسه نخواهد شد . 
ماجرا از آنجا شروع شــــد که یک معلم فرانسوی که سر 
کالس درس کاریکاتورهای موهن را نشــــان داده بود، 
کشته شد و پس از آن ماکرون اعالم کرد، جلوی انتشار 
این کاریکاتورهــــا را نمی گیرد و برخی دیگــــر از مقامات 

فرانسه نیز اظهاراتی ضد اسالمی مطرح کردند.

وزیر آموزش و پرورش: 

محتوای کتاب  های درسی کم نمی شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر آموزش و پرورش با 
اشاره به اینکه متوسط حضور هر دانش آموز در شبکه 
شــــاد روزانه یک ســــاعت اســــت، گفت: هیچ بخشی از 

کتاب های درسی حذف نمی شود.
محســــن حاجی میرزایی وزیر آمــــوزش و پرورش درباره 
تهدیدات فضای مجازی برای دانش آموزان اظهار کرد:  
خطر در فضای مجازی جدی اســــت. همچنان  موضوع 
سیم کارت ویژه دانش آموزان را پیگیری می کنیم، این 
کار مشکالت فنی داشت که اگر بتوانند آن را حل کنند 
از این سیم کارت استفاده می کنیم البته اپراتورها برای 

تأمین اینترنت پاک تمهیداتی اندیشیده اند.
کنــــون  تــــا  شــــهریور   ۱۵ از  عملکردهــــا  افــــزود:  وی 
نشــــان می دهد اســــتفاده از شــــاد توســــط معلمان و 
دانش آمــــوزان توســــعه یافتــــه و بــــه رکــــورد ۳۱۵ گیگا 
بایت بر ثانیه رســــیده اســــت به همین میزان شــــاهد 
کاهش اســــتفاده از ســــایر شــــبکه ها هســــتیم یعنی 
دانش آموزان را از محیط متنوعی که محتوای آلوده هم 
دارد به بستری که فقط محتوای آموزشی در آن مبادله 

می شود هدایت کردیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اشــــکاالت شاد به تدریج 
رفع می شــــود و همه افرادی که از آن استفاده می کنند 
می داننــــد که هــــر روز و هر هفته امکانات بیشــــتری در 

اختیارشان قرار می گیرد.
حاجــــی میرزایی درباره گالیه منــــدی خانواده ها از نحوه 
تدریس معلمان در آمــــوزش مجازی بیان کرد: در حال 
تجربــــه روش آموزش متفاوتی هســــتیم، در گذشــــته 
آموزش حضــــوری بــــود و هم اکنون الگــــوی جایگزین 
داریم بنابراین نیاز به مراقبت و نظارت بیشــــتری وجود 

دارد. 
وی درباره کم شدن حجم کتاب های درسی عنوان کرد: 
حجم کتاب ها قرار نیست کم شود چون برنامه درسی 
طبق زمان بندی در حال ارائه اســــت. افرادی که به شاد 
دسترســــی ندارند از آمــــوزش تلویزیون یا بســــته های 
آموزشی بهره مند هســــتند و در مناطق کم جمعیت و 
روستایی کالس ها حضوری برگزار می شود.برنامه های 
آموزشــــی تلویزیون در سراســــر کشــــور ارائه می شود  و 
هیچ کســــی نیســــت که بگوید آموزش در دسترس او 

نبوده است.
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کوتاه از پاس

داوران شهرستانی بدون تست کرونا در لیگ برتر
به غیر از هیأت فوتبال استان تهران، هیأت های دیگر کشور هنوز از داوران تست کرونا نگرفته اند!
با وجود اینکه زمان زیادی تا شــــروع رقابت های لیگ برتر بیســــتم باقی نمانــــده اما داوران فوتبال 
همچنان مثل گذشــــته مظلوم ترین قشر این رشته پرمخاطب هستند. داوران شاغل در لیگ برتر 
اگرچه با خبری درباره افزایش ۴۰ درصدی دستمزدشان کمی دلگرم تر از قبل شده اند اما همچنان 

رقم دریافتی آنها با سایر اعضای فوتبال قابل مقایسه نیست.
در این شرایط اما بسیاری از داوران قضاوت کننده در لیگ برتر در آستانه لیگ بیستم در بالتکلیفی 

به ســــر می برند. از آنجایی که مسابقات لیگ باید با رعایت اصول بهداشتی برگزار شود، داوران هم 
به عنوان عضوی از فوتبال ابتدا باید تســــت های کرونا را پشــــت ســــر بگذارند. از طرف دیگر هزینه 
انجام این تســــت ها چند ماه قبل با جنجال های زیاد به هیأت های فوتبال هر استان سپرده شد و 
داوران هراستان باید تحت نظر هیأت ها تست را می دادند. برای لیگ بیستم هم رویه همین گونه 
است اما نکته مهم اینجا است که به غیر از داوران استان تهران که روز گذشته تست دادند، سایر 

داوران هنوز تست کرونا انجام نداده اند.

ظاهرا هیأت های فوتبال استان های دیگر به داوران اعالم کردند هرکدام از آنها که عالئم مشکوک 
به کرونا را داشــــتند خودشان با هزینه شخصی تســــت بدهند و بعد پول را از هیأت دریافت کنند. 
ایــــن اما برخالف مقررات و اصول بهداشــــتی اســــت؛ چراکه همه اعضای شــــاغل در فوتبال قبل از 

شروع مسابقات باید تست کرونا را به صورت یکسان انجام بدهند.
حــــال در فاصلــــه چند روز تا شــــروع لیگ برتــــر ماجرای تســــت کرونــــا داوران لیگ برتری بــــار دیگر 

دردسرساز شده و باید دید فدراسیون فوتبال چه تدبیری در این باره به خرج می دهد.

حضور همدانی ها 
در تیم ملی پومسه ایران

هگمتانه، گروه ورزش: با مشــــخص شــــدن رقابت های 
برخط )آنالین( جهت پوشیدن پیراهن تیم ملی تکواندو 
ایران، پنج همدانی در معیت تیم ملی پومسه ایران حضور 

خواهند داشت.
بــــه نقل از روابــــط عمومــــی اداره ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان ؛ قربان دلشــــاد ، ســــکینه هوشــــنگی، ســــیده 
معصومه حســــینی، محمد مهدی جمشیدی به عنوان 
بازیکــــن و مهدی صمدیان تبار به عنــــوان مربی تیم ملی 
پومســــه در مسابقات آســــیایی برخط کره جنوبی حضور 

خواهند داشت .
این اتفاق ،اتفاق بســــیار مهمی اســــت که برای پومســــه 
تکواندو اســــتان همدان می افتد، آن هم در شــــرایطی که 
کرونا اکثر رشته های ورزشی را با تعطیلی مواجه کرده است.

دستورالعمل بهداشتی لیگ؛
یکنان محروم و مصدوم  ورود باز

ع شد ممنو
حضور مسووالن در جایگاه ممنوع

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران 
در نامه ای به باشگاه ها و هیات های فوتبال دستورالعمل 

های بهداشتی جهت برگزاری مسابقات لیگ را ابالغ کرد.
به نقــــل از روابــــط عمومی ســــازمان لیگ فوتبــــال ایران، 
حیدر بهاروند سرپرســــت فدراســــیون فوتبال و رئیس 
سازمان لیگ در نامه ای به باشگاه ها و هیات های فوتبال 
دستورالعمل بهداشتی جهت برگزاری مسابقات لیگ را 

ابالغ کرد.
در نامه بهاروند آمده است:

بــــا توجه به شــــیوع ویروس کرونــــا و ضرورت بــــه حداقل 
رســــاندن تعداد افراد حاضر در ورزشگاه ها تا اطالع ثانوی 
دستور فرمائید نسبت به انجام موارد ذیل همکاری الزم 

صورت گیرد:
۱- تنها بازیکنان اصلی و ذخیره به همــــراه کادر فنی که در 
فهرست بوده و شــــرایط حضور در زمین مسابقه را دارند 
مجاز به ورود به ورزشگاه بوده و بازیکنان خارج از فهرست 
از جمله بازیکنان محــــروم و مصدوم حق همراهی با تیم و 

حضور در سکوها را ندارند.
۲- بــــا هدف کاهش خطرپذیری شــــیوع ویــــروس کرونا، 
حضور مســــوولین عالی رتبه باشــــگاه طبق روال فصل 
پیــــش )۴ نفر همــــراه تیم میهمــــان و ۶ نفره همــــراه تیم 
میزبــــان( تنهــــا بــــا داشــــتن آی دی کارت و هماهنگی با 
مسوول برگزاری مسابقه امکان پذیر بوده و از حضور سایر 
افراد میهمان و همراهان فاقد ای دی کارت به ورزشــــگاه 

معذور می باشیم.
۳- همکاران مســــوول در روز برگزاری مســــابقه از ســــوی 
هیات فوتبال استان یا شهرستان تایید و تامین می گردد 
)از جمله عوامل برانکارد، توپ جمع کن ها و سایر عوامل 
اجرایی روز مســــابقه( باید در حداقل تعــــداد مجاز بوده و 
توجه بر رعایت الزامات شیوه نامه های بهداشتی از جانب 

ایشان در تعهد میزبان است.
 یادآوری می گردد، از آنجا که تمامی مســــابقات تا 

ً
۴- مکررا

اطالع ثانوی بدون حضور تماشاگر است بنابراین به جهت 
حمایت از نظام ســــالمت کشــــور و انجام شیوه نامه های 
صادره از ســــوی وزارت بهداشت، حضور افراد مختلف در 
تمامی فضای ورزشــــگاه و همچنین اســــتقرار مهمانان و 
مسوول شــــهری در فضاهای مختلف مانند جایگاه وی 
 ممنوع بوده و مسوول 

ً
آی پی، سکوها و کنار زمین اکیدا

برگزاری مسابقات تا زمان حضور ایشان از برگزاری مسابقه 
منع می گردد.

۵- تامین ۶ نفر توپ جمع کن و ۴ نفر از عوامل برانکارد، با 
نظر هیات فوتبال استان بوده و انجام معاینات پزشکی و 
ارایه آموزش های الزم به ایشان برعهده هیات استان و یا 

شهرستان میزبان است.
۶- نظارت بر انجام صحیح دستور العمل های بهداشتی 
صادره از جمله ضد عفونی و پلمب رختکن ها و فضاهای 
اجرایــــی، ضــــد عفونــــی توپ ها، تامیــــن پد بهداشــــتی و 
ضدعفونــــی کفش هــــا در ورودی زمین مســــابقه، نصف 
المپ های یو وی، ایجاد فاصله بهداشتی روی نیمکت ها 
و تعبیه مسیر استقرار بازیکنان و کادر فنی روی سکوها 

و… بر عهده هیات فوتبال و باشگاه میزبان است.
ضمن تشــــکر از تمامی باشــــگاه ها و هیات های فوتبال 
استان امید است با رعایت هرچه بهتر و اصول بهداشتی 
بتوانیم الگوی مناسبی برای فوتبال کشور در امر رعایت 

بهداشت و انجام مسابقات باشیم.

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم شــــهرداری همدان 
گفت: به عشق فوتبال همدان بازگشتم و همدان شهرم 
و فوتبــــال زندگی ام اســــت و اگر بتوانم برای شــــهرم کاری 

انجام بدهم، خوشحال می شوم.
رضا طالیی منش افزود: سیاســــت های امســــال خانواده 
شــــهرداری و به ویژه در رأس آنها شــــهردار همدان مجابم 
کردند که می خواهند حرکت روبه جلو داشته باشند و کار 
بزرگ انجام بدهند و با توجه به تعصبی که به همدان دارم، 

پذیرفتم که هدایت این تیم را برعهده بگیرم. 
وی بیان کرد: شــــرایط طوری اســــت که با توجه به ظرفیتی 
که در همدان داریم از نیروهای بومی اســــتفاده کنیم و در 

نقاطی که ضعف داریم از بیرون وارد کنیم.
طالیــــی منش خاطرنشــــان کرد: همیشــــه روبه بــــاال نگاه 
کردم و قطعا با برنامه ریزی مناســــب و حمایت هواداران و 

پیشکسوتان فصل موفقی را دنبال می کنیم.
در تیم شــــهرداری برای فصل جدید میثم زمانی، حســــین 
، حامد  کاظمی، ســــیدجمال معصومــــی، علیرضا مالمیــــر
میرزایــــی، پارســــا چهاردولــــی، علــــی شاهســــوند و دیگــــر 

بازیکنان بومی حضور دارند.
در کادر فنی تیم شهرداری نیز مجید بیگم جانی، مصطفی 
کاشــــی و محمــــد بیات حضــــور دارنــــد و مجتبــــی وثوقی 

سرپرست تیم است.
همچنیــــن محمدرضا بهرامــــی صفت مدیر رســــانه، علی 

سماوات تدارکات و سلطانی پزشکیار هستند.
شــــهرداری چی ها تا بیســــتم مــــاه جاری در دانشــــگاه آزاد 

اسالمی همدان کمپ تمرینی دارند.

 حضور پاسی ها در تمرین شهرداری  �
میثم ناصرنژاد سرپرست تیم پاس به همراه علی صمدی 
رئیس کانــــون، بهروز کریمــــی، مهرداد طاهــــری و مهدی 
جعفــــری اعضــــای کانون هــــواداران پــــاس در تمرین تیم 

شهرداری حضور یافتند.
سرپرســــت تیم پاس با تأکید بر لزوم اتحــــاد و همدلی دو 
تیم برای حضور قدرتمند در لیگ دو گفت: توقع هواداران 
طلســــم شــــکنی و صعود فوتبــــال همدان بــــه لیگ یک 

است.

 بــــا حمایت هواداران و مســــؤوالن 
ً
وی اضافــــه کرد: قطعا

می توانیم این مهم را عملی کنیم.
علی صمــــدی رئیس کانون هواداران پــــاس نیز گفت: 

باشــــگاه شــــهرداری بــــر حمایــــت هــــواداران در فصل 
جاری می تواند حســــاب کند و امیدواریــــم زمینه حضور 
رفتن  بین  از  شاهد  و  شود  مهیا  ورزشگاه  در  هواداران 

باشیم. ونا  کر
وی اضافه کــــرد: با این حال از هرگونه حمایت دریغ نداریم 
و یار همیشگی فوتبال همدان در پشت صحنه هستیم.

سرمربی شهرداری: 

به عشق فوتبال همدان 
بازگشتم

با حکم دکتر سلیمانی :

، مشاور رئیس فدراسیون اسکواش شد  ربانی مهر
هگمتانه، گروه ورزش: دکتر مســــعود ســــلیمانی رئیس 
فدراسیون اسکواش کشور در حکمی،اسداهلل ربانی مهر 
رئیس هیأت اسکواش استان همدان را به عنوان مشاور 

فدراسیون اسکواش کشور منصوب کرد .
هیــــأت  عملکــــرد  اســــکواش،  فدراســــیون  رئیــــس 
، ایجاد  اســــکواش اســــتان همدان در چنــــد ماه اخیــــر
وحــــدت و همدلی بین اعضــــا هیأت،ارتبــــاط و تعامل 

با رســــانه های اجتماعی، برنامه ریزی بــــرای ارتقا جایگاه 
اسکواش و تعامل خوب با مجموعه ها را از دالیل این 

انتصاب عنوان کرد .
ارزیابی اخیر فدراسیون  اسکواش اســــتان همدان در 
اســــکواش کشور رتبه ســــوم را کســــب کرد و در هفته 
گذشــــته عملیــــات اجرایی ســــه کــــورت بیــــن المللی 

شیشه ای اسکواش همدان آغاز شد. 

عقاب در غم پدر نشست
هگمتانه، گروه ورزش: ســــعید مختاری دروازه بان تیم 
متحد مالیر هفته گذشــــته بر اثر کرونا به رحمت ایزدی 

پیوست. 
درگذشت این گلر با سابقه شوک روحی به اعضای تیم 

متحد و فوتبال مالیر بود.
بر این اساس و در جریان مسابقات فوتبال محالت، امیر 
مهدی مختاری فرزند سعید مختاری به جای پدر در درون 

دروازه ایســــتاد و صحنه ای بســــیار غم انگیز بر ورزشگاه 
تختی و زمین شهید محمد شاملو نقش بست.

البتــــه در ایــــن بــــازی از خانــــواده ســــعید مختــــاری 
آمد.  عمل  به  تجلیل 

وز  ر در  نیــــز  مختــــاری  مرحــــوم  پــــدر  متأســــفانه 
خاکســــپاری به علت سکته مغزی درگذشت.

یادش گرامی و نامش ماندگار

مدیرمالی باشگاه پاس منصوب شد
طی حکمی از ســــوی امیر عظیمی مدیرعامل باشــــگاه پاس، مهنــــدس حمیدرضا عابری به عنــــوان مدیر مالی و 

اقتصادی باشگاه منصوب شد.
عابری فصل قبل نیز با مدیرعامل باشگاه پاس همکاری داشت.

مدیرعامل پاس کادرسازی حوزه اداری باشگاه پاس را از افراد خبره، جوان و باتجربه برگزیده است.

پاسی ها راهی اردو شدند
اردوی آماده ســــازی تیم پاس از روز گذشته )شنبه( در کمپ صباشهر تهران دایر می شود. با حمایت های صورت 
گرفته از ســــوی مهندس عظیمــــی و برنامه ریزی انجام شــــده، اردوی آمادگی این تیم به مــــدت دو هفته در کمپ 

صباباتری برگزار می شود و دیدار دوستانه نیز پیش بینی شده است.
پاشازاده قرار است در این اردو تیم خود را کامل کند.

بازیکن سابق نساجی مازندران به پاس همدان پیوست
باشــــگاه پاس همــــدان بازیکن ســــابق نســــاجی مازنــــدران را به 

خدمت گرفت.
محمد آشــــتیانی بازیکن ســــابق تیم های آلومینیوم اراک، پیکان 
تهران، نساجی مازندران و بادران تهران با عقد قراردادی رسمی به 

پاس همدان پیوست.
آشتیانی سابقه همکاری با پاشازاده را در تیم های آلومینیوم اراک، 

نساجی و بادران در کارنامه دارد.

آقای گل سابق لیگ دسته دوم در تور همدانی ها؛
مهاجم فصل گذشــــته فوالدنوین اهواز رســــما به پاس همدان 

پیوست.
مجتبی جــــادری وینگر فصل گذشــــته فوالدنوین اهــــواز پس از 
توافق نهایی با مدیران باشــــگاه پاس همدان بــــا عقد قراردادی 

رسمی به این تیم پیوست.
جادری دو فصل گذشــــته در تیم خیبر خرمِ آباد حضور داشــــت و 
موفق شــــد با پیراهن این تیم با به ثمر رســــاندن ۱۲ گل به عنوان 
مشــــترک آقای گل رقابت های لیگ دســــته دوم به همراه سجاد 

ل کثیر و کیوان مارابی دست یابد. اخباری، علی آ
وی عالوه بر آن با دادن ۸ پاس گل و گرفتن ۵ پنالتی در آن فصل بهترین عملکرد را در مقایســــه با عملکرد ســــه 

آقای گل دیگر این رقابت ها داشت.
مهاجم سابق فوالدنوین اهواز فصل گذشته با پیراهن این تیم نیز توانست ۵ گل به ثمر برساند.

رسول رضایی به پاس همدان بازگشت
مهاجم سابق پاس همدان بار دیگر به این تیم بازگشت.

رسول رضایی وینگر سابق پاس همدان که فصل گذشته در تیم 
شهرداری بندرماهشهر زیر نظر مهدی پاشازاده توپ می زد با نظر 

سرمربی جدید پاس همدان به تیم سابق خود بازگشت.
رضایی سابقه بازی در تیم های شهرداری اراک، شهرداری دزفول، 
، گهر دورود و اکسین البرز را  شــــهرداری همدان، اروند خرمشــــهر

نیز در کارنامه دارد.

بهره برداری از سالن ورزشی چندمنظوره روستای »ِینگی َکند«
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــالن ورزشــــی چندمنظوره 
روســــتای »ِینگی َکنــــد« از توابــــع بخش جــــوکار مالیر به 
مناســــبت آغاز هفتــــه وحدت بــــا اعتبار اســــتانی ۸۵۳ 

میلیون تومان بهره برداری شد.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همدان در ایــــن آیین اظهار 
کرد: تمام تالش ما توســــعه ورزش در تمام نقاط استان 

به ویژه مناطق روستایی است.
حمید ســــیفی افــــزود: ایــــن اســــتان دارای ظرفیت های 
مهمی است که باید در راســــتای افزایش سرانه ورزشی 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه می توان از آداب  و رســــوم خود برای 
شــــکوفا شــــدن همه جانبه ورزش در اســــتان همدان 
استفاده کرد ادامه داد: در ایام شیوع ویروس کرونا باید 
از برنامه هایی برای ایجاد انگیزه استفاده شود تا بتوانیم 

جامعه را از خمودگی، استرس و اضطراب دور کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانــــان همدان با قدردانی از فرماندار 
ویژه مالیــــر و نماینــــدگان این شهرســــتان در حمایت 
همه جانبــــه از ورزش بیــــان کــــرد: مالیر اســــتعدادها و 
ظرفیت های ویژه ای در حوزه ورزش و زیربناهای ورزشی 
دارد که آمادگی الزم را برای پیشــــرفت و گسترش ورزش 

و امور جوانان در این شهرستان داریم.
سیفی توسعه ورزش روســــتایی را یکی از اهداف برشمرد و 
بهره برداری از سالن ورزشی چندمنظوره روستای »ِینگی َکند« 
را راهی برای جذب جوانان ســــاکن در این روستا به ورزش و 

زدودن گرد و غبار اعتیاد و مواد مخدر و تنبلی دانست.
رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان مالیــــر نیــــز با اشــــاره به 
ظرفیت هــــای ورزش و امــــور جوانــــان در بخــــش جوکار 

گفت: هــــدف ما توســــعه ورزش به صــــورت عادالنه در 
تمامی نقاط این شهرستان و بخش های تابعه است.

حمیدرضا سپهری خواستار حمایت همه جانبه مدیرکل 
ورزش و جوانان همدان برای رفع مســــایل و مشکالت 
این حوزه شــــد و بیان کرد: بســــیاری از روستاهای مالیر 

نیازمند توسعه زیرساخت های ورزشی هستند.
وی درباره سالن ورزشی روســــتای ِینگی َکند اظهار کرد: 
عملیات اجرایی این طرح ورزشــــی از سال ۱۳۸۹ آغاز شد 
کــــه به دلیل کمبــــود اعتبارات زمان زیــــادی را تا تکمیل 

نهایی طی کرد.

رئیــــس اداره ورزش و جوانان مالیر اعتبار هزینه شــــده 
برای ساخت این سالن ورزشــــی را ۸۵۳ میلیون تومان 
عنوان و بیان کرد: امسال اعتباری برای این طرح ورزشی 

مصوب نشده است.
ســــپهری محل تأمین اعتبار این طرح را استانی دانست 
و ادامه داد: مساحت این سالن ۹۲۶ مترمربع به ابعاد ۲۰ 
در ۳۶ متر است و برای ورزش های توپی قابل استفاده 

جوانان مستعد ورزش این روستا است.
و  روبــــاز  ورزشــــی  فضــــای   ۶۰۰ دارای  همــــدان  اســــتان 

سرپوشیده است.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ:

برگزاری مسابقات لیگ تابع دستور ستاد مبارزه با کرونا

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ اعــــالم کرد: بــــرای برگــــزاری لیگ برتر فوتبــــال تابع 

دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش هستیم.
 یــــک هفته به آغــــاز رقابت های لیگ برتــــر فوتبال ایران 
مانده اســــت و در این زمینه شــــایعاتی مبنی بر تعویق 
مســــابقات لیــــگ بیســــتم وجــــود دارد. در ایــــن زمینه 
»ســــهیل مهــــدی« رئیس کمیته مســــابقات ســــازمان 
لیگ در واکنش به احتمال تعویق مسابقات لیگ برتر 
فوتبال گفت:  تابع دســــتورات ســــتاد مبارزه بــــا کرونا در 
ورزش هســــتیم و هر برنامه ای که به ما اعالم شود انجام 
خواهیم داد. درباره اجرای شــــیوه نامه های بهداشــــتی، 
برای برگزاری مســــابقات مشــــکلی نداریم، ورزشــــگاه ها 

آماده هســــتند و تیم ها هــــم تــــدارک الزم را دیده اند اما 
اجازه برگزاری مســــابقات بر عهده ســــتاد پیشــــگیری از 
کرونا است. فصل گذشــــته نیز شروع مجدد مسابقات 
با هماهنگی این ســــتاد بود و رقابت ها را به سالمت به 

پایان رساندیم.
او بــــا بیان اینکــــه آماده تعامل با فدراســــیون پزشــــکی 
ورزشــــی هســــتیم، عنوان کرد: ســــاماندهی مسابقات 
ورزشــــی خیلی بهتر از چند ماه گذشــــته شــــده اســــت 
ما نخســــتین رشــــته ای بودیم که مســــابقات را در دوره 
شــــیوع کرونا برگزار کردیم و تجربه حداقلی داشتیم. اما 
اکنون اتفاقات خوبی در زمینه برگزاری رقابت ها رخ داده 
اســــت و در سوی دیگر نیز از ســــوی فدراسیون جهانی 
دســــتورالعمل هایی بــــرای ما صادر شــــده کــــه موظف 
به انجام آن هســــتیم. تنها مشــــکلی که داریم مشــــکل 
 با 

ً
اقتصادی اســــت و اگر این مشکل حل شــــود تقریبا

فضای بین المللی به لحــــاظ رعایت و کنترل موارد فرقی 
نداریم.

رعایــــت  خاطــــر  بــــه  باشــــگاه ها  بــــه  هزینــــه  تحمیــــل 
مورد  مســــائل  دیگر  از  بهداشــــتی  دســــتورالعمل های 
نظر مهــــدی بود. وی در این باره گفت: ســــال گذشــــته 
بــــه خاطر این مســــائل باشــــگاه ها غافلگیر شــــدند اما 
امسال بودجه الزم را پیش بینی کردند. باشگاه ها وقتی 

صحبت هزینه هــــا و مبلغ قــــرارداد کادر فنــــی و بازیکن 
می شود به راحتی می پذیرند که قراردادها سه برابر شود 
و ســــعی می کنند بهترین بازیکن ها را داشــــته باشند تا 
در رقابت ها حضوری مثمرثمر داشــــته باشند، اما وقتی 
می پذیریــــم که هزینه ســــه برابری قرارداد یــــک بازیکن را 

بپردازیم، باید هزینه نگهداری بازیکن را هم بپردازیم.
رئیس ســــازمان لیگ افزود: ما به واســــطه شیوع کرونا 
و دیر تمام شــــدن لیگ گذشــــته، خود به خــــود لیگ را 
دیر شــــروع می کنیــــم. این یــــک هفته هم که بــــه تأخیر 
افتاد متصل شــــد به زمان بازی تیم ملــــی. در این ارتباط 
 به این 

ً
موافقــــان و مخالفان زیادی داشــــتیم و مجموعا

نتیجه رسیدیم که اگر یک هفته زودتر شروع کنیم، بهتر 
اســــت. ما در زمستان مشکالت آلودگی هوا، پیشرفت 
کرونا و... را داریم. به همین خاطر سعی کردیم یک هفته 
زودتر شــــروع کنیم و اگر دوبــــاره مســــابقات را به تأخیر 
می انداختیم تیم ها برنامه ریزی آماده سازی شــــان تغییر 

می کرد و مشکل ساز بود.
کــــرد: پیش بینــــی تعطیلی های  وی در پایــــان تصریــــح 
احتمالی، مســــابقات جام حذفــــی و بازی های تیم ملی را 
داشته ایم و امیدواریم مشــــکلی پیش نیاید و به موقع 
مســــابقات را تمام کنیم. امیدواریم باشگاه ها هم مثل 

سال گذشته کمک کنند.

تدبیر یحیی برای آینده؛

ل کثیر از فهرست پرسپولیس احتمال خروج عیسی آ
هگمتانه، گروه ورزش: مهاجم تازه وارد پرســــپولیس در 

آستانه خروج از فهرست بازیکنان این تیم قرار دارد.
ل کثیر مقابل پاختاکور  آ شــــادی پس از گل عیســــی 
قهرمانان  لیــــگ  نهایــــی  چهارم  یــــک  در  ازبکســــتان 
کنفدراســــیون  انضباطی  کمیته  تا  شــــد  باعث  آســــیا 
از  او  ماهــــه   ۶ ومیت  محر بــــه  تصمیــــم  آســــیا  فوتبال 
حضور در مســــابقات و جریمــــه ۱۰ هزار دالری مهاجم 

بگیرد. سرخپوشان 

محرومیتــــی که مانــــع از حضور مهاجم گلــــزن و تازه وارد 
پرســــپولیس در رقابت هــــای فوتبال باشــــگاهی ایران 
نیز می شود تا پرسپولیســــی ها را مجبور به ارسال الیحه 
دفاعی خود در قبال این محرومیت به کمیته استیناف 

ای اف سی کند.
با این حال احتمال اینکه کمیته اســــتیناف ای اف سی 
رأی محرومیت صادر شــــده از ســــوی کمیته انضباطی را 
لغو کند اندک است تا کادر فنی این تیم امیدی نسبت 

ل کثیــــر در نیم فصــــل اول رقابت های  به اســــتفاده از آ
لیگ برتر نداشته باشد.

ل کثیر  آ و احتمــــال دارد گل محمدی اســــم  از ایــــن ر
را از فهرســــت بازیکنــــان ایــــن تیــــم در نیــــم فصــــل 
اول خــــارج کنــــد تــــا بازیکــــن دیگــــری را جایگزین او 
کنــــد. ســــرمربی پرســــپولیس منتظــــر قطعی شــــدن 
ل کثیر اســــت تا تصمیم خود را در قبال  آ ومیت  محر

کند. اجرایی  بازیکن  این 
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آینده  هفته 
تغییرات  بدون 
دما محسوس 

مرکز  کارشــــناس  همدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانه-
بــــا  همــــدان  اســــتان  هواشناســــی  پیش بینــــی 
نخواهیم  دمــــا  محســــوس  تغییرات  اینکه  بیان 
گفت: در هفته جــــاری وزش باد مالیم  داشــــت 
وزش  سرعت  که  طوری  به  می شــــود  بینی  پیش 
خواهد  ســــاعت  بر  کیلومتــــر   ۳۰ تــــا   ۲۰ بین  بــــاد 

. د بو
محمدحســــن  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
اســــتان  آســــمان  اینکه   بیان  با  باقری شــــکیب   
صــــاف تا قســــمتی ابری اســــت و در هفته جاری 
بارش  کرد:  اظهار  ماند  خواهد  پایدار  نســــبتا  دما 
آینده  هفته  اوایــــل  یا  جاری  هفته  اواخر  در  باران 

می شود. بینی  پیش 
الینده های  آ دما،  پایداری  اینکه  به  اشــــاره  با  وی 
صنعتــــی را بــــه ویژه در شــــهرهایی کــــه جمعیت 
ود:  افــــز داد  خواهــــد  افزایــــش  دارد  بیشــــتری 
الینده هــــا در همــــدان  رقیــــق گزارش شــــده  و  آ
کاســــته  لودگی  آ غلظت  از  شــــهر  نبودن  صنعتی 

. ست ا
استان  هواشناسی  پیش بینی  مرکز  کارشــــناس 
کیــــد بــــر اینکــــه وزش مالیــــم باد  همــــدان بــــا تأ
لودگی و هــــوای پاک تر نقش  آ کاهش  منجــــر در 
وزش  جاری  هفته  در  کرد:  یح  تصر دارد  بســــزایی 
باد مالیم خواهیم داشــــت به طوری که ســــرعت 
۳۰ کیلومتــــر بــــر ســــاعت  ۲۰ تــــا  وزش بــــاد بیــــن 

بود. خواهد 
وی با اشــــاره به اینکــــه تغییــــرات دمایی در این 
دما  نســــبی  ثبات  و  نیســــت  محســــوس  هفتــــه 
۲۴ ساعت  پیش بینی می شــــود یادآور شد:  طی 
 ۲۳ ۲ تا  گذشــــته تغییــــرات دمــــای همدان بیــــن 

درجه ســــانتیگراد در نوسان بوده است.
در  گفت:  ســــخنانش  پایــــان  در  شــــکیب  باقری 
۲۴ ســــاعت گذشــــته شهرســــتان بهــــار بــــا صفر 
و  نهاوند  و  نقطــــه  ین  خنک تر ســــانتیگراد   درجه 
ین نقاط  گرم تر ۲۵ درجه ســــانتیگراد  اســــدآباد با 

است. شده  گزارش  استان 

خبـــــر

پویش »مهر محمدی« 
در همدان

هگمتانه-گروه خبر همدان: مدیرکل تبلیغات اســــالمی 
استان همدان از برگزاری پویش "مهر محمدی" طی هفته 

وحدت در همدان خبر داد.
گزارش هگمتانه، حجت االســــالم محمدهادی نظیری  به 
دربــــاره برنامه های اداره کل تبلیغات اســــالمی همدان در 
ســــالروز والدت پیامبر اکرم)ص( و میالد باســــعادت امام 
صادق)ع( اظهار کرد: در هفته وحدت پویش جهانی "مهر 

محمدی"  برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست های تخصصی در موضوع 
تقریب مذاهب گفت: این برنامه بــــه صورت مجازی برای 

شبکه مبلغان برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان با بیان اینکه در 
این هفته ذبح قربانی توســــط هیأت های حسینی و توزیع 
گوشت بین نیازمندان مورد توجه است خاطرنشان کرد: 
با گروه های جهادی برای اعزام به مناطق محروم روستایی 

و اجرای چند پروژه خدمات رسانی هماهنگ شده است.
وی با اشــــاره به اینکه فضاســــازی و نصب پرچــــم و معابر 
از دیگر برنامه هاســــت گفــــت: تهیه و بارگــــذاری محتوای 

تبلیغی برای شبکه مبلغان مدنظر است.
نظیری از اعزام مبلغان برای تبلیغ چهره به چهره با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــــتی خبر داد  و افزود: با هیأت های 
مذهبــــی در اجــــرای برنامه های فضای مجــــازی هماهنگی 

صورت گرفته است.
وی به اجرای ســــرودهای خیابانی و کاروان های شادی در 
صورت موافقت ستادهای مقابله با کرونای شهرستان ها 
اشاره کرد و گفت: کاروان خودرویی خانوادگی تزئین شده 
و بــــه پرچم های مزین به نام اهل بیــــت)ع( و نیز رژه موتور 

سواران در برنامه است.
مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همدان با اشــــاره به 

پشت نویســــی خودروهــــا بــــا هماهنگــــی ایســــتگاه های 
صلواتی عنوان کــــرد: برنامه های متنــــوع قرآنی به صورت 
مجازی و مســــابقه کتــــاب خوانی در روز میــــالد را خواهیم 

داشت.
وی با بیان اینکه شــــب شعر و نشســــت تقریب مذاهب 
به صورت مجــــازی برگزار می شــــود افــــزود: تولیدات چند 
رســــانه ای با موضوعات مرتبط ایام اهلل از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده است.
بــــا مولودی خوانی  از ســــخنرانی مبلغان همــــراه  نظیــــری 
ذاکرین بــــه صورت مجــــازی )هیــــأت مجازی( خبــــر داد و 
خاطرنشــــان کرد: در شــــب میــــالد حضرت رســــول)ص( 
نورافشــــانی به صورت هم زمان در سراســــر استان انجام 

می شود.
وی بــــه برگــــزاری پویش لبیک یــــا رســــول اهلل)ص( از  بام 
منازل و بلندگوهای مســــاجد اشاره کرد و  گفت: یک جلد 
قــــرآن نفیس به زوج هــــای جوانی کــــه در روز میالد ازدواج 

خواهند کرد )زندگی فاطمی( اهدا می شود.
مدیــــرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همــــدان از برگزاری 
مســــابقه نقاشــــی پیامبر رحمت خبر داد و افزود: جشن 

مجازی خانواده کارکنان برگزار خواهد شد.
و  صوتــــی  ســــخنرانی های  سلســــله  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
گفــــت:  وحــــدت  هفتــــه  بــــاب  در  مبلغــــان  تصویــــری 
صادق)ع(  امــــام  نقش  موضوعــــات  در  مقاله نویســــی 
در تمدن اســــالمی و پذیــــرش مکتب شــــیعه را نیز در 

داشت. خواهیم  برنامه 
نظیری به تحلیــــل و تبیین توصیه های مؤکــــد به جوانان 
اسالمی از منظر امام صادق )ع( اشاره کرد و گفت: بهترین 
 
ُ
مقــــاالت مورد تجلیــــل و در وبگاه های رســــمی  وآی دی ا

سازمان تبلیغات اسالمی کشور منتشر خواهد شد.

معاون امور بازرگانی همدان: کمبود روغن نداریم!

مردم احتکار خانگی نکنند!
در روزهای آینده روغن به میزان کافی در بازار عرضه می شود

بازرگانی  امــــور   هگمتانه-گــــروه خبــــر همدان: معــــاون 
ســــازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه 
در یک مدت کوتاه تأمین مــــواد اولیه کارخانجات روغن 
نباتــــی بــــا تأخیر مواجــــه شــــد و در حال حاضر مشــــکل 
واردات این مواد حل شــــده اســــت گفــــت: کمبودی در 
کاالهای اساســــی وجود نــــدارد و نیاز به احتــــکار خانگی 

نیست.
بــــه گزارش هگمتانه، آقایار فراشــــی دیروز بــــا بیان اینکه 
در یک مدت کوتاه تأمین مــــواد اولیه کارخانجات روغن 
نباتــــی بــــا تأخیر مواجه شــــد اظهــــار کرد: در حــــال حاضر 
مشــــکل واردات ایــــن مــــواد اولیه حل شــــده و در حال 

تأمین است.
وی با اشــــاره به اینکه ســــهمیه کافی برای اســــتان و البته 
کشور در نظر گرفته شــــده است افزود: کمبود مواد اولیه 

آینده  کارخانجــــات روغن جبران شــــده و ظرف چنــــد روز 
وضعیت به حالت قبل بازمی گردد و روغن به میزان کافی 

در بازار عرضه می شود.
معاون امور بازرگانی ســــازمان صنعــــت، معدن و تجارت 
همدان تصریح کــــرد: با توجه به اینکه کمبــــود مواد اولیه 
تحــــت تأثیــــر مشــــکل واردات رخ داده بــــود و  امروز هیچ 
کمبودی در زمینه مواد مورد نیاز تولید روغن وجود ندارد، 
از همین رو احتکارکنندگان چه در سطح احتکار خانگی و 

چه در سطح گسترده قطعا متضرر خواهند شد.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه در حال حاضــــر کارخانجات روغن 
نباتی در تالش هســــتند تا هر چه سریعتر سهمیه روغن 
استان و شهرســــتان ها را وارد چرخه بازار کنند ادامه داد: 
مردم استان اطمینان داشته باشند به میزان کافی روغن 
در دســــترس اســــت و ظرف چند روز آینده کمبود در بازار 

نیز جبران خواهد شد.
فراشــــی در ادامه ســــخنانش اشــــاره کرد: شــــوک وارد 
وغــــن متأثــــر از افزایش قیمــــت نبوده  شــــده به بازار ر
آزادســــازی مقادیر زیادی مواد اولیه در  وند  بلکه تنها ر
گمرک دچار مشــــکل شــــده بود که در حال حاضر حل 

است. شده 
وی یادآور شــــد: مــــردم بدانند برنــــج در انــــواع مختلف، 
قند و شــــکر و دیگر کاالهای اساســــی به میزان کافی در 
دسترس مردم قرار دارد و هیچ نوع کمبود کاالیی وجود 

ندارد.
معاون امور بازرگانی ســــازمان صنعــــت، معدن و تجارت 
همدان  در پایان خاطرنشان کرد: ذخیره کشور و استان از 
نظر مواد غذایی تدارک دیده شده و نیازی به خرید انبوه و 

احتکار خانگی کاالهای اساسی نیست.

30 اثر مکتوب و هنری از دانش نامه همدان تولید شد
هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: رییس حــــوزه هنری 
همدان با اشــــاره بــــه تولیــــد ۳۰ اثر مکتــــوب و هنری از 
مجموعه دانش نامه استان گفت: کار انتشار ۲۲ کتاب 
و هشت اثر هنری به اتمام رسیده و هشت کتاب دیگر 

نیز در حال چاپ است.
به گــــزارش هگمتانه، ســــیدباقر حســــینی روز شــــنبه 
اظهار کرد: آثار شــــخصیت های برجسته در دانش نامه 
همدان منتشــــر می شــــود و تاکنــــون از نظر شــــکل و 
محتوا به بخش زیادی از انتظارات مخاطبان پاسخ داده 

است. 
او با بیــــان اینکه تدویــــن دانش نامه در میانــــه راه قرار 
دارد افــــزود: در این راســــتا به عمق و گســــتره کار توجه 
ویژه  ای شــــده و این فرآیند بر اساس ساختاری تعریف 
شده است ، ریشه دار و هدفمند حرکت می کند و دچار 

تالطم نمی شود. 
حســــینی با اشــــاره به شــــروع دانش نامه از سال ۱۳۹۴ 

خاطرنشــــان کــــرد: تدویــــن دانــــش نامــــه با مشــــاوره 
اســــاتیدی ماننــــد اذکایی، ذکاوتــــی قراگزلــــو، محقق و 
کمری آغاز شد و در ادامه راه از حمایت های استانداری 

همدان نیز بهره مند شدیم. 
رییس حــــوزه هنری همــــدان افــــزود: دانش نامه باید 
جامع و معرف واقعیت ها و هویت، تاریخ و فرهنگ هر 
منطقه باشد و برخورداری از این ویژگی ها به غنا و ارزش 

دانش نامه ها می افزاید. 
او با اشــــاره به اینکه عــــالوه بر بخــــش الفبایی، بخش 
موضوعی و بخش پیوســــت های هنــــری و ادبی هم به 
دانش نامه اضافه شده و در حال چاپ و انتشار است 
و بخــــش الفبایی به دلیل حســــاس بــــودن در مرحله 
اســــتخراج مدخل باقی مانده اســــت یــــادآوری کرد: آثار 
ضعیف از چرخه دانش نامه خارج می شــــود و هر کتابی 
را نمی پذیریم زیــــرا آداب پژوهش باید رعایت شــــده تا 

آثاری فاخر در این مجموعه منتشر شود. 

ادامه فعالیت جهادی بسیجیان حوزه شهیدخادم پر ناحیه همدان 
در منطقه مهدی آباد  برای بهسازی مرکز بهداشت منطقه

استیکرهای ارسالی شهروندان به هگمتانه #من-محمد)ص(-را-دوست-دارم
له وسلم در ارادت به رسول اهلل صلی اهلل علیه وآ



)نوبت دوم(
تاریخ: 1399/08/10
شماره: 55/36/99/1530

مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اســتان همدان وابســته به وزارت جهاد کشــاورزی در نظر دارد  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار  11000 )یازده 
هزار( تــن انــواع نهاده های کشــاورزی از مبدأ انبارهای ســازمانی شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اســتان همــدان به کلیه نقــاط داخل اســتان  را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. کلیه 
www. مراحل برگزاری مناقصه از  »دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد« از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور  و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند. 
  1- شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2099001539000003 روز شنبه  مورخ  99/08/10

 2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به آدرس: همدان میدان امام حسین)ع(، ابتدای خیابان اراک
 3- هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

 4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز شنبه  مورخ 99/08/10 لغایت ساعت 19:00 روز پنج شنبه  مورخ 99/08/15
 5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19:00 روز  یکشنبه  مورخ 99/08/25 

    *الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل45 از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
 6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 99/08/26   ساعت 9:00

 7- میزان و نــوع تضمیــن فرآینــد اجــرای کار مبلــغ:  432/119/440    )چهارصدوســی ودو میلیــون و یکصدونوزده هــزار و چهارصدوچهــل ( ریال 
  IR250100004001039704005791 کــه بــه  دو صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا پرداخــت نقــدی )فیــش واریــزی( بــه شــماره حســاب شــبای
نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران به نــام خزانــه داری کل از طریــق دســتور پرداخــت ســاتنا یــا پایــا بــا شناســه واریــز  30  کاراکتــری 

362039765263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
 8-  آدرس و زمان تحویــل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع )الف(عاوه بر بارگزاری در ســامانه، 
می بایســتی بصورت فیزیکی و در پاکت در بســته و ممهــور، حداکثر تــا پایان وقــت اداری روز یکشــنبه  مــورخ 99/08/25  به دبیرخانه کمیســیون 
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حدیث

امام خمینی)ره( هرکسی را صادقانه تا 
اندازه ای که قبول داشتند احترام می کردند

در قرآن کریم آمده است: بگو، پروردگارا مرا در هر کاری با صداقت وارد کن 
و با صداقت خارج ساز و از طرف خود حجتی یاری کننده برایم قرار بده.

حضــــرت امــــام محمــــد باقــــر علیه الســــالم فرموده انــــد: بــــه راســــتی دروغ 
ویران کننده ایمان است.

حکایت: حضرت امام خمینی)ره( هرکسی را در حد خودش احترام می کرد. 
در موقعیتی یکی از علما از ایشــــان ســــؤال کرد: شــــما چرا نسبت به همه 
یکســــان احترام نمی گذارید؟! مثاًل پیش پای هرکســــی برنمی خیزید؟ امام 
پاسخ داد: من هر کسی را به اندازه شــــناخت و میزانی که قبول دارم احترام 
می گذارم. اگر بیش از آن حد باشــــد، عملم نوعی ریاکاری و دروغ محسوب 

می شود.
سینه ای دارد فراخ و بردبار

پرصداقت از ریاها برکنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز
تهیه جهیزیه توسط ارکان صالحین 5پایگاه حوزه حضرت زینب) س(

ایستگاه آسمان

سی نما

وصیت شهید علی حمزه ئی

مردم!    اسالم و انقالبمان را تنها نگذارید
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر 
آتش کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چــــه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییــــده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی 
و امــــروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تــــو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیــــم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
الرحیم الرحمن  بسم اهلل 

ای اهل ایمان شــــما اگر خدا را یاری کنید یعنــــی دین و پیغمبر خدا را 
خدا شما را همه جا یاری می کند و شــــما را در جنگ ها فاتح می سازد، 
بر حوادث ثابت قدم باشــــید تا آنــــان که بر خدا کافر شــــدند نابود و 

هالک شوند.
با ســــالم و درود بیکران بــــر دوازدهمین اختر پاک آســــمان والیت و 
امامــــت مهدی)عج( موعود و نایب برحقش امام خمینی به راســــتی 
بنده راستین خدا کسی است که در هر زمان و هر مکانی که دشمن 
خدا به اســــالم ضربه می زند با او ســــخت مبارزه کند حتی اگر از مال و 
جان خود هم بگذرد ای مســــلمان این دنیای زودگذر محل امتحان 
همه ماســــت پس تو ای خواهر و برادر ســــعی کن هر لحظه عمرت و 
فکرت را در راه خدا صرف کســــی کــــه نتیجه امتحانت مثبت باشــــد 

وگرنه عذاب خدا چیز کمی نیست.
ای مردم از خدا بترســــید و بیندیشید از آن روزی که نه هیچ پدری را به 
جــــای فرزند و نه هیچ فرزندی را به جای پدر پــــاداش و کیفر کند البته 
وعده خدا حق اســــت و حتمی است پس زنهار شــــما را زندگانی دنیا 

فریب ندهد.
انشــــاءاهلل ارزش و ســــعادت این را داشــــته باشــــیم که ســــرباز امام 
زمان)عج( و شــــاگردی از شــــاگردان مکتب حســــین)ع( باشــــم و به 
هدفی که شــــهادت در راه خداست برســــم و به عنوان وصیت چند 
کلمه پیش نمی خواهم. اول بگویم که در دوران نوجوانی دل از دنیا 
و لذت های زندگی بریدم و با عشقی که به امامان معصوم داشتم به 

این راه کشیده شدم و مرگ را سعادتی بیش ندانستم.
مــــن از این امــــت شــــهیدپرور می خواهــــم که اســــالم و رهبــــر کبیر 
انقالبمــــان را تنها نگذارید او که مثل نوری بر تاریکی و ظلمت تابید و 
ما ملت ایران و انشــــاءاهلل تمام مسلمانان و مستضعفان جهان را از 

خواب غفلت بیدار و آزاد کرده و خواهد کرد.
خواهــــر و برادرم من از تک تک شــــما می خواهم او را تنهــــا نگذارید و 

کــــه عامل اصلی پیشــــرفت این  را  روحانیت 
انقــــالب اســــت پشــــتیبانی کنید، ایــــن را به 
یاد داشــــته باشــــید که نــــور بر ظلمــــت پیروز 
اســــت، این را هــــم بگویم که ایــــن انقالب به 
این ســــادگی که ما فکر می کنیم به دست ما 

نرسیده است.
و  بیندیشــــیم  و  کنیم  بــــاز  را  چشــــم هایمان 
وضعیــــت انقــــالب و جنــــگ را ببینیــــم برای 
آبیــــاری کردن انقــــالب و پیــــروزی احتیاج به 
خون است و خون اســــت که هر شمشیری 
را می شــــکند و پیــــروزی می آفریند در راه خدا 
که خدا   پیروزی دارد چــــون 

ً
جنگیدن حتمــــا

است. کرده  وعده 
می رسد  پایان  به  موقعی  ما  جنگ  انشــــاءاهلل 
کــــه تمــــام ابرجنایتــــکاران  و ظالمیــــن را از صحنــــه روزگار براندازیم تا 
زمینه ســــاز ظهور آقا امام زمان)عج( باشــــیم و پرچم ال اله اال اهلل را در 
سرتاســــر اریکه گیتی بر اهتزاز درآورد و توجــــه به وحدت و یکپارچگی 
داشــــته باشــــید، جماعات را حفظ کنید و لحظــــه ای غفلت نورزید که 
دشــــمنان خدا و اســــالم از این جماعات می ترسند و این را بدانید که 
خدا در جماعات است پس از حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی 
از همیــــن جا از خانــــواده محترم و تمام دوســــتان و آشــــنایان طلب 

رضایت دارم و چند کلمه برای شما می نویسم.
و نریــــدان نمن علی الذین اســــتضعفو فــــی االرض و نجعلهم ائمه و 
نجعلهــــم الوارثین و از پدر و مادر مهربانم تشــــکر و قدردانی می کنم 
که مرا با چه ســــختی ها و مشــــقت ها بزرگ کردند و راه و رســــم زندگی 
را به من آموختند، این را بگویم که پدر و مادر مهربانم شــــما پســــرت 
علــــی را بزرگ کردیــــد ولی من امانتــــی بیش از طــــرف خداوند متعال 
پیش شــــما نبودم و از خداوند منان آرزوی رســــتگاری برایتان دارم و 
امیــــدوارم از بابت من ناراحتی به دل راه ندید و اگــــر گریه کردید برای 

خدا باشد و بس.
از خواهر مهربانم تشــــکر می کنم و از زحماتی که برای من کشیدی از 
این بابــــت از تو حاللیت می طلبم و امیدوارم کــــه حاللم کنی و بعد از 
من زینب وار زندگــــی کن، از برادرانم هم حاللیت می طلبم و از شــــما 
معذرت می خواهم و برایتان آرزوی موفقیت و رستگاری را از خداوند 

منان دارم و از همه برای من حاللیت بطلبید.
خانــــواده عزیزم اگر محشــــور شــــدم حتمــــا شــــفاعتتان خواهم کرد 

والسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته
یا ایها الذین آمنو الصبروا و صابــــرو و رابطو و تقواهلل لعلکم تفلحون 
ای کسانی که ایمان آوردید بردبار باشید و شکیبایی ورزید و خویش 

را آماده جنگ نگه دارید و از خدا بترســــید تا پیروز و رستگار شوید.
حمزه ئی علی  شهید  وصیتنامه 

منبع: خبرگزاری فارس

« به پایان رسید تدوین فیلم »سیاه باز
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: اولین فیلم ســــینمایی »حمید 
« با بازی افســــانه بایگان، سام  همتی« با عنوان »ســــیاه باز
قریبیــــان و آتیــــال پســــیانی مراحــــل تدوین خود را پشــــت 

سرگذاشت.
« توســــط »خشــــایار  تدویــــن فیلــــم ســــینمایی »ســــیاه باز

موحدیان« و »الهه ایزدی« به پایان رسید.
ایــــن فیلــــم موضوعــــی اجتماعــــی دارد و نخســــتین فیلم 

سینمایی حمید همتی است.
تهیه کنندگی این فیلم را »علی قائم مقامی« به عهده دارد.

چهره پردازی متفاوت »افســــانه بایگان« در این فیلم نیز از 
نکات جالبی بود که به تازگی در رسانه ها رونمایی شده بود.

بازیگران این فیلم شــــامل ســــام قریبیان، افسانه بایگان، 

شاهد احمدلو، مهدی کوشکی، علی رهبری، المیرا دهقانی، 
حامد بیسادی است و آتیال پسیانی نیز در این فیلم حضور 
دارد. سایر بازیگران: مصطفی حبیبی منش، نوید کوه فالح، 

صدیقه تقی زاده.

فصل جدید »هزار راه نرفته« تولید می شود
فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مراحــــل  از  دو  شــــبکه  مدیــــر 
جدیــــد  فصــــل  پیش تولیــــد 
نرفتــــه«  راه  »هــــزار  مجموعــــه 

بازدید کرد.
محمدرضا جعفــــری جلوه، مدیر 
شــــبکه دو به همــــراه حمیدرضا 
دیبایــــی، قائــــم مقــــام شــــبکه، 
مدیــــر  زاد  آشــــتیانی  معصومــــه 
گروه خانواده شبکه دو و حبیب 
میدانچــــی مدیر طــــرح و برنامه از 
مجموعه  تصویربــــرداری  محــــل 

»هزار راه نرفته«  بازدید کردند. 
ناهیــــد  کــــه  دیــــدار  ایــــن  در 

سادات شریفی؛ تهیه کننده، علیرضا برزگر دانایی، کارگردان و 
بخشی از عوامل مجموعه »هزار راه نرفته« نیز حضور داشتند 
درباره تغییرات و اهــــداف فصل جدید این برنامه که از آذرماه 

روانه آنتن می شود با مدیر شبکه به گفتگو پرداختند.
محمدرضــــا جعفری جلوه؛ مدیر شــــبکه دو ضمن اشــــاره به 
تجربیــــات »هــــزار راه نرفتــــه« در تولیــــد برنامه هایــــی منطبق 
با نیــــاز خانــــواده و جامعــــه؛ اظهار داشــــت: مباحثــــی مربوط 
بــــه مهارت های زندگــــی مشــــترک، ســــازش و رضایتمندی از 
زندگی در کنار نفس شــــکل گیری خانواده ، اقبال به ازدواج و 

فرزندآوری باید در اولویت قرار گیرند.
وی ادامه داد: از نظر من ازدواج شــــکل گرفتن کارگاهیســــت 
برای رشــــد انســــان، شــــاید مفهوم اصلی نهفته در کالم نبی 
خــــدا )ص( مبنی بــــر اینکه بــــا ازدواج نیم دیگــــر دین تحقق 
می یابد؛همین مضمــــون باشــــد. در ازدواج از خودمحوری به 
دیگرخواهی ناگزیر می شــــویم و به نوعی دوری از خودخواهی 

است، زیرا پیوند خودخواهانه پیوندی شکننده است.
مدیــــر شــــبکه دو ادامــــه داد: در مبحث فرزنــــدآوری عالوه بر 
دالیل مثبــــت زیادی کــــه از آن یاد می شــــود، بایــــد به نقش 
فرزندان در تربیت متعادل تر و تاثیر آن در رشد دیگر فرزندان 
خانواده نیز توجه کرد.  ازاین دیدگاه باید به این مســــاله تمرکز 
کرد که به خاطر بچه های بهتر باید فرزندآوری داشت تا تربیت 
متعادل  تری صورت بگیرد.؛ زیرا نقش تربیت فرزندان توسط 

بچه ها بیش از تربیت فرزندان توسط والدین است. کودکان 
در کنار یکدیگر بهتــــر آموزش می بینند و بر یــــک دیگر تاثیر 

می گذارند.
ناهید ســــادات شــــریفی نیز با بیان اینکه کمــــاکان در فصل 
جدیــــد برنامه نیز بحــــث خانواده و اهمیت آن مطرح اســــت، 
افــــزود: بحث مثبت اندیشــــی با در نظر گرفتــــن همه جوانب 
زندگی و فرهنگ تــــاب آوری از جمله رویکردهــــای این فصل 

برنامه است.
وی ادامه داد: همچنان جهت گیری ما به ســــمت رفع آسیب 
اســــت و نه بزرگ کردن و یا تشــــدید آن، حتــــی در موضوعات 
آســــیب زای خانوادگی و اجتماعی نیز به سویه های مثبت آن 
می پردازیم به عنوان مثــــال وقتی از خیانت صحبت می کنیم 
در کنار آن وفــــاداری و تعهد و نقــــش آن را در آرامش و ثبات 
خانواده بازخوانــــی می کنیم. افزون بر این مســــائلی که مدیر 
شــــبکه در باب فرزندآوری و افزایش شــــوق ازدواج در جامعه 

به آنها اشاره کردند نیز از جمله محورهای برنامه خواهد بود.
در ادامه ضمن امیدواری برای مرتفع شدن موانع مالی پروژه، 
از محل تصویربــــرداری فصل نویــــن »هزار راه نرفتــــه« بازدید 
شــــد که به دلیل قرار گرفتن در دوران انتشار ویروس کرونا، 
محل تصویربرداری در یک محیط روبازِ وسیع و رعایت واقعی 
فاصله اجتماعی برای مهمانان و عوامل برنامه انتخاب شده 

است. 

خیــــال روی تــــو در هــــر طریق همره ماســــت
گه ماســــت نســــیم مــــوی تــــو پیوند جــــان آ
بــــه رغــــم مدعیانــــی کــــه منــــع عشــــق کننــــد
تــــو حجــــت موجــــه ماســــت جمــــال چهــــره 
فظ حا

امام رضا علیه السالم:

هر کس با مسلمانی فقیر رو به رو شود و به او سالمی متفاوت 
با سالمی کند که به ثروتمند می کند، روز قیامت خداوند عّز و 

 را دیدار کند در حالی که خدا از او در خشم است.
ّ

جل
األمالی للصدوق: 714/5۲7

ِهل دوان
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شــــیرینی و جذابیت های 
خاص خــــود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت 
که بســــیار دلنشــــین و دوست داشــــتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهایی اســــت که از زبان های کهــــن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد 
واژه های کهن در این لهجه بیانگر این موضوع است. از ویژگی های دستوری 
گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســــر کردن، به هنگام تلفظ واژه هاست. 
دیگری در حالت اضافه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و سوم شخص 
حرف آخر اســــم مکســــور می شــــود، و در مورد اول شــــخص حرف آخر اســــم 
مضموم می شــــود، هنگام جمع بســــتن واژه ای با  ها، اگر حرف یکی مانده به 
حرف آخر فتحه باشد تبدیل به کسره می شود و بسیاری ویژگی های منحصر 

به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشــــی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.

ِهل دوان: باعجله
ِهنگه: حقه، نیرنگ

یاگینه: مگرنه
یامان: بادکردن بدن 

َیزنه: شوهر خواهر

همه دان

کتاب تازه »کاووس حسن لی« 

ح 30 غزل از  شر
»شاعر آیینه ها«

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کتاب »بیدل و انشــــای 
«، به کوشــــش کاووس حســــن لی، از تازه های  تحریر
نشــــر در حوزه ادبیات کالسیک اســــت که از سوی 

نشر معین بر قفسه کتابفروشی ها نشسته است.
در میــــان شــــاعران ســــبک هنــــدی، بیــــدل یکی از 
پژوهشــــگران  میــــان  در  شــــاعران  محبوب تریــــن 
معاصر است. گره گشــــایی از زلف پیچیده ابیات او، 
تالشی است که هر کدام از عناوین منتشر شده در 

دهه های گذشته در پی آن است.
آثار  « از جمله تازه ترین  کتاب »بیدل و انشای تحریر
در حوزه ادبیات کالسیک اســــت که به بازشناسی 
شــــعر بیدل بــــا شــــرح ۳۰ غــــزل از پایان دیــــوان او 
می پردازد. کاووس حســــن لی، اســــتاد دانشــــگاه، 
که بیشــــتر نــــام او بــــا پژوهــــش در زمینــــه ادبیات 
دوره ســــبک عراقی و بــــه ویژه حافظ شــــیرازی، گره 
خورده اســــت، در کتاب جدید خود تالش دارد تا با 
استفاده از نشانه های دیگر شعر بیدل در غزلیات 
او، به شرح این ابیات و رمزگشــــایی از سروده های 

او بپردازد.
حسن لی در بخشی از مقدمه این کتاب به ویژگی های 
شعر بیدل اشاره می کند و درباره فهم درست و دقیق 
شعرهای او می نویسد:  برای فهم زبان شعری بیدل، 
هیچ اثری گره گشــــاتر از خود شــــعر او نیســــت. کلید 
دریافت بســــیاری از شــــعرهای بیدل در شــــعرهای 
دیگر او پنهان اســــت. با حوصله مندی، شکیبایی و 

جست وجو می توان آنها را یافت و به کار گرفت.
شــــعر بیــــدل بــــه قصــــری باشــــکوه می مانــــد کــــه 
اندرونی هــــای تو در تــــو و غرفه های متعــــدد دارد. درِ 
برخی از این غرفه ها بســــته اســــت، امــــا کلید آن در 
طاقچه یا کشــــو میز غرفه ای دیگر گذاشــــته ســــده 

است. 
نشر معین کتاب »بیدل و انشــــای تحریر را در ۴۰۳ 
صفحــــه و بــــه قیمت ۶۷ هــــزار تومان در دســــترس 
عالقه مندان به ادبیات کالســــیک قرار داده و روانه 

کتابفروشی ها کرده است.

میز مطالعه

جدال با فضای مجازی 
در پویانمایی »نقطه«

از  »نقطه«  پویانمایــــی  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تولیدات جدید مرکز گســــترش سینمای مستند و 
تجربی به کارگردانی محمد زارع، درباره  انسانی است 
که درگیر اســــتفاده از ابــــزار تکنولوژیک شــــده و در 

جدال با فضای مجازی است.
به نقــــل از روابط عمومی مرکز گســــترش ســــینمای 
مســــتند و تجربی، محمــــد زارع این روزها مشــــغول 
انجام کامپوزیت پویانمایی با عنوان »نقطه« است که 
نگاهی به آینده زندگی انسان وابسته به فناوری دارد.

در خالصه داســــتان این پویانمایی آمده است: »در 
آینده ای نه چندان دور که تکنولوژی و دنیای مجازی 
فراگیر شده است، انسان ها به خاطر استفاده بیش 
از حد از تکنولوژی های ارتباط جمعی دچار مشــــکل 
می شــــوند. مردی جوان که زندگی منظم و تکراری را 
ســــپری می کند، طی اتفاقی متوجــــه زیبایی طبیعت 
شــــده و ســــعی می کند با روش های مختلف دوباره 

شاهد این زیبایی باشد...«
محمــــد زارع پیرامــــون انتخــــاب ایــــن ســــوژه گفت: 
متأســــفانه به دلیل درگیر شدن بیش از حد انسان 
در زندگی مــــدرن، زیبایی طبیعت مــــورد غفلت قرار 
می گیرد و انسان متوجه زیبایی های طبیعی اطراف 
خــــود نمی شــــود. در آینده ای که به تصویر کشــــیده 
شــــده، زندگی و دید انســــان محدود به چهارچوبی 
است که زندگی ماشینی برایش فراهم کرده و وی را 
دچار روزمرگی مالل آور کرده است. این موضوع یکی 
از دغدغه هــــای من بود و به همین دلیل تصمیم به 

تولید پویانمایی »نقطه« گرفتم.
عوامل تولید پویانمایی کوتــــاه »نقطه« که به روش 
: کارگردان  استاپ موشن تهیه می شــــود، عبارتند از
و تهیه کننــــده: محمــــد زارع، فیلمنامــــه: زهرا رضوی، 
بازنویســــی فیلمنامه: امیرمسعود علمداری، محمد 
زارع، موســــیقی: وحید نیکدل   )Capia Band(، تهیه 

: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی. شده در

پویانمایی


