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صف : معاون اقتصادی استاندار

743 میلیون دالر ارزآوری 
تولیدات همدان
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افتخار بزرگ برای شهر همدان

شهردار همدان نشان ملی شهر فعال 
کشور در ورزش همگانی  را کسب کرد
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انتقاد رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان 
در بازدید از »اسکای مال«:

حمایت یا سنگ اندازی 
! برای سرمایه گذار

خبــر

صفحه   4

در پی افزایش اندک تعداد موارد مثبت و بیماران سرپایی

احتمال موج چهارم کرونا
تا اواخر بهمن

رفتار مردم تعیین کننده است

همین صفحه  

همین صفحه  

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان:

توسعه محوری رویکرد منطقه یک شهرداری
 در حوزه ورزش

صفحه   6
غلظت آالینده ها به مدد باد

کاهش می یابد
کارشــــناس اداره کل هواشناسی اســــتان همدان گفت: در روزهای پایانی 
هفته شــــاهد وزش باد در اســــتان همدان و به دنبــــال آن کاهش غلظت 

بود.  خواهیم  جوی  محمدحســــن آالینده های  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
دوشنبه  روز  شــــکیب  باقری 
بارش هــــای  میــــزان  افــــزود: 
جــــوی در شــــهر همــــدان، از 
ابتــــدای ســــال آبــــی جــــاری 
یعنی از یکــــم مهرماه 1399 
بــــا  مقایســــه  در  تاکنــــون، 
مدت مشابه سال گذشته، 

سه درصد افزایش یافت.

طی 10 ماه

133 مسموم مونوکسیدکربن 
و جانباختن 4 نفر در همدان

رئیس مرکز فوریت های پزشــــکی استان همدان گفت: از ابتدای امسال 
تا پایان دی ماه، 133 نفر با گاز مونواکســــید کربن مسموم شده اند.

معصومــــی  حبیــــب  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
گفت: ســــال گذشته هم مســــمومیت 200 

نفــــر بر اثــــر گاز مونواکســــید کربن گزارش 
15 نفر نیز بر اثر این مســــمومیت  شــــد و 
جان خود را از دســــت دادند وی افزود: از 

 133 ابتدای امسال تا پایان دی ماه، 
کربن  مونواکســــید  گاز  بــــا  نفر 

4 نفر  مســــموم شــــده اند که 
از  را  ایــــن افراد جان خــــود  از 

دادند. دست 

فعالیت 17  کارخانه  لبنی همدان  کمتر از ظرفیت تولید
تعطیلی 35 کارخانه لبنی

تعاونــــی  مدیرعامــــل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
کارخانه هــــای تولیدکننــــده فرآورده های لبنی پاســــتوریزه 
اســــتان همدان از فعالیت 17  کارخانه  لبنی همدان  کمتر 

از ظرفیت تولید خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمود رشــــادی ضمن اعالم توقف 
خــــط تولید یک کارخانــــه فرآورده های لبنی فعــــال در این 
اســــتان به لحاظ شرایط به وجود آمده در زمینه نهاده های 
دامــــی و افزایش قیمت های مواد اولیــــه، گفت: دامداران 

تعیین کننده قیمت شیر خام هستند.
وی اظهــــار کــــرد: متأســــفانه با شــــرایط ایجاد شــــده برای 
نهاده های دام و افزایش چندمرحله ای قیمت شــــیر خام 
در کمتــــر از یک ســــال، کارخانه هــــای لبنی نتوانســــته اند 
قیمت محصوالت تولیدی خود را به همان میزان افزایش 

دهند و از این حیث دچار ضرر و زیان شده اند.
وی با بیــــان اینکه در حال حاضر حدود 17 کارخانه لبنی در 
 زیرظرفیت تولید کار 

ً
استان همدان فعال است که عمدتا

می کنند، تصریح کــــرد: زمانی همدان قطــــب اصلی تولید 
فرآورده  هــــای لبنی بود و این اســــتان تأمین کننده اصلی 
پنیر یارانه ای برای سایر استان های دیگر بوده است اما با 
حذف یارانه  محصوالت اصلی لبنی یعنی شــــیر پاستوریزه 

و پنیــــر و عدم توان خریــــد بدون یارانــــه و کاهش مصرف 
ســــرانه و متعاقب آن حذف شــــیر مــــدارس کارخانه های 
لبنی اســــتان از حدود 52 واحد به 25 کارخانه رســــیده که 
در حال حاضر حــــدود 17 واحد آن هم زیــــر ظرفیت تولید 

فعال است.
رشــــادی خاطرنشــــان کرد: برخی از کارخانه های لبنی برای 
اینکه پروانه بهداشــــت و استانداردشــــان منقضی نشود 
در کارخانــــه را بازمی گذارند اما عماًل فاقد تولید هســــتند و 
در این شرایط بعضی از کارخانه ها ناچار به تعدیل کارگران 

شده اند.
وی با اشــــاره به افزایش قیمت شــــیر خام، افــــزود: در یک 
سال قیمت شــــیر خام سه بار افزایش داشته، یک بار 21٠٠ 
تومان، بار دیگــــر 285٠ تومان و بار ســــوم 415٠ تومان که 
متأســــفانه 45٠٠ تومان مصوب و اعالم شــــد اما واقعیت 
چیز دیگری اســــت به طوری که شــــیر اســــتاندارد صنعتی 

بیش از 5٠٠٠ تومان به دست کارخانه های لبنی می رسد.

کسری شیرخام در همدان �
تولیدکننــــدگان  کارخانه هــــای  تعاونــــی  مدیرعامــــل 
فرآورده های لبنی اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه عرضه 

شــــیر به کارخانجات لبنــــی کاهش یافته اســــت، تصریح 
کــــرد: از عوامــــل آن می تــــوان افزایش کارخانجــــات تولید 
شیرخشــــک، گرانی بیش از حد نهاده هــــای دامی و حتی 
تغییر جیره غذایی را نام برد که ســــبب شــــده شیرخام به 

اندازه کافی به کارخانجات لبنی نرسد.
وی با تأکید بر اینکه کســــری شــــیرخام در اســــتان وجود 
دارد، بیان کــــرد: واحدهای فعــــال لبنی اســــتان روزانه به 
حدود 15٠٠ تن شیرخام نیاز دارند در حالی که تولید استان 

همدان روزانه حدود 1٠٠٠ تن شیرخام است.
این مســــؤول با بیان اینکه حدود 5٠٠ تن از شیرخام مورد 
نیاز استان از سایر استان ها تأمین می شود، تصریح کرد: 
ورود شــــیر از سایر استان ها مســــتلزم هزینه های حمل و 
نقل گزاف است که باعث افزایش هزینه های تولید شده 

است.
وی با اشــــاره به حــــذف تدریجــــی لبنیات از ســــبد غذایی 
، گفت: قیمــــت لبنیات به علــــت افزایش قیمت  خانــــوار
شــــیرخام و هزینه های تولید و افزایش چند برابری ظروف 
بســــته بندی مشــــتق از مواد پتروشــــیمی، چندیــــن برابر 
شــــدن قیمت قطعات، تعمیرات و... افزایش داشــــته اما 
درآمد آحاد مردم متناســــب با این گرانی هــــا و هزینه های 

تولید، افزایشــــی نداشــــته اســــت و در نهایت و بــــه ناچار 
اقالمی را از نیازهای روزمره خود از جمله برخی از اقالم لبنی 

حذف می کنند.
وی یادآور شــــد: عرضه نهاده توســــط ســــامانه بــــازارگاه با 
اختالف زمانی واریز وجه و ثبت ســــفارش توسط دامدار تا 
تحویل کاال بیش از 45 روز صــــورت می پذیرفت و دامدار 
برای حفظ دام هایش باید از بازار آزاد نهاده مورد نیاز دام را 
خریداری کند که همین مسأله باعث افزایش قیمت شیر 

خام شده است.
وی با بیان اینکه شــــرایط فعلــــی در نهایت رکود و کاهش 
تولید و بدهکارتر شدن کارخانجات لبنی را به دنبال دارد، 
 مشــــکل مالی یکی از مســــائل کارخانجات 

ً
گفت: عمدتا

لبنی استان است.
لبنی  فرآورده های  تولیدکننــــدگان  اتحادیــــه  مدیرعامــــل 
اســــتان همدان اظهار کرد: مردم در قفســــه ها به ســــمت 
نشــــان های معروف می رونــــد در حالی که کیفیت ســــایر 

نشان ها با نشان های معروف هیچ تفاوتی ندارد.
وی با اشــــاره به توقف تولید یکی از واحدهای لبنی استان 
، افزود: ظرف چند ماه گذشــــته  همــــدان طی چند ماه اخیر
یکی از کارخانه های لبنی اســــتان به علت نداشــــتن تنوع 

تولیــــد کم کــــم عقب نشــــینی کــــرد و حاال به طــــور کامل 
تولیدش را متوقف کرده است.

رشــــادی با تأکید بر اینکه دامداران به قیمت 45٠٠ تومان 
مصوب شــــده قانع نیســــتند، بیان کرد: باید بخش توزیع 
نهــــاده و تأمین محصــــوالت اولیه سروســــامان بگیرد تا 
کارخانه های لبنی با آرامش بیشتری تولید کرده و مردم با 

خیال آسوده تری نیازهای خود را تأمین کنند.

به نقل از ایســــنا، وی بــــا تأکید بــــر اینکه بایــــد یارانه برای 
مصرف فرآورده های لبنی در دســــتور کار قرار گیرد، گفت: 
اگر شیر و فرآورده های لبنی به اندازه کافی در سبد غذایی 
قرار گیرد، به همان میزان انــــواع بیماری ها و هزینه درمان 
کاسته می شود بنابراین باید مصرف لبنیات جدی گرفته 
شود و تخصیص یارانه برای مصرف کنندگان محصوالت 

لبنی در دستور کار قرار گیرد.

غلظت آالینده ها به مدد باد کاهش می یابد
کل  اداره  کارشــــناس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
هواشناسی استان همدان گفت: در روزهای پایانی هفته 
شــــاهد وزش باد در استان همدان و به دنبال آن کاهش 

غلظت آالینده های جوی خواهیم بود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب روز 
دوشنبه افزود: میزان بارش های جوی در شهر همدان، از 
ابتدای سال آبی جاری یعنی از یکم مهرماه 1399 تاکنون، 
در مقایســــه با مدت مشــــابه ســــال گذشــــته، سه درصد 

افزایش یافت.
وی بیان کرد: بارش های شهر همدان از ابتدای سال آبی 
جاری در شــــهر همدان تاکنون 130 میلی متر ثبت شــــده 
است که این میزان در سال گذشته در همین مدت 125 

میلی متر بوده است.
وی اضافه کرد: بارش ها در نقاط مختلف اســــتان در سال 
آبی جاری افت و خیز متناوبی داشته است به طوری که در 
نیمه جنوبی استان تا 25 درصد کاهش و در نیمه شمالی 

نیز تا 25 درصد افزایش داشته است.
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی اســــتان همدان اظهار 
کرد: بارش های ســــال آبــــی جاری در بیشــــتر نقاط جنوبی 
استان نسبت به بلند مدت تا 15 درصد کاهش و در نیمه 

شمالی نیز تا 20 درصد افزایش داشته است.
باقــــری شــــکیب با بیــــان اینکه ســــامانه بارشــــی جدید تا 
پایــــان هفته در اســــتان همــــدان فعال نیســــت، عنوان 
کــــرد: بــــر اســــاس بررســــی داده هــــا و نقشــــه های پیش 
یابی هواشناســــی، آســــمان بیشتر نقاط اســــتان همدان 
، صاف تا قســــمتی ابــــری، همراه بــــا افزایش غلظت  امروز

آالینده های جوی پیش بینی می شود.
وی با اشــــاره بــــه افزایش دمــــای هوای مناطــــق مختلف 
استان نسبت به چند روز گذشته، خاطرنشان کرد: هوای 
سرد تا پایان هفته جاری در اســــتان ماندگار است و البته 
کمینه دمای بیشتر نقاط استان در روزهای آینده بین یک 

تا 2 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

بــــه گفته باقــــری شــــکیب، با توجه بــــه بررســــی داده های 
هواشناسی، تا روز جمعه سامانه بارشی فعالی وارد استان 
همدان نمی شود و برهمین اساس پایداری جوی موجب 
آالینده ها در مناطق شــــهری و صنعتی  افزایش غلظــــت 

استان می شود.
وی تصریح کرد: در روزهای پایانی هفته شاهد وزش باد در 
استان همدان و به دنبال آن کاهش غلظت آالینده های 

جوی خواهیم بود.
کارشــــناس اداره کل هواشناسی اســــتان همدان افزود: 
اســــدآباد با 11 درجه ســــانتی گراد باالی صفر و کبودراهنگ 
با 13 درجــــه ســــانتی گراد زیر صفر بــــه ترتیــــب گرم ترین و 

سردترین نقاط استان در روز یکشنبه بودند.
باقــــری شــــکیب گفــــت: بیشــــنه و کمینه دمــــای هوای 
شــــهر همدان نیز در ایــــن مدت به ترتیب هشــــت درجه 
سانتی گراد باالی صفر و 10 درجه سانتی گراد زیر صفر ثبت 

شده است.

طی 10 ماه

133 مسموم مونوکسیدکربن و جانباختن 4 نفر در همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیــــس مرکز فوریت های 
پزشکی اســــتان همدان گفت: از ابتدای امسال تا پایان 
دی مــــاه، 133 نفر بــــا گاز مونواکســــید کربن مســــموم 

شده اند.
گفت: ســــال  گــــزارش هگمتانه، حبیــــب معصومی  به 
گذشته هم مســــمومیت 200 نفر بر اثر گاز مونواکسید 
کربــــن گزارش شــــد و 15 نفر نیز بر اثر این مســــمومیت 

جان خود را از دست دادند.
وی افزود: از ابتدای امســــال تا پایان دی ماه، 133 نفر با 
گاز مونواکســــید کربن مسموم شده اند که 4 نفر از این 

افراد جان خود را از دست دادند.
معصومی با تأکید بر اینکه شهروندان باید از استاندارد 
بودن و نصب صحیح وســــایل گرمایشــــی توسط افراد 
متخصص اطمینان یابند، گفت: برخی افراد به اشــــتباه 
بدون اســــتفاده از لوله بخاری این وســــیله گرمایشــــی 

را روشــــن می کنند درحالــــی که باید از خارج شــــدن دود 
مطمئن شد.

رئیس مرکز فوریت های پزشــــکی اســــتان همدان با 

اشــــاره به اینکــــه خانواده ها باید از باز بودن مســــیر 
مطمئن  می گیــــرد  قــــرار  بام  پشــــت  در  کــــه  کالهکی 
آنجا  در  پرنده ها  گاهی  اســــت  ممکن  چراکه  باشــــند 
مسدود  را  آن  دیگری  خارجی  اجســــام  یا  و  کنند  النه 
وجی  خر مشــــخصه  عالمت  شد:  یادآور  باشــــد  کرده 
دود داغ شــــدن لولــــه بخــــاری در زمــــان کار کــــردن 

. ست ا
آلودگی، ســــرگیجه، ســــردرد،  معصومــــی، حالت خواب 
کوفتگی  کاهش هوشــــیاری، تپش قلب، خســــتگی و 
بــــدن را از عالئم مســــمومیت با گاز مونواکســــید کربن 
عنوان و تصریــــح کرد: بعد از آن فرد مســــموم در حالتی 

قرار می گیرد که توانایی انجام کاری را ندارد.
وی گفــــت: بــــاز کــــردن در و پنجــــره و تمــــاس بــــا 115 از 
مهم تریــــن اقدامــــات اولیــــه در مواجهه با بیمــــار دچار 

مسمومیت مونوکسید کربن است.
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انتقاد رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان در بازدید از »اسکای مال«:

حمایت یا سنگ اندازی برای 
! سرمایه گذار

کمیســــیون  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
سرمایه گذاری شورای شهر همدان با انتقاد از سنگ اندازی 
در امر سرمایه گذاری در کهن شهر همدان، گفت: پیشنهاد 
می کنم به جای سنگ اندازی زیرپای سرمایه گذار از فعاالن 

اقتصادی و سرمایه گذاران حمایت واقعی صورت پذیرد.
به گزارش روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
حســــین قراباغی در حاشــــیه بازدید اعضای شــــورای شهر 
همدان از روند اجرای پروژه اســــکای مال، افزود: حمایت از 
ســــرمایه گذار در حد شعار است، به مردم هم دروغ نگوییم 
که وارد شــــوید فرش قرمز پهن می کنیم و چندین ســــال 

سرمایه گذار را در این شهر زمین گیر کنیم.
قراباغی با اشاره به مباحث اجرای پروژه اسکای مال، با طرح 
این سوال که چرا باید شروع یک پروژه در همدان سه سال 
زمان ببرد؟ افــــزود: برای افرادی که مخالف ســــرمایه گذاری 
هســــتند مکان اجرای پروژه فرقی نداشته و برای آنها باالی 

شهر و پایین شهر ندارد.
وی اضافه کــــرد: پروژه اســــکای مال تمام مباحــــث قانونی 
خود را طی کرده اســــت و افراد فنی در این پروژه نظر دادند و 
ماهم به آنها اعتماد کردیم و خارج از ضوابط قانونی چیزی را 

نمی خواهیم.
قراباغی با بیان اینکه کاربری »اسکای مال« تجاری است نه 
، گفت: باید این پروژه تجاری ساخته شود چراکه  فضای سبز
کاربری آن هم تجاری است، برخی به علت جلب توجه شعار 
حمایت از سرمایه گذار سر می دهند اما در عمل، متأسفانه 

حرف و عملشان یکی نیست.
کار  بــــرای  مختلــــف  زوایــــای  از  اینکــــه  کــــرد:  اضافــــه  وی 
سرمایه گذاری سنگ اندازی شــــود کار شاقی نیست بلکه 

دست سرمایه گذار را گرفتن در این شهر کار بزرگی است.
این عضو شــــورای شــــهر همدان با اشــــاره به اینکه برخی از 
افراد به صــــورت غیرکارشناســــی درباره مباحــــث ترافیکی 
پروژه اظهارنظر می کنند، اضافه کرد: موضوع پارکینگ پروژه 
اســــکای مال مطرح شــــده در حالی که وجود 1152 ظرفیت 
پارکینگ این پروژه می تواند به مشــــکالت ترافیکی و نبود 

پارکینگ منطقه کمک کند.
قراباغی با اشــــاره بــــه صنعتی نبــــودن همــــدان و معضل 
بیکاری، افزود: همدان شــــهری گردشــــگری است اما عماًل 
گردشگری در آن وجود ندارد، حال که یک سرمایه گذار ورود 
کرده تا کسب و کاری راه اندازی کند و یک ظرفیت و محرک 
توسعه در این شهر باشد، متأسفانه از زوایای مختلف برای 

این سرمایه گذاری سنگ اندازی می شود.
قراباغی خطاب به اســــتاندار همدان گفت: آقای اســــتاندار 
مدیرانی باید در این شــــهر باشند که به اندازه توسعه ای که 
شــــعار می دهید قدم بردارند و هر مدیری که نمی خواهد به 
اندازه ظرفیت این شــــهر حرکت کند تعیین تکلیف شود. 
چقدر بگوییم شهر نیاز به سرمایه گذار برای توسعه و تولید 

اشتغال دارد؟
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری 
شورای شهر همدان ادامه داد: برخی نسبت به بحث های 
فرهنگی این پــــروژه ایراداتی وارد می کننــــد در حالی که این 
پروژه پیوست های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی 

دارد.
 مولــــوی: پروژه های بــــزرگ موتور محرکه توســــعه  �

اقتصادی شهر هستند
نایب رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان نیز در ادامه 
این بازدیــــد با تأکید بر اینکه پروژه های بزرگ و اثرگذار موتور 
محرکه توسعه اقتصادی شــــهرها هستند، گفت: معمواًل 
اینگونه پروژه های اثرگذار در شــــهرهایی که ادعای توسعه 

پایدار دارند، یکی از وجوه بارز توسعه هستند.
ابراهیم مولوی بــــا بیان اینکه افــــرادی دغدغه هایی درباره 
مســــائل ترافیکی و حضور جمعیت در پروژه اســــکای مال 
دارنــــد، افــــزود: همــــدان دارالمؤمنین اســــت و باید تمامی 
جوانب کار از جملــــه مباحث فرهنگی در ایــــن پروژه دیده 

شود.
»اسکای مال« هیچ چیز غیرقانونی ندارد �

وی با تأکید بر اینکه به مردم همدان اعالم می کنم که پروژه 

اســــکای مال تمام مراحــــل قانونی خود را طی کــــرده و هیچ 
چیــــز غیرقانونی در این پــــروژه اتفاق نیفتاده اســــت، اظهار 
کرد: همه اتفاقاتی که در کمیته فنی، کمیســــیون ماده 5 و 
شورای شــــهر همدان در خصوص این پروژه انجام شده در 
این راستا بوده که پروژه به نتیجه برسد و همه کمک کردیم 
 پروژه آبرومندی در همدان ایجاد 

ً
که این اتفاق بیفتد و قطعا

خواهد شد که مایه فخر و مباهات مردم شهر خواهد شد.
وی با اشــــاره به اینکه طبق اعالم مرکز تحقیقات مســــکن 
ایران با احداث هر مترمربع ســــاختمان حــــدود 20 تا 25 نفر 

شغل به صورت مستقیم و غیرمســــتقیم ایجاد می شود، 
گفت: پروژه اســــکای مال می تواند در اشتغال زایی جوانان 
همدانی که در شهرهای دیگر مشــــغول به کار هستند در 
شهر خود کمک کند، ضمن اینکه کسی نخواسته درصدی 

از ضوابط و قوانین در این پروژه چشم پوشی شود.
مولوی اظهار کرد: چند روز گذشــــته دادســــتان همدان به 
عنــــوان مدعی العمــــوم اعالم کرده اســــت تمــــام ضوابط و 

مقررات قانونی در این پروژه انجام شده و تا پایان این پروژه 
نیز بایستی به قانون و ضوابط عمل شود.

وی با بیان اینکه بر اســــاس مجوز شــــورای شــــهر برای این 
پروژه 26 هــــزار مترمکعب خاک برداری انجام شــــده و چهار 
هزار مترمکعب باقیمانده بود، افزود: طبق مجوز می توانند 

این حجم باقیمانده را هم خاک برداری کنند.
مولوی با اشــــاره به اینکه شــــهرداری همدان آمادگی دارد تا 
پروانه پروژه اســــکای مال را پس از تأیید نقشــــه های سازه 
ســــازمان نظام مهندســــی ســــاختمان اســــتان صادر کند، 

تأکید کرد: شــــورای شــــهر تمام تالش خــــود را می کند تا کار 
شهروندان تسهیل پیدا کند به ویژه پروژه اسکای مال که 
یک پروژه اثرگذار در شــــهر همدان است و در کنار آن تمام 

مقررات و ضوابط هم باید رعایت شود.
نایب رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه برخی عنوان 
می کنند که این پروژه باعث می شــــود تمــــام فرهنگ غنی 
اســــالمی ایرانی ما از بین برود، گفت: شــــاید علت اینکه در 
همدان نتوانستیم پروژه های بزرگ اداری، تجاری، فرهنگی 
و ورزشــــی را به صورت مجتمع در کنار هم داشــــته باشــــیم، 
همین مشکالتی باشــــد که امروز پروژه اســــکای مال با آن 

مواجه شده است.
مولوی در پایان سخنانش افزود: انتظار می رود مطالعات و 
نقشه های ســــازه این پروژه سریع تر انجام شود و شهرداری 
هم پروانه را صادر کند که بخش زیادی از حرف و حدیث ها 

جمع خواهد شد.
ملکی: »اســــکای مال« مجوزات قانونی خود را اخذ  �

کرده است
مدیر پروژه اســــکای مال نیز با تأکید بر اینکه پروژه اسکال 
مال تمام مجوزهای قانونی خود را اخذ کرده اســــت، گفت: 
در حال حاضر 10 درصــــد خاک برداری بــــه منظور مطالعات 
ژئوتکنیک انجام شده است و بعد از اعالم نتایج مطالعات، 

مراحل اخذ پروانه طی خواهد شد.
 10 هــــزار متر 

ً
کریــــم ملکی بــــا بیان اینکــــه این پــــروژه تقریبا

وسعت دارد، اظهار کرد: قرار است پروژه اسکای مال در 95 
هزار متر زیربنا در 12 طبقه احداث شود.

وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه »اســــکای مــــال« یک پــــروژه چند 
عملکردی اســــت، اضافه کرد: این پــــروژه تجاری، فرهنگی، 
ورزشی و خدماتی خواهد بود که هتل، ورزشگاه، واحدهای 

تجاری و 1152 پارکینگ در آن طراحی شده است.
ملکــــی با بیان اینکه پــــروژه از ابتدای ســــال جاری عملیاتی 
شــــده و مطالعات ژئوتکنیک آن در حال انجام است، اظهار 
کرد: در جلسه ای که با شــــورای شهر داشتیم توضیح داده 

شد که به علت اینکه شناختی از زمین پروژه وجود نداشت 
نگران بودیم در عمق 20 متری به سنگ بستر برخورد کنیم 
که خوشبختانه با مجوزی که شورای شهر همدان به ما داد، 
توانستیم مطالعات را انجام دهیم و این نگرانی برطرف شد 

و به سنگ بستری برخورد نکردیم.
مدیر پروژه اســــکای مال با تأکید بر اینکه برای انجام مراحل 
مختلف تهیه نقشه و تأییدیه در نظام مهندسی عماًل یک 
ســــال کاری خود را از دســــت خواهیم داد، گفــــت: با توجه 
بــــه اینکه این پروژه زمان زیادی بــــرای خاک برداری نیاز دارد، 

تقاضا داریم شرایط ویژه ای برایش اندیشیده شود.
ملکی از اعضای شورای شهر همدان خواست تا با حمایت 
از سرمایه گذار اجازه ندهند این پروژه متوقف شود و گفت: 
برای اینکه این پروژه دچار توقف نشود، ضمن آنکه مراحل 
اخذ پروانه طی می شــــود، اجازه دهیــــد عملیات گودبرداری 
شروع شود و ســــرمایه گذار هم تضمین های الزم را خواهد 

داد.
آزمایشــــات خاک شناسی» اسکای  � نشهری: انجام 

مال «زیر نظر مشاور
مهنــــدس ناظر پروژه اســــکای مال نیز با اشــــاره بــــه اینکه 
خاک برداری بــــه منظور انجام آزمایش هــــای مکانیک خاک 
و ژئوتکنیک صورت گرفته اســــت، گفت: با توجه به اینکه 
تاکنون در شــــهر همدان پــــروژه ای به این وســــعت انجام 
نشــــده است، برای شــــناخت خاک و مطالعات ژئوتکنیک 
مستلزم این بوده که در الیه های مختلف تا عمق مورد نیاز 

100 درصد خاک شناسایی شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
محمدرضا نشــــهری با بیان اینکه خاک برداری  ها با هدف 
انجام آزمایش های خاک شناســــی و زیرنظر مشــــاور انجام 
شــــده اســــت، افزود: با توجه به اینکه پــــروژه دارای هفت 
طبقه منفی اســــت، هدایــــت آب های ســــطحی و احداث 
دیوارهــــای حائل و ســــازه های نگهبــــان از اهمیت باالیی 

برخوردار است.

عالمان  تأثیرگذار در پیروزی انقالب اسالمی
آیت ا... شهید مدنی، آیت ا... موسوی همدانی و آیت ا... سیدرضا فاضلیان نقش بسزایی طی تحوالت انقالب در همدان داشتند

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: سرپرســــت بنیاد شــــهید 
و امــــور ایثارگران اســــتان همدان با تأکید بر بزرگداشــــت 
 ، شــــهدای انقالب در جریان برگزاری جشن های دهه فجر
گفت: آیت ا... شــــهید مدنی، آیت ا... موســــوی همدانی و 
آیت ا... ســــیدرضا فاضلیــــان نقش بســــزایی در تحوالت 

انقالب داشتند.
به گزارش هگمتانه، احمد عباســــیه بزرگی روز دوشنبه در 
نشست کمیته ایثارگران ســــتاد دهه فجر با گرامیداشت 
یــــاد و خاطره شــــهدا، اظهــــار کرد: ایــــن اســــتان در جریان 
پیروزی شــــکوهمند انقالب اسالمی، 75 شــــهید تقدیم 

کشور کرده است.
وی بیان کرد: این انقالب مرهون خون شــــهدایی اســــت 
که با والیت مداری و ایمان راســــتین هیمنه رژیم طاغوت 
را درهم شکستند و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را از این 
ســــرزمین برچیده و زمینه ســــاز اســــتقرار حکومت اسالم 

برای عزت و سربلندی ایرانیان شدند.
وی تصریح کــــرد: نقش بی بدیــــل روحانیــــان در پیروزی 
انقالب و دوران دفاع مقدس بر کســــی پوشیده نیست و 
از روحانیان تأثیرگذار استان می توان آیت ا... شهید مدنی، 
آیت ا... موسوی و آیت ا... ســــیدرضا فاضلیان را نام برد که 

نقش بسزایی در تحوالت انقالب داشتند.
به گفته وی، چهل ســــال از انقالب شــــکوهمند اسالمی 
گذشته و باید در گام دوم انقالب، برنامه ریزی دقیقی برای 
ایجاد بســــتر مناســــب با هدف کمال معنوی و بازگشت 

جامعه بشری به اسالم و مکتب اسالم انجام شود.
سرپرســــت بنیاد شــــهید و امور ایثارگران استان همدان 
با تأکید بــــر زنده نگهداشــــتن فرهنگ و مکتب شــــهید 

 ، ســــلیمانی، افزود: مکتب شــــهید ســــلیمانی مکتب کار
تالش و خدمــــت بی منت اســــت و ما بایــــد در دهه فجر 
خدمت بی منــــت را برای جامعه ایثارگــــران فراهم کنیم تا 

ذائقه امت اسالمی بیشتر شیرین شود.
حجت االســــالم ســــید حســــن فاضلیان رئیس شــــورای 
هماهنگی تبلیغات اســــالمی اســــتان همدان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه بزرگداشت انقالب نباید به بخشنامه 
و دستورالعمل خالصه شــــود، گفت: همانگونه که مردم 
در دوران انقــــالب بــــدون بخشــــنامه و با جــــان و دل وارد 
صحنه شــــدند، برنامه های بزرگداشــــت دهه فجر نیز باید 
باشــــکوه و جلوه خاصی برای تبیین دســــتاوردهای نظام 

برگزار شود.
معــــاون فرهنگــــی بنیاد شــــهید و امور ایثارگران اســــتان 

همدان نیز دراین جلســــه گفت: قرار بود کنگره »لشــــکر 
« بهمن امســــال و هم زمان با دهه  فرشتگان تاریخ ســــاز
فجر برگزار شــــود که برگزاری آن به اسفندماه موکول شده 

است.
ابوالفضل خلیلی اظهار کرد: تقدیر از زنان شهید روستایی 
و عشــــایر اســــتان و همچنین بانوان تأثیرگذار در جریان 
انقالب اســــالمی از جمله برنامه های ویژه بزرگداشت دهه 

فجر انقالب اسالمی در استان همدان است.
وی از اجرای طرح »سپاس از فجر آفرینان« با 42 برنامه خبر 
داد و گفت: غبارروبی مزار شــــهدا و دیــــدار با خانواده های 
دیگــــر  از  اســــالمی  انقــــالب  جانبــــازان  و  شــــهدا  معظــــم 
برنامه های اجرایی بزرگداشت ایام سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی در استان همدان است.

آموزش »اینترنت اشیا« در فنی و حرفه ای همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل آمــــوزش فنی 
کادمــــی تحقیق و  و حرفــــه ای اســــتان همدان گفــــت: آ
توسعه اینترنت اشیا و شــــبکه حسگر بی سیم در مرکز 
آموزش فنــــی و حرفه ای شهرســــتان همــــدان با جذب 

است. کرده  آغاز  را  خود  فعالیت   ، کارآموز
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، وهب مختــــاران روز دوشــــنبه 
کادمــــی در دوره های طــــراح و پیاده  آ کــــرد: ایــــن  اظهار 
هوشمندسازی  تکنسین  اشــــیا،  اینترنت  شبکه  سازی 

ساختمان، شــــبیه سازی شبکه کارآموز میپذیرد.
بــــه گفتــــه وی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان 
همــــدان در ایجــــاد و تأمیــــن فضای مناســــب تحقیق و 
توسعه برای پیاده ســــازی ایده های نرم افزاری و سخت 

افــــزاری از دانشــــجویان و عالقه منــــدان بــــه فعالیت در 
حمایت  اشــــیا  اینترنــــت  و  ســــیم  بــــی  ارتباطات  حــــوزه 

می کند.
آموزشــــی با تشــــکیل کارگروه های  وی افزود: این مرکز 
بین رشــــته ای بــــا هــــدف تولیــــد محصــــوالت ارتباطی و 
پیوند کارآموزان با صنایــــع مختلف برای تأمین نیازهای 
، برای توســــعه این رشــــته زمینه  صنایع و ایجاد بازار کار

می کند. سازی 
کید بر اینکه اینترنت اشــــیا می تواند باعث  مختاران با تأ
ایجــــاد مشــــاغل نو و جهش تولید شــــود، خاطرنشــــان 
کرد: مــــدرک معتبر آمــــوزش فنی و حرفه ای به شــــرکت 

می شود. ارائه  آموزشی  دوره های  این  در  کنندگان 

وی افــــزود: اینترنت اشــــیا فنــــاوری جدیدی اســــت که 
در آن بــــه هر شــــیء قابلیت ارســــال داده و یــــا دریافت 
فراهــــم  ارتباطــــی  شــــبکه های  طریــــق  از  فرمان هایــــی 
، به ســــرعت در حال  می شــــود، این فنــــاوری نو ظهــــور
گســــترش اســــت که هر دو حوزه تحقیقــــات و کاربرد را 

می شود. شامل 
مدیــــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان ادامه 
داد: تحقیقات علمی در این حــــوزه در ایران و جهان به 
ســــرعت در حال رشد است و اینترنت از زمان پیدایش 
شــــاهد تحوالت عظیمی بوده و تجاری شدن، پیدایش 
شــــبکه های اجتماعی و اینترنت اشــــیا را می توان ســــه 

نســــل متوالی از تحوالت در دنیای اینترنت دانست.

افزایش کارگاه های مجازی کانون پرورش فکری همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل کانــــون 
از  همــــدان  نوجوانــــان  و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش 
و  داد  خبر  زمســــتان  در  مجازی  کارگاه هــــای  افزایش 
کارگاه ها  ایــــن  در  دانش آمــــوز   400 بــــه  قریب  گفت: 

می کنند. شرکت 
بــــه گــــزارش هگمتانه، بهنــــاز ضرابی زاده روز گذشــــته 
با بیان اینکــــه کارگاه هــــای مجازی از اســــتقبال خوبی 
نسبت به ترم تابستان و پاییز برخوردار شده گفت: در 
ترم های گذشته تعداد کارگاه ها 11 عنوان بود که در ترم 

زمستان به 27 کارگاه رسید.
وی با بیان اینکــــه این کارگاه ها در رشــــته های متنوع، 
خالق و جذاب برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود 
گفت: در 17 کارگاه هنری آموزش های مختلفی از جمله 
بازیگری، نقاشــــی، خوشنویســــی، نمایش عروســــکی، 
داســــتان  عروسک ســــازی،  قصه گویــــی،  پویانمایــــی، 
 ، نویسی، ســــاخت پادکســــت، ویترای، کاردستی، کالژ
ســــفالگری، داستان نویسی، عکاســــی، مهارت خوش 
بینی، اریگامی، صنایع دســــتی و هنرهای بومی به اعضا 

ارائه می شود.
مدیــــرکل کانون پــــرورش فکری کــــودکان و نوجوانان 
همدان بــــا بیان اینکــــه قریب به 400 نفــــر از کودکان و 
کرده انــــد افزود:  کارگاه هــــا ثبت نام  ایــــن  نوجوانان در 
مزیــــت ایــــن کارگاه هــــا این اســــت کــــه بچه ها فــــارغ از 
آموزشی و درسی، می توانند اوقات فراغت  کالس های 
خود را بــــه نحو مطلوبی بگذراننــــد و در کنار آن مهارت 

بیاموزند.
وی یادآور شد: در این کارگاه ها استعدادهای کودکان 

و نوجوانان توســــط مربیان، کشف و در جهت پرورش 
و هدایت آنها تالش می شــــود کــــه امیدواریم مثمر ثمر 

واقع شود.
آمــــوزش مهارت هــــای تخصصــــی  وی دســــت ورزی و 
هنــــری، فرهنگــــی و ادبــــی را از دیگــــر مزیت هــــای این 
کارگاه ها دانســــت و افزود: این کارگاه ها بعد از پشــــت 
سر گذاشتن ایام کرونا نیز در کنار کارگاه های حضوری 

ادامه خواهد داشت.
ضرابی زاده با بیان اینکه در خصوص ســــواد رسانه ای 
اقدامــــی صــــورت نگرفته گفــــت: علت ایــــن امر عدم 
آموزشــــی توســــط مربیان است و  گذراندن دوره های 

تحقق این امر آموزش دیدن مربیان است.
وی از افــــزوده شــــدن کارگاه هــــای ســــواد اقتصادی در 
آینــــده ای نزدیک خبــــر داد و گفــــت: در ایــــن کارگاه ها 
کــــودکان و نوجوانــــان بــــا مهــــارت کارآفرینــــی و نحوه 

درآمدزایی آشنا می شوند.

ح گردشگری آماده افتتاح  در دهه فجر 10 طر
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون ســــرمایه گذاری 
میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری استان 
همدان گفت: هم زمان با دهه فجر 10 طرح گردشــــگری 
مجتمــــع  و  ســــنتی  ســــفره خانه  بوم گــــردی،  شــــامل 

گردشگری افتتاح می شود.
به گــــزارش هگمتانه، علیرضا قاســــمی روز گذشــــته با 
بیــــان اینکــــه در ایام دهه فجــــر 10 پروژه گردشــــگری در 
کرد: چهار ســــفره خانه  همدان افتتاح می شــــود اظهار 
 سنتی با 20 میلیارد تومان ســــرمایه گذاری در دهه فجر 

به بهره برداری می رسد.
وی بــــا بیان اینکــــه یک مجتمــــع ســــرمایه گذاری با 30 
میلیارد تومان ســــرمایه گذاری افتتاح می شــــود افزود: 
پنج طــــرح بوم گردی نیز بــــا 3 میلیارد تومــــان اعتبار به 

بهره برداری خواهد رسید.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــــگری همدان بیان کرد: چندین طرح نیز در دهه 

فجر کلنگ زنی می شود که به زودی اعالم خواهد شد.
وی در ادامــــه از تصویب 12 طرح گردشــــگری در کمیته 
فنی معاونت ســــرمایه گذاری استان همدان خبر داد و 
گفت: این طرح ها شــــامل احداث و تبدیل تأسیسات 
گردشــــگری با حجم ســــرمایه گذاری حدود 400 میلیارد 

تومان و اشتغال 395 نفر است.
قاســــمی با بیان اینکه این طرح ها در شهرســــتان های 
همــــدان، رزن، تویســــرکان، مالیــــر و اســــدآباد اســــت 
خاطرنشان کرد: طرح های مصوب شامل دو طرح هتل، 
سه طرح مجتمع گردشگری، دو طرح سفره خانه سنتی، 
یک طــــرح مرکز ســــرگرمی تفریحی، یک طــــرح اقامتگاه 

سنتی و سه طرح اقامتگاه بوم گردی است.

: معاون اقتصادی استاندار

743 میلیون دالر ارزآوری 
تولیدات همدان

عقب ماندگی گمرک همدان از 
سهم صادرات امسال

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســــتاندار همدان گفت: صادرات 
محصــــوالت تولیــــدی اســــتان از گمــــرک همدان 
ارزآوری  کشــــور743 میلیــــون دالر  و ســــایر نقاط 

داشت.
به گزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهد روز دوشنبه 
کارگروه توسعه صادرات استان همدان اظهار  در 
کــــرد: 103 میلیــــون دالر از این میزان صــــادرات از 
گمرک همدان و بقیه از گمرک های ســــایر مناطق 

به دیگر کشورها صادر شده است.
وی تأکیــــد کــــرد: این میــــزان صــــادرات از ابتدای 
ســــال تا پایان دی ماه محقق شده و تا پایان سال 

بی تردید افزایش می یابد.
معــــاون هماهنگــــی امــــور اقتصــــادی اســــتاندار 
همدان گفت: سهم گمرک همدان در سال جاری 
150 میلیون دالر اســــت که برای رســــیدن به این 

رقم باید تالش کنیم.
ارزی صادرکنندگان  پورمجاهد به تحقــــق تعهــــد 
اشــــاره کرد و افزود: کل تعهد ارزی استان همدان 
در سال جاری 103 میلیون دالر است که بخشی از 

آن پرداخت شده است .
وی خاطرنشــــان کرد: 44 کارت بازرگانی در استان 
آنهــــا مربوط به  همدان تعلیق شــــده که بیشــــتر 
بازرگانان اســــت که در زمینه رفــــع تعهد ارزی خود 

کوتاهی کرده اند.
معــــاون هماهنگــــی امــــور اقتصــــادی اســــتاندار 
همدان از فعاالن اقتصادی خواســــت در عمل به 
تعهدات ارزی خود همت کنند تا از حالت تعلیق 

خارج شوند و به چرخه اقتصادی برگردند.

بــــرای بافنــــدگان فــــرش حمایت های  � باید 
نوین در نظر گرفت

وی همچنین به احیا و بازنگری فرش دســــتباف 
اشاره کرد و گفت: این هنرصنعت نقش پررنگی 
در توســــعه صادرات دارد و باید مــــورد توجه قرار 

گیرد.
به نقــــل از ایرنــــا، پورمجاهد یــــادآوری کرد: فرش 
دســــتباف همدان در جهــــان جایــــگاه ارزنده ای 
دارد و باید با ســــاماندهی بافنــــدگان و طرح های 
حمایتی نوین بــــرای رونق این محصول صادراتی 

کنیم. تالش 

ارائه 21 خدمت غیرحضوری 
در تأمین اجتماعی

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل تأمین 
اجتماعــــی اســــتان همــــدان بــــا بیــــان اینکه 30 
شــــده  غیرحضوری  اجتماعــــی  تأمیــــن  خدمــــت 
اســــت گفت: این امر باعث می شود 70 میلیون 
مراجعه در سال به تأمین اجتماعی کاهش یابد.
به گــــزارش هگمتانه، شــــهناز حمزه لوئی از اجرای 
طرح 3070 در اســــتان خبر داد و اظهار کرد: تأمین 
اجتماعــــی به منظــــور کاهش مراجعــــات مردم به 
شــــعب و کارگزاری ها در کشور اقدام به گسترش 
خدمــــات غیرحضوری کرده که در این راســــتا طرح 

3070 اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه با تمهیدات اندیشــــیده شده 
30 خدمت عمــــده و پرکاربرد تأمین اجتماعی به 
ارائه  الکترونیکی  کامــــاًل  و  غیرحضــــوری  صورت 
کاهش  گفت: این مهم عــــالوه بر  خواهد شــــد 
هزینه هــــای تأمین اجتماعی برای بیمه شــــدگان 

دارد. زیادی  منافع  نیز 
مدیــــرکل تأمین اجتماعی اســــتان همدان تأکید 
کــــرد: با اجــــرای این طرح مــــردم بــــدون مراجعه به 
تأمیــــن اجتماعــــی می توانند در کمتریــــن زمان و 
بدون هزینــــه این خدمــــات را دریافــــت کنند که 
باعث خواهد شد 70 میلیون مراجعه در سال به 

تأمین اجتماعی کاهش یابد.
وی با اشــــاره به اینکه 21 خدمــــت از طرح خدمات 
غیرحضوری ســــازمان رونمایی شــــده است بیان 
کــــرد: به این منظور در شــــعب اســــتان باجه های 
خدمت تشــــکیل شــــده کــــه مــــردم را راهنمایی 

می کنند.

خبــر

رئیس اتاق اصناف همدان:

سقف تسهیالت حمایتی و کارمزدها بازنگری شود
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس اتاق اصناف همدان با انتقاد از میزان تســــهیالت پرداختی به 
واحدهای صنفی آســــیب دیده از کرونا در همدان گفت: این تســــهیالت پاسخ گوی نیاز واحدهای 

صنفی نیست و باید افزایش یابد.
به گزارش هگمتانه، حســــین محرابی روز دوشــــنبه اظهار کرد: مبلغ 12 میلیون تومان تســــهیالت 

کرونا به واحدهای صنفی آســــیب دیده پرداخت می شــــود که خســــارت های واردشــــده به اصناف 
آسیب دیده را جبران نمی کند.

وی این موضوع را از دالیل مهم اســــتقبال ضعیف اصناف از تســــهیالت کرونا دانســــت و گفت: 
سقف تسهیالت نیازمند بازنگری است.

رئیس اتــــاق اصناف همدان خاطرنشــــان کرد: تاکنــــون 533 پرونده برای متقاضیــــان به مبلغ 15 
میلیارد و 540 میلیون تومان برای دریافت تســــهیالت یادشــــده تشــــکیل شــــده است که از این 

میزان 95 متقاضی به مبلغ 800 میلیون تومان موفق به دریافت تسهیالت شده اند.

محرابی خاطرنشــــان کرد: برخــــی از متقاضیان مشــــکالتی از قبیل ضامن و تأمیــــن وثیقه دارند که 
بانک ها در این راستا باید شرایط را تسهیل کنند.

وی گفت: میزان بهره تسهیالت کرونا نیز باالست و باید این کارمزد کمتر شود تا واحدهای صنفی 
زیان دیده بتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند.

به نقــــل از ایرنا، رئیس اتــــاق اصناف یــــادآوری کرد: واحدهــــای صنفی همدان نیازمند پشــــتیبانی 
بیشــــتری هستند تا بتوانند در اوضاع کساد کســــب و کار مقاومت کرده و به مردم خدمات رسانی 

کنند.
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3 شهرستان

اختصاص 2 میلیارد تومان برای کتابخانه استاندارد اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار اســــدآباد از اختصاص 2 میلیارد تومــــان اعتبار برای کتابخانه 

استاندارد این شهرستان خبر داد و گفت: ساخت و ساز این طرح از سال آینده آغاز می شود.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی بــــا بیان اینکه این اعتبــــار از محل توســــعه خدمات و تکمیل 
زیرســــاخت مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافته اســــت اظهار کرد: نهاد کتابخانه ها ساخت 

این طرح را در اولویت قرار دهد.

وی اضافه کرد: اســــدآباد با دارا بودن چند واحد دانشــــگاهی و کمبود سرانه فضای مطالعه نیازمند 
احداث ایــــن کتابخانه اســــت. فرماندار اســــدآباد ابــــراز امیدواری کــــرد: واگذاری این طــــرح به نهاد 

کتابخانه های عمومی بتواند بهره برداری از این طرح را شتاب بدهد.
کتابی به توسعه کتابخانه های روستایی اشاره کرد و گفت: پیشخوان کتابخوانی در طویالن سفلی 

دهه فجر افتتاح می شود.

او گفت: روســــتاهای حســــام آباد، وندرآباد و بادخوره بیش از یک هزار و 500 نفر جمعیت دارند و با 
تأمین زمین مورد نیاز طرح پیشخوان کتابخوانی را در این روستاها اجرا می کنیم.

نخستین کتابخانه استاندارد استان همدان در سال 1390 در اسدآباد کلنگ زنی شد.
این طرح در مساحت دو هزار و 200 متر در سه طبقه به صورت چند منظوره در حال ساخت است و 

تاکنون کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

راه اندازی بخش دیالیز 
بیماران مبتال و مشکوک به 
کرونا در بیمارستان اسدآباد

دانشــــکده  رئیس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
علــــوم پزشــــکی اســــدآباد از راه انــــدازی دســــتگاه 
دیالیــــز و )R/O( در آی ســــی یو کرونا بیمارســــتان 

داد. خبر  اسدآباد  شهرستان  قائم)عج( 
بــــه گــــزارش هگمتانه، ایــــرج صالحــــی از راه اندازی 
دســــتگاه دیالیــــز و )R/O( در بخــــش آی ســــی یو 
کرونا مرکــــز درمانی قائم)عج( اســــدآباد خبر داد و 
کرونا  بیماران  پذیــــرش  و  راه اندازی  بــــا  کرد:  اظهار 
قائم)عج(،  درمانــــی  مرکز  مختلــــف  بخش های  در 
بــــه دنبال تفکیک و جداســــازی بیمــــاران عادی و 

بودیم. کرونا  به  مبتال  و  مشکوک 
وی با بیــــان اینکه تعــــداد زیادی از ایــــن بیماران، 
گفت:  هستند  دیالیز  و  ویژه  مراقبت های  نیازمند 
راه اندازی بخش دیالیز بیماران مبتال و مشــــکوک 
از اولویت هــــای اجتناب ناپذیــــر مرکــــز و منطبــــق 
راستای  در  وزارت  و  دانشــــکده  سیاســــت های  بر 

است. مراجعین  به  خدمت رسانی  بهینه سازی 
افزود:  اســــدآباد  پزشکی  علوم  دانشــــکده  رئیس 
آی ســــی یو مرکز درمانی حضرت قائم)عج(  بخش 
بخش های  بین  نوآوری  در  اســــدآباد  شهرســــتان 
کرونایی  بیماران  ایزولــــه  مخصوص  ویژه  مراقبت 
دیالیز  دســــتگاه  به  مجهز  ایران،  شهرســــتان های 
اختصاصی  اســــتفاده  در   )R/O( پرتابــــل  همراه  به 
بیمــــاران کرونایی بخش مراقبــــت ویژه به صورت 

شد. اختصاصی  و  ایزوله 
رعایــــت  بــــر  عــــالوه  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
شــــیوه نامه های بهداشتی برای جداسازی بیماران 
مبتال به کرونا و درگیری کلیوی در بیشــــتر بیماران 
بد حــــال کرونایــــی، اقدام بــــه جداســــازی بیماران 

کردیم. کرونا  به  مبتال  دیالیز  نیازمد 
صالحــــی یــــادآور شــــد: در حــــال حاضــــر ســــامانه 
معکــــوس آب)R/O( نصــــب و راه اندازی شــــده و 
دیالیز بر بالین بیمــــاران ایزوله در بخش مراقبت 

می شود. انجام  ویژه 
بــــه نقل از فــــارس، وی با اشــــاره به اینکــــه رعایت 
بیمــــاران  می طلبــــد  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 
کرونایــــی و غیر کرونایــــی برای دیالیز جدا شــــوند 
تصریح کرد: عــــالوه بر این مزیت دیالیــــز بر بالین 
اختالالت  از  ویــــژه  مراقبت های  بخــــش  بیمــــاران 
آن بســــیار  همودینامیــــک و عــــوارض و خطــــرات 

دارد. ارجحیت  و  می کاهد 

اختصاص 400 میلیارد ریال برای 
شهرک های گلخانه ای مالیر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مالیر در 
مجلس شورای اسالمی از اختصاص 400 میلیارد ریال 

برای شهرک های گلخانه ای این شهرستان خبر داد.
آزادی خواه  گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احد  به 
اظهــــار کــــرد: در نشســــتی که بــــا مدیرعامــــل بانک 
کشــــاورزی برگزار شــــد، مصوبات ســــفر کمیسیون 

کشاورزی مجلس به مالیر مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در این نشســــت تقریبا 40 میلیارد تومان 
از محل تبصره 18 برای شــــهرک های گلخانه ای و برای 
اجــــرای پروژه های طرح فــــراز حدود 30 تــــا 40 میلیارد 

تومان مصوب شد که در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
به نقــــل از فارس، نماینــــده مردم مالیــــر در مجلس 
شــــورای اســــالمی ایجاد خط اعتبــــاری و رقــــم ویژه به 
منظور ارائه تسهیالت بانکی مشــــوق صادراتی برای 
خرید کشمش از کشاورزان به قیمت مصوب 20 هزار 
تومان و قول مساعد مدیرعامل بانک کشاورزی برای 
کمک مالی به اجرای پروژه های صنایع غذایی همچون 
ناحیه صنعتی سامن در صورت وجود سرمایه گذار را 

از دیگر مصوبات این نشست برشمرد.

کودک آزار معروف دستگیر 
شد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فردی کــــه  اقدام به یک 
فقره کودک آزاری و انتشــــار عکس در فضای مجازی 
کــــرده بود با اشــــرافیت کامل پلیس شناســــایی و با 

هماهنگی مقام  قضایی دستگیر شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، فردی کــــه  اقدام بــــه یک فقره 
کــــودک آزاری و انتشــــار عکــــس در فضــــای مجــــازی 
کــــرده بود با اشــــرافیت کامل پلیس شناســــایی و با 

هماهنگی مقام  قضایی دستگیر شد.
حسین بشــــری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اســــتان همدان با تأیید این خبر گفــــت:  فردی که در 
یکی از شهرســــتان های اســــتان  اقدام بــــه یک فقره 
کــــودک آزاری و انتشــــار عکــــس در فضــــای مجــــازی 
کــــرده بود با اشــــرافیت کامل پلیس شناســــایی و با 

هماهنگی مقام  قضایی دستگیر شد.
وی با بیان اینکه فرد مذکور در اعترافات اولیه هدف 
از این کار  را شوخی و مزاح با برادرزاده خود عنوان کرده 
است، افزود: وی اعالم داشته از نتیجه کار خود اطالع 
نداشــــته و این کار را برای تفریح و سرگرمی انجام داده 
اســــت. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
همــــدان با اعــــالم اینکه  انگیــــزه دقیــــق و واقعی فرد 
مذکور در دست بررسی اســــت، تصریح کرد:  پرونده 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع  قضایی شده 
است و متهم بازداشت شد. به نقل از تسنیم، وی در 
پایان تأکید کرد:  پلیس با این گونه اقدامات که باعث 
تشــــویش اذهان عمومــــی و ناراحتی مردم شــــریف 

می شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد. 

خبـــــــر

تجهیز بیمارستان شهید قدوسی نهاوند به دستگاه "سی تی اسکن"
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم نهاوند در 
مجلس شورای اســــالمی، از تجهیز بیمارستان شهید 
قدوســــی این شهرستان به دســــتگاه سی تی اسکن 
خبر داد و گفت: تــــالش برای تأمیــــن تجهیزات مورد 
نیاز مراکز درمانی این شهرســــتان به صورت جدی در 

دستور کار قرار دارد.
به گزارش هگمتانه، »علیرضا شــــهبازی« اظهار کرد: با 
پیگیری های مستمر و پیرو جلساتی با معاونان وزارت 
بهداشــــت و همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی 
به  ویژه مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان شهرستان، 
تجهیزات درمانی مناســــبی برای خدمت رسانی بهینه 

به مردم نهاوند تأمین شده است.
او تصریــــح کــــرد: درهمیــــن ارتباط و بــــا توجه بــــه نیاز 

سی تی  دستگاه  مردم  درخواســــت های  و  شهرستان 
اســــکن 16 اســــالیس به بیمارستان شــــهید آیت اهلل 

قدوسی نهاوند تحویل داده شد.
شــــهبازی، به دیگــــر تجهیــــزات درمانی تأمین شــــده 
برای این شهرستان اشــــاره کرد و گفت: یک دستگاه 
آمبوالنس و مجموع پنــــج میلیارد تومان اعتبار نیز به 
زودی برای بکارگیری و اســــتفاده در بخش بهداشت 

و درمان شهرستان نهاوند تخصیص داده می شود.
وی با بیان اینکه تأمین دســــتگاه اکسیژن ســــاز برای 
بیمارســــتان قدوســــی و دســــتگاه های دیالیز نیز به 
صورت جــــدی پیگیــــری و بــــه زودی تحویــــل بخش 
بهداشــــت و درمان شهرســــتان نهاوند خواهد شد، 
گفــــت: بــــه زودی ســــایر تجهیزات مــــورد نیــــاز مراکز 

بهداشــــتی و درمانی شهرستان با همراهی و همکاری 
مدیران اجرایی تأمین و تحویل این مراکز می شود.

نماینده مردم نهاوند در خانه ملت در ادامه از پیگیری 
احداث پایگاه سوم اورژانس شهری و راه اندازی بانک 
خون در بیمارســــتان آیت اهلل علیمرادیــــان خبر داد و 
افزود: بانک خون از نیازهای اساســــی این شهرستان 

به شمار می رود.
شهبازی، همچنین به حل مشــــکل پروژه نیمه تمام 
استخر کوی طالقانی و زمین چمن نهاوند اشاره کرد و 
گفت: با پیگیری های انجام شده، مبلغ هفت میلیارد 
تومان برای تکمیل این طرح ها تخصیص یافته است.
شهرســــتان نهاوند با حدود 180 هزار نفر جمعیت در 

جنوب استان همدان واقع شده است.

فرماندار تویسرکان خبر داد:

بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان دهه فجر 
بهره برداری می شود

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویســــرکان 
گفت: بیمارســــتان 154 تختخوابی ســــردار شــــهید 
ســــلیمانی این شهرســــتان همزمان با ایام فرخنده 

دهه فجر به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.
به گزارش هگمتانه، »ســــید رســــول حســــینی« روز 
دوشــــنبه در جلســــه ســــتاد بزرگداشــــت دهه فجر 
شهرســــتان تویســــرکان با اعــــالم این خبــــر افزود: 
عملیات اجرایی و تجهیز این بیمارســــتان به عنوان 
یکــــی از پروژه های ملی شهرســــتان تویســــرکان به 

اتمام رسیده و آماده افتتاح و بهره برداری است.
وی اظهار کرد: بهره برداری از بیمارســــتان تخصصی 
شــــهید ســــلیمانی نقطه عطفــــی در توســــعه کمی 
و کیفــــی زیرســــاخت های بهداشــــتی و درمانی این 
شهرستان محســــوب می شــــود که این پروژه ملی 
به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم تویســــرکان 
با حمایت جدی دولــــت و پیگیری مدیران اجرایی و 
نماینده مردم شهرستان اجرا و تکمیل شده است.

همزمان  همچنین  کرد:  تصریح  تویسرکان  فرماندار 
با ایام ســــالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
بهره بــــرداری از 85 پروژه و عملیــــات اجرایی 2 پروژه 
عمرانــــی در مجموع بــــا اعتباری بالغ بــــر 182 میلیارد 

تومان در این شهرستان آغاز می شود.
حسینی با اشاره به تشکیل 21 کارگروه تخصصی در 
ستاد بزرگداشــــت دهه فجر شهرستان تویسرکان، 
افزود: برنامه ریزی مناســــب و منســــجمی به منظور 
برگزاری هرچه باشــــکوهتر ویژه برنامه های سالگرد 
پیروزی انقالب با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
و شــــیوه نامه های ابالغی ســــتاد ملی مقابله با کرونا 

در سطح شهرستان تویسرکان انجام شده است.
فرماندار تویســــرکان با اشــــاره به تقارن ایام فرخنده 
دهه فجر با میــــالد مبارک فاطمه زهــــرا)س(، گفت: 
آیین ویژه گرامیداشت 22 بهمن در این شهرستان 
نیز براســــاس مصوبه ســــتاد ملی مقابله با کرونا و با 
هدف جلوگیــــری از تجمع و حفظ ســــالمت عمومی 
مردم، به صورت رژه خودرویی برگزار خواهد شد و در 
همین ارتباط از ظرفیت رسانه ها و همچنین فضای 
مجازی بــــرای بازخوانی و ترویــــج ارزش های اصیل و 

ناب انقالب اسالمی در این ایام استفاده می شود.
به نقــــل از ایرنا، آیین های ویژه بزرگداشــــت چهل و 
دومین ســــالگرد پیروزی باشکوه انقالب اسالمی با 
شعار »انقالب اســــالمی، والیت پذیری و ایستادگی، 

پیشرفت و بالندگی« برگزار می شود.

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری همدان گفت: مشکالت تقسیمات کشوری و 

حریم سیاسی شهرستان بهار حل خواهد شد.
، جلســــه بررســــی  به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه از بهار
مشکالت حریم سیاســــی شهرســــتان بهار در دفتر امام 
، الماســــی مدیر  جمعه بهــــار با حضور امام جمعه، فرماندار
کل تقسیمات سیاسی استانداری، اعضای شورای تأمین 

و اعضای شورای شهر برگزار شد.
در این جلســــه ابتدا امــــام جمعه بهار گفــــت: حفظ حریم 
سیاســــی بهــــار از مطالبــــات اصلی مردم اســــت کــــه باید 
مســــؤوالن امر توجه خاصی به این موضوع داشته باشند 

تا از مشکالت و تنش ها کاسته شود.
در ادامــــه فرماندار بهار گفت: وســــعت شهرســــتان بهار 
1334 کیلومترمربع است و از زمان شهرستان شدن بهار 
)ســــال 74( تا به امروز حتی یک متر از شهرستان بهار کم 
نشــــده بلکه در ســــال جاری بیش از 200 هکتار هم به مرز 

سیاسی شهرستان بهار اضافه شده است.
احســــان قنبری ادامه داد: این تقسیمات مربوط به سال 

74 می باشد که به دنبال حل مشکالت هستیم.
وی گفت: از ســــرزمین بهار و مرز جغرافیایی هیچ مقداری 
کم نشــــده و بــــه دنبال هــــم خوانی مــــرز سیاســــی با مرز 

خدماتی شهرداری هستیم.
کشــــوری  تقســــیمات  و  سیاســــی  کل  مدیــــر  ســــپس 
اســــتانداری همــــدان گفت: حریم شــــهر بهــــار وارد حریم 
سیاســــی همدان شــــده و بــــدون اصالح حریم سیاســــی 

محدوده خدماتی اضافه شده است.
الماســــی ادامه داد: طرح هایی تهیه و در دســــت مطالعه 
داریم که 99 درصد مشــــکالت حل شده و حریم سیاسی 

بهار اصالح خواهد شد.
در ادامه اعضای شــــورای اسالمی شــــهر به خواسته های 
مردمی که اصالح تقســــیمات کشــــوری شهرستان است 

پرداختند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری همدان:

یم سیاسی بهار  مشکالت حر
حل خواهد شد

بیش از 1200 نفر در نهاوند آموزش های مهارتی را فراگرفتند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: از ابتدای سال جاری تا کنون 
1207 تن از شــــهروندان نهاوندی در کالس های آموزشی 

فنی و حرفه ای شرکت کردند.
به گــــزارش هگمتانه، احداله ترکمــــان رئیس مرکز برادران 
آمــــوزش فنی و حرفــــه ای شهرســــتان نهاوند با اشــــاره به 
اینکــــه 1207 نفــــر از آموزش های مهارتی برخوردار شــــدند 
گفت:تعــــداد 729 نفــــر از آمار فــــوق را آقایــــان و 478 نفر 
را بانــــوان تشــــکیل دادند. ترکمــــان از حضــــور 311 نفر در 
کارگاه های ثابت شــــهری خبــــر داد و بیان داشــــت: افراد 

شرکت کننده در کارگاه های روستایی 96 نفر می باشد.
وی با اشــــاره به اینکــــه در حوزه آمــــوزش در صنایع 72 نفر 
شــــرکت کردند اظهار کــــرد: 17 نفر از عشــــایر نیز موفق به 

گذراندن دوره های مهارتی شدند.
رئیــــس مرکز آموزش فنــــی و حرفــــه ای بــــرادران نهاوند از 
آمــــوزش مهارتی به 41 ســــرباز خبــــر داد و تصریــــح کرد:در 
نفــــر   100 بــــه  اجتماعــــی  آســــیب های  کاهــــش  راســــتای 

آموزش های مهارتی ارائه شد.
آمــــوزش دیــــده در کارگاه مهارت  احداله ترکمــــان افــــراد 
آمــــوزی در محیــــط واقعــــی کار را 63 نفر برشــــمرد و خاطر 
نشــــان ســــاخت: 29 نفر نیز در کارگاه های ســــیار شهری 

آموزش های مهارتی فراگرفتند.
در ادامــــه مهرســــیما فاطمی سرپرســــت مرکــــز خواهران 
آموزش فنــــی و حرفه ای شهرســــتان نهاوند نیز با اشــــاره 
به اینکه تا کنــــون 478 نفر از بانوان موفق به شــــرکت در 

کالس های فنی و حرفه ای شدند بیان داشت: 277 خانم 
در کارگاه ثابت شهری آموزش دیدند.

فاطمی آموزش دیدگان در کارگاه های روســــتایی را 82 نفر 
عنوان کرد و یادآور شد: در کالس های آموزش در صنایع 

51 نفر شرکت کردند.
وی از حضور 45 خانم در کارگاه مهــــارت آموزی در محیط 

واقعی کار خبر داد و بیان داشــــت: آموزش های مهارتی به 
15 نفر از بانوان عشایر ارائه شد.

بــــه نقل از روابط عمومی اداره کل آمــــوزش فنی و حرفه ای 
آموزش فنی  اســــتان همدان، سرپرســــت مرکز خواهران 
و حرفــــه ای شهرســــتان نهاوندگفــــت: در حــــوزه کاهش 

آسیب های اجتماعی به 13 نفر آموزش داده شد.

ح کشـــاورزی همزمان با دهه فجر  بهره برداری از 101 طر
در مالیر

جهــــاد  اداره  مدیــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
جهاد  طــــرح   101 گفت:  مالیر  شهرســــتان  کشــــاورزی 
 37 معادل  اعتبــــاری  با  شهرســــتان  این  کشــــاورزی 
میلیــــارد و 590 میلیــــون تومــــان همزمــــان بــــا ایــــام 
بزرگداشــــت دهه فجر انقالب اسالمی به بهره برداری 

می رسد.
روز  میرباقری«  »ســــیدمهدی  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
دوشــــنبه اظهــــار کرد: از ایــــن تعداد 26 طــــرح مربوط 
آنها  به احیاء و مرمت قنوات اســــت که بــــرای اجرای 
بیــــش از ســــه میلیــــارد و 210 میلیون تومــــان هزینه 

است. شده 
وی افزود: اجرای 20 طــــرح آبیاری بارانی در 158 هکتار 
با یــــک  میلیارد و 667 میلیون تومــــان اعتبار از دیگر 
شهرستان  کشــــاورزی  حوزه  افتتاح  آماده  پروژه های 

مالیر در دهه فجر است.
بــــه گفتــــه وی، همچنین بهره برداری از هشــــت طرح 
آبیــــاری قطــــره ای بــــا یــــک میلیــــارد و 433 میلیــــون 
بــــا اعتبار  کم فشــــار  آبیاری  16 طــــرح  تومــــان اعتبار و 
چهــــار میلیارد و 893 میلیون تومــــان نیز همزمان با 
ایام بزرگداشــــت ســــالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 

می شود. آغاز  مالیر  شهرستان 
افزود:  مالیر  شهرستان  کشــــاورزی  جهاد  اداره  مدیر 
در مجمــــوع 44 طــــرح آبیــــاری نوین با پوشــــش 940 
هکتــــار زمیــــن کشــــاورزی در این شهرســــتان اجرا و 

است. برداری  بهره  آماده 

از  10 طرح جــــاده بین مزارع با بیش  میرباقری، اجرای 
2 طرح زه کشــــی اراضی  453 میلیون تومان اعتبار و 
 90 200 هکتار و  باغی و زراعی در ســــطح یک هــــزار و 
میلیــــون تومــــان اعتبــــار را از دیگر طرح هــــای آماده 
زی شهرســــتان مالیــــر عنوان  افتتــــاح جهادکشــــاور

کرد.
وی گفت: پنج طــــرح گلخانه ای با بیش از پنج میلیارد 
330 میلیون تومــــان اعتبار نیز دهه فجر امســــال  و 
در مالیــــر به بهره برداری می رســــد که حدود هشــــت 
گلخانه ای شهرستان اضافه  کشــــت  هکتار به سطح 

می شود.
آغاز  کشــــاورزی مالیــــر همچنین به  اداره جهاد  مدیر 
714 میلیون تومان  بهره برداری از هفت طرح َفراز بــــا 
اعتبــــار در باغ هــــای انگور شهرســــتان کــــرد و گفت: 
 13 با  گوشت(  ســــام)بهاران  شایان  شرکت  فعالیت 
میلیــــارد تومان اعتبــــار در ناحیه صنعتی ســــامن نیز 

می شود. آغاز  ایام  دراین 
به گفتــــه وی، 2 واحد پرورش دام و طیــــور با ظرفیت 
تولیــــد 40 هزار قطعه و چهــــار میلیارد تومــــان اعتبار 
و ســــه طرح دامپــــروری 680 راســــی با یــــک میلیارد و 
 200 898 میلیون تومان اعتبار و یک واحد شــــیالت 
هــــزار قطعه ای از دیگــــر طرح های آمــــاده بهره برداری 

است. فجر  دهه  در  مالیر  شهرستان 
60 هزار  شهرســــتان مالیر در مجمــــوع دارای حــــدود 

است. دیم(  و  آبی  کشاورزی) زمین  هکتار 

رسیدگی به 5۸1 فقره پرونده تخلف در نهاوند
تعزیــــرات  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
حکومتی نهاوند از رســــیدگی به 581 فقره پرونده تخلف از 

سوی تعزیرات طی چهار ماه گذشته خبر داد.
به گزارش هگمتانه، قاســــم بازدار با بیــــان اینکه طی چهار 
ماه گذشته 581 فقره پرونده در حوزه های کاال و خدمات، 
قاچــــاق کاالو ارز و بهداشــــت و درمان از ســــوی این اداره 
مورد رســــیدگی قرار گرفت اظهار کــــرد: پرونده ها در حوزه 

کاال و خدمات 205 فقره بودند.
وی بــــا بیــــان اینکه پرونده هــــا منجر بــــه محکومیت یک 
میلیارد و 852 میلیون و 974 هزار و 490 ریال جزای نقدی 

برای متخلفین شده است گفت: از این تعداد 202 پرونده 
مختومه و اجرا شده است.

رئیــــس اداره تعزیــــرات حکومتــــی شهرســــتان نهاونــــد 
افــــزود: در حوزه قاچاق کاال و ارز نیــــز 30 فقره پرونده مورد 
رســــیدگی قرار گرفته که منجــــر به محکومیــــت نقدی به 
میزان 3میلیارد و 170 میلیون و 910 هزار و 359 ریال برای 
متهمین شــــده که از این تعداد پرونده بررســــی شده 29 

فقره مختومه و اجرایی شده اند.
ود: در حوزه بهداشــــت و درمان نیــــز مجموعا  وی افز
ونده مورد رســــیدگی قــــرار گرفته که منجر  145 فقره پر

جزای  ریال  هــــزار   950 و  میلیون   248 محکومیــــت  به 
 142 از این تعــــداد  کــــه  بــــرای متهمین شــــده  نقــــدی 
اقدام  دست  در  مابقی  و  شــــده  اجرایی  و  ممکنه  فقره 

. ست ا
به نقــــل از فارس، بازدار در بخش دیگری از ســــخنانش از 
کشــــف یک مزرعه بیــــت کوئین در اواخر ماه گذشــــته در 
این شهرستان خبر داد و افزود: در این مزرعه 19 دستگاه 
استخراج ارز نگهداری شده بود که همه آنها توقیف و برای 
آنها پرونده تشــــکیل شد که هم اکنون پرونده مربوطه در 

این اداره در حال رسیدگی است.

تحویل 90 مورد جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر کمیتــــه امداد امام)ره( 
مالیر با بیــــان اینکه از ابتدای امســــال 90 مورد جهیزیه به 
نوعروسان تحویل داده شده گفت: بیش از 500 میلیون 

تومان نیز برای جهیزیه نوعروسان هزینه شده است.
به گزارش هگمتانه، تیمور کرمی مقدم با بیان اینکه بیش 
از 20 هزار نفر از خدمات مختلــــف کمیته امداد مالیر بهره  
مند هســــتند اظهار کرد: توانمندســــازی خانواده های زیر 
پوشــــش از مهمترین اولویت های این نهاد اســــت که تا 
کنون نیز بســــیاری از این خانواده هــــا از چرخه امداد خارج 

شده و به خودکفایی رسیده اند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد امام)ره( در حوزه های مختلف 
طی ســــال جاری به مددجویــــان خدمات ارائه کرده اســــت 
گفت: در دهه فجر نیــــز برنامه های مختلفی را در راســــتای 

خدمت رسانی بیشتر به افراد زیر پوشش خواهیم داشت.
مدیــــر کمیته امداد امــــام خمینی)ره( مالیــــر از توزیع 340 
بسته آموزشی در بین خانواده های زیر پوشش این نهاد 
در دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: این بســــته ها شــــامل 
کتاب های آموزشــــی با موضوعات خانواده، سبک زندگی 
بصیرت افزایی، فرهنگ دین و شهادت و... است که برای 

این طرح فرهنگی 15 میلیون تومان هزینه شده است.
وی از توزیع 30 مورد جهیزیه به نوعروســــان زیر پوشــــش 
این نهــــاد در دهه مبارک فجر خبــــر داد و تصریح کرد: این 
تعداد جهیزیه از منابع امداد و کمک خیران تهیه شــــده و 

مبلغ هر کدام نیز بیش از 8 میلیون تومان است.
کرمی مقدم با بیان اینکه از ابتدای امسال 90 مورد جهیزیه به 
نوعروسان تحویل داده شده اســــت یادآور شد: بیش از 500 

میلیون تومان نیز برای جهیزیه نوعروسان هزینه شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( مالیر با اشاره به اینکه 
حدود 400 دختر در شــــرف ازدواج زیر پوشــــش این نهاد 
هستند اظهار کرد: با توجه به پرونده های دریافت جهیزیه 
از خیران و نیکوکاران درخواســــت می کنیم این نهاد را در 

تأمین جهیزیه نوعروسان یاری کنند.
روســــتایی  و  شــــهری  مســــکونی  واحــــد   40 افتتــــاح  وی 
مددجویــــان در نقاط شــــهری و روســــتایی شهرســــتان را 
از دیگــــر برنامه ها طی دهــــه فجر دانســــت و تصریح کرد: 
برگزاری جشــــن تکلیف برای 70 دختر زیر پوشــــش، ارائه 
تســــهیالت خوداشــــتغالی، برگزاری برنامه هــــای فرهنگی 
و آموزشــــی در فضای مجازی برای مددجویــــان و.. از دیگر 

برنامه های کمیته امداد مالیر در دهه فجر است.



پیرو آگهی منتشــره در روزنامه هگمتانه مورخه 1399/10/26 به شماره 4702 که 
آقای حســین ســهرابی افراز مقدار یک هزارم سهم از یک و یک سوم سهم از 55 و 
یک ششم ســهم از 55 و یک ششم شعیر مشاع از 96 شــعیر ششدانگ کل اراضی 
مزروعــی و بایر قریه قوزان واقع در بخش 2 مالیر برابر ســند شــماره 162768-
98/01/30 دفتر 1 مالیر را از این اداره نموده اســت و نظر به اینکه عملیات افرازی 
رأس ســاعت 10 مورخه 1399/10/26 به عمل آمده و آگهی دعوت به افراز شماره 
4711/م/99 مورخه 99/10/08 تهیه و تنظیم و نقشــه افرازی نیز ترســیم شــده 
اســت و با افراز انجام شــده طبق بند 5 آیین نامه افراز به موجب اعالم نظر شماره 
5101/م/99 مورخه 99/11/01 به شــرح حدود نقشــه افرازی که ذیاًل اعالم شده 
اســت، موافقت گردیده. بنابراین طبق ماده 6 آیین نامه قانون افراز به کلیه مالکین 
مشــاعی و صاحبان حق و مجاورین ابالغ می گــردد تا چنانچه به امر افراز اعتراضی 
داشــته باشــند، مطابق با ماده 2 قانون افراز ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 

آگهی اعتراض کتبی خود را به این اداره ارائه و رسید دریافت نمایند.
*حدود و مساحت قطعه افرازی:

ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت به مساحت 1000 
مترمربع قسمتی از پالک 56 اصلی بخش 2 مالیر واقع در اراضی قوزان

شماالً: به طول 37/98 متر دیواریست به پالک باقی مانده 56 اصلی بخش 2 مالیر
شرقاً: به طول 26/72 متر دیواریست به پالک باقی مانده مذکور

جنوباً: اول به طول 5 متر در و دیواریســت به راه اختصاصی دوم به طول 27/03 
متر دیواریست به باقی مانده مزبور

غرباً: به طول 31 متر دیواریست به پالک باقی مانده مرقوم
حقوق ارتفاقی ندارد.

آگهی اعالم نظر و نقشه افرازی قسمتی از پالک 56 اصلی بخش 2 مالیر

م.الف 417
محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

تاریخ انتشار: 1399/11/07
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 بــه اســتناد تبصره ذیل مــاده 13 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مذکــور و بند 289 مجموع 
بخشــنامه های ثبتی ثبت اسناد و امالک کشــور تحدید حدود قسمتی از بخش چهار 
شهرستان نهاوند به شــماره وارده 1914/ن/1399 مورخ 1399/11/02 به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد قسمتی از پالک 3746 اصلی بخش یک ثبت نهاوند 
ملکی خانم پریوش شــهبازی واقع در درب شــیخ، انتهای کوچه کردیان برابر کالسه 
شماره 1399114426005000019 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 83/03 

مترمربع در راستای قانون تعیین تکلیف می باشد.
تاریخ تحدید حدود فوق روز دوشــنبه 1399/12/04 ســاعت 10 صبح می باشد لذا 
مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین پالک فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اعالم می شود روز و ساعت مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور 
به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشد تحدید حدود به عمل آمده و واخواهی طبق ماده 20 قانون ثبت به 
حــدود و حقوق ارتفاقی رقبه مورد تحدید تا یک ماه بعد از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود از طریق اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند پذیرفته می شود. 

م.الف 817

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان نهاوند

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار :  1399/11/07

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

برابر رأی شماره 139960326006001437-1399/09/29 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیــر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس بختیاری فرزند احمدعلی به شــماره شناســنامه 24 صــادره از مالیر در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/41 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی 
اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی  آقای نظر 
نصیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 390

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین
چون خانم پروین دخت امینیان مالک ششدانگ پالک 124 فرعی از3401 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدورسند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده است 
و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین و مالکین مشــاعی پالک مذکور را نمی شناسد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ سه شنبه مورخ 1399/11/14 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، گوشه سرآسیاب، کوچه مجد، بن بست 
شهید یداله دهدار حضور یابند.  بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، 

م.الف 898در همین روزنامه درج می گردد. 
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استاندار همدان:

تقویت باورهای دینی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: اســــتاندار همدان گفت: 
با توجــــه به معضالت و آســــیب های اجتماعــــی، تقویت 

باورهای دینی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است،
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید ســــعید شــــاهرخی عصر 
یکشــــنبه در دیــــدار مجمــــع نمایندگان طــــالب همدانی 
مقیــــم قــــم اظهار کــــرد: آحاد مختلــــف جامعــــه به نقش 
بی بدیل روحانیت در حوزه های مختلف واقف هستند.
وی بــــا بیــــان اینکه با توجــــه به معضالت و آســــیب های 
اجتماعی، ضرورت تقویت باورهای دینی مردم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســــت، افزود: بدون شک هرکجا دین 
حضور پر رنگی داشته و یا اعتقادات مردم تقویت شده، 

آسیب ها و بزه های اجتماعی کم تر شده  به همان میزان 
است.

کید بر اینکــــه روحانیــــت می تواند نقش  شــــاهرخی با تأ
بی بدیلی در تقویت باورهای مــــردم ایفا کند، اضافه کرد: 
روحانیــــت می تواند هدایتگر بخش هــــای مختلف که در 

تقویت باورهای دینی تأثیر گذارند، باشد.
وی با بیان اینکه از برنامه ها و طرح های کارشناسی شده 
مجمع نماینــــدگان طــــالب همدانی مقیم قــــم، حمایت 
می شــــود، ادامــــه داد: از دســــتگاه های اجرایــــی مرتبط با 
اقدامات فرهنگی و اجتماعی در راستای تحقق برنامه ها 
و طرح هــــای مجمع نمایندگان طــــالب همدانی مقیم قم 

استفاده خواهد شد.
شــــاهرخی افزود: آحاد مختلف جامعه به نقش بی بدیل 

روحانیت در حوزه های مختلف واقف هستند.
وی تقویت باورهای دینی را یک ضرورت مهم برشــــمرد و 
ادامه داد: با توجه به معضالت و آســــیب های اجتماعی، 
تقویت باورهای دینی مــــردم از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
اســــتاندار همدان با بیان اینکه بدون شک هرکجا دین 
حضور پر رنگی داشته و یا اعتقادات مردم تقویت شده، 
آسیب ها و بزه های اجتماعی کم تر شده  به همان میزان 
اســــت، ادامه داد: روحانیت می توانند نقش بی بدیلی در 

تقویت باورهای مردم ایفا کنند.
وحانیــــت می توانــــد  شــــاهرخی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه ر
مردم  اعتقادات  بر  مؤثر  مختلــــف  بخش های  هدایتگر 

ود: از برنامه ها و طرح های کارشناسی شده،  باشــــد، افز
حمایت  قم،  مقیــــم  همدانی  طالب  نماینــــدگان  مجمع 

می شود.

تقدیر از فعاالن قرآن استان همدان در دهه فجر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر بنیاد قرآن اســــتان 
همــــدان گفت: بــــه مناســــبت دهــــه فجــــر برنامه ای 
حضوری برای تقدیر از فعاالن قرآن اســــتان و برگزاری 
درنظــــر  را  البالغــــه«  نهــــج  »حکمت هــــای  مســــابقه 

گرفته ایم.
گزارش هگمتانــــه، محمدجواد صدیق با اشــــاره به  به 
اینکــــه در روزهــــای کرونایی کالس های نهــــج البالغه، 
تفسیر و مســــابقات به صورت مجازی برگزار می شود، 
اظهــــار کرد: البتــــه بعضی از کالس های آموزشــــی ما به 
صورت حضوری با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 

اجرا می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه کالس نهــــج البالغه بــــه صورت 
حضــــوری و غیرحضــــوری با تعــــداد محدود تشــــکیل 
می شود که برگزاری این کالس ها به عالقه مندی افراد 
بازمی گردد، خاطرنشــــان کرد: بعد از اتمام کالس های 
آموزشی، مسابقاتی به صورت سراسری برگزار می شود 

که در پایان به نفرات ممتاز جوایزی را اهدا می کنند.
مدیر بنیاد قرآن اســــتان همدان با اشــــاره به طرح های 
اجرا شــــده در ســــال جاری مطرح کرد: پیگیــــر برگزاری 
جلســــات حفظ قرآن، تفسیر و مســــابقات نهج البالغه 

که به صورت مرحله به مرحله انجام می شود، هستیم.
وی با بیــــان اینکه برای تفســــیر موضوعات قرآن کریم 
آن منتشــــر  کتابی تألیف شــــده اســــت که جلــــد اول 
شــــده و جلد دوم آن هم به زودی منتشر خواهد شد، 
آموزشــــی قــــرآن را به صورت  خاطرنشــــان کرد: کالس 
مجازی برگــــزار می کنیــــم کــــه دارای 9 دوره مقدماتی و 

است. تکمیلی 
مدیر بنیاد قرآن اســــتان همدان ادامــــه داد: مفاهیم 
مقدماتــــی کالس آموزشــــی قرآن کتاب شــــش جلدی 
اســــت که معروف به »اســــتادوکیل« است و مفاهیم 
تکمیلی در ســــه جلد بعــــدی یعنــــی 7، 8 و 9 تدریس 
می شــــود که شــــرکت کنندگان پس از اتمام هر دوره 

گواهی دریافت می کنند.
وی بــــا بیان اینکه با توجه به مناســــب بودن وضعیت 
اســــتان و شهرســــتان ها کالس هــــای آموزشــــی را بــــه 
صورت حضوری در بنیاد قرآن و یا در مســــاجدی چون 
جامــــع و کوالنــــج و امامزاده شــــاهزاده حســــین برگزار 
می کنیــــم، یادآور شــــد: عالقــــه مندان بــــرای حضور در 
کالس آموزشــــی قرآن می توانند به صورت حضوری به 
بنیــــاد قرآن مراجعه کنند یا با این بنیاد تماس بگیرند.

والدین غربالگری بینایی کودکان را جدی بگیرند
معاونت  سرپرســــت  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
توســــعه و پیشگیری بهزیستی اســــتان همدان گفت: 
طــــرح غربالگری بینایی ســــنجی کودکان 3 تا 6 ســــال از 
15 تیر سال جاری در اســــتان آغاز شده است و تاکنون 
حدود 9 هزار کودک زیر پوشــــش این طرح قرار گرفتند 

که استقبال کم بوده است.
به گزارش هگمتانه، شــــجاع احســــانی روز دوشــــنبه با 
بیان اینکه تمامی شــــیوه نامه های بهداشــــتی از سوی 
کید کرد: تاکنون  کارشناســــان بهزیستی اجرا می شود تأ
درصد کمی از جامعه هدف از این طرح استقبال کردند.
وی توصیــــه کرد: در شــــرایط کنونی که اســــتان همدان 
در شــــرایط آبی بیمــــاری کووید 19 قــــرار دارد خانواده ها 
به همراه کودکان به مراکز غربالگری بینایی بهزیســــتی 

کنند. استان همدان مراجعه 
احســــانی با بیــــان اینکــــه در مراکــــز ســــنجش بینایی 
تجمعــــی وجود نــــدارد و والدیــــن می توانند بــــر رعایت 
داشــــته  کامــــل  نظــــارت  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 
باشــــند، عنوان کرد: غربالگری تنبلی چشم در راستای 
از  جلوگیــــری  معلولیــــت،  از  پیشــــگیری  و  شناســــایی 
شــــدت، کنترل و درمان آن گام برمی دارد، با این هدف 

که معلولی به جامعه هدف اضافه نشود.
سرپرســــت معاونت توســــعه و پیشــــگیری بهزیستی 
کید کرد: برای معالجه تنبلی چشــــم  اســــتان همدان تأ
فرزندان فردا خیلی دیر است و این بیماری اگر به موقع 
تشخیص داده نشــــود فرد از یک یا هر دو چشم بسیار 

کم بینا یا نابینا خواهد شد.
احســــانی اظهار کرد: در حالی کــــه انتظار می رفت حدود 
47 هزار کــــودک در طــــرح غربالگری بینایی مشــــارکت 
داشته باشــــند، اما نگرانی والدین از ابتالی فرزندشان 
به ویروس کرونا موجب اســــتقبال اندک از این طرح در 

همدان شده است.
کید بــــر اینکه بهزیســــتی در صورتی که مراجعه  وی با تأ
کننــــده مشــــکل بینایــــی و نیاز بــــه عینک و یــــا عمل 
جراحی، داشــــته باشــــد تمامــــی هزینه درمــــان را تقبل 
می کند، تشــــریح کرد: شناســــایی و حمایت کودکان با 
مشکل بینایی، ارزشــــمندتر از این است تا معلولی به 

جامعه هدف اضافه شود.
سرپرســــت معاونت توســــعه و پیشــــگیری بهزیستی 
استان همدان خاطرنشــــان کرد: بهزیستی با دارا بودن 
کافی  اعتبار الزم، دستگاه های بینایی سنجی به میزان 

و کارشناســــان خبره بــــا رعایت کامل شــــیوه نامه های 
بهداشتی، آماده اجرای طرح غربالگری تا پایان انجام آن 

برای تمامی جامعه هدف است.
احســــانی، عوامل مادرزادی، حین زایمان، حادثه، ضربه 
و عوامــــل بیرونــــی را در عیــــوب بینایی مؤثر دانســــت 
و یادآور شــــد: تیم های مســــتقر در مراکــــز درمانی برای 

تمامی نوزادان غربالگری بینایی انجام می دهند.
وی یــــادآور شــــد: غربالگــــری بینایــــی برای کــــودکان 3 
تا 6 ســــال با توجــــه به وضعیت شــــیوع بیمــــاری کرونا 
در  دبســــتانی ها،  پیــــش  و  مهدکودک هــــا  تعطیلــــی  و 
پایگاه ثابت بهزیســــتی اســــتان همدان و پایگاه سیار 
در روســــتاها و فقط با دســــتگاه غربالگــــر بینایی انجام 

می گیرد.
سرپرســــت معاونت توســــعه و پیشــــگیری بهزیستی 
اســــتان همــــدان عنــــوان کرد: اجــــرای طــــرح غربالگری 
مهمتریــــن  از  چشــــم  تنبلــــی  زودهنــــگام  تشــــخیص 
طرح های غربالگری اســــت که همه ســــاله بــــا مدیریت 
بهزیســــتی در سراســــر کشــــور اجــــرا می شــــود و زمینه 
ســــالمت چشــــمان بســــیاری از کودکان یک تا شش 

ساله را فراهم کرده است.

استان

در پی افزایش اندک تعداد موارد مثبت و بیماران سرپایی

احتمال موج چهارم کرونا تا اواخر بهمن
رفتار مردم تعیین کننده است

وه خبر همدان: معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا از احتمال  هگمتانــــه، گــــر
ونا در اواخــــر بهمن ماه به دلیل افزایش اندک تعــــداد موارد مثبت و بیماران  4 کر ود موج  ور

خبرداد. سرپایی 

ونا در جامعه بســــیار  کید بــــر اینکه وضعیــــت کر بــــه گــــزارش هگمتانه، ابراهیــــم جلیلی بــــا تأ
شــــکننده اســــت، مطرح کرد: تعداد موارد بســــتری در هفته های گذشــــته بین 250 تا 300 نفر 
در حال نوســــان بوده اســــت؛ این درحالی است که شــــرایط در حوزه بیماران سرپایی و موارد 

مثبت از وضعیت پایدار چند هفته گذشــــته خارج شــــده و افزایش اندکی داشته است.
وی با بیان اینکه براســــاس آمارهــــای موجود، احتمال افزایش مــــوارد مبتالیان در هفته های 
ونا تا اواخر بهمــــن ماه وجود دارد، اظهار  بعد و بــــه دنبال آن امکان پیدایش مــــوج چهارم کر
وز موج چهارم بســــتگی به رفتار مردم و رعایت حداکثری شــــیوه نامه های  کــــرد: جلوگیری از بر

بهداشــــتی دارد؛ مادامی که مردم اســــتفاده از ماســــک و فاصلــــه گذاری اجتماعــــی را رعایت 
کنند، تغییری در شــــرایط فعلی نخواهیم داشت.

270 بیمار مشــــکوک به  معــــاون درمــــان دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابــــن ســــینا از بســــتری 
ود: یک  وز یکشــــنبه در سراســــر بیمارســــتان های اســــتان خبــــر داد و افز وس در ر وناویــــر کر
19 بوده ایم؛ درحال  وند ثابت و گاه کاهشــــی آمار مبتالیان به کووید هفته در اســــتان شاهد ر
4 را  ود موج  حاضر متأســــفانه با اندک افزایشــــی در موارد مثبت و بستری هشــــدار هایی از ور

می کنیم. احساس 

مسؤول سازمان بسیج کارگران و 
کارخانجات استان:

کارگران و کارفرمایان 
صاحب دفتر مشاوره حقوقی 

و قضایی می شوند
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: مســــؤول ســــازمان 
بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان از افتتاح 
هشت دفتر مشاوره حقوقی و قضایی طی دهه فجر 

در شهرستان های استان همدان خبر داد.
گزارش هگمتانه، ســــرهنگ ابوالفضل برات زاده  به 
اظهار کرد: در راستای طرح شهید »کریمی« به منظور 
کمک به رفــــع موانع تولیــــد تفاهم نامه آموزشــــی و 
مشــــاوره ای برای مدیران واحدهای تولیدی استان 
بین ســــازمان بسیج کارگران و کارخانجات و شرکت 

شهرک های صنعتی استان منعقد شد.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه یک ســــاله اســــت، 
تصریح کرد: از جمله برنامه های پیش بینی شــــده در 
قالب این تفاهم نامه برگزاری همایش های استانی 
و شهرســــتانی بــــا حضــــور اســــاتید مطرح کشــــوری 
با هماهنگــــی و همــــکاری خانه صنعــــت، معدن و 
تجــــارت و آموزش مجــــازی از طریق ایجــــاد کانال در 

پیام رسان ها است.
مســــؤول ســــازمان بســــیج کارگــــران و کارخانجات 
استان همدان ابراز کرد: انجام مشاوره های مدیریتی 
به صورت انفرادی و گروهی و اعزام مشــــاور و استاد 
به واحدهای تولیدی و همچنین تهیه و توزیع منابع 
علمی از قبیل کتاب، جزوه، ســــی دی و... نیز از دیگر 

برنامه های پیش بینی شده است.
وی خاطرنشــــان کرد: در جلســــه ای بــــا رئیس مرکز 
وکال و مشــــاوران قوه قضائیه استان نیز تفاهم نامه 
ایجاد دفاتر مشــــاوره حقوقی و قضایی برای کارگران 

و کارفرمایان در شهرستان های استان منعقد شد.
بــــا هماهنگی هــــای صورت  کرد:  بــــرات زاده تصریح 
گرفتــــه در اســــتان بــــا اداره کل تعــــاون، کار و رفــــاه 
فرماندهــــان  بیــــن  شهرســــتان ها  در  و  اجتماعــــی 
حوزه هــــای کارگــــری و ادارات کار در دهه مبارک فجر 
امســــال هشــــت دفتر مشــــاوره در شهرســــتان ها 

افتتاح می شود.

خبــر

رئیس کمیته محرومیت زدایی مجلس شورای اسالمی:

بودجه 16 هزار میلیاردی مجلس برای کمک به محرومیت زدایی
کمیتــــه  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
محرومیت زدایی کمیســــیون تلفیق مجلس شورای 
اســــالمی گفت: قریب به 16 هزار میلیــــارد تومان برای 
محرومیت زدایی فارغ از یارانه ها و کمک معیشت، در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش هگمتانه، احمد راستینه در وبینار مؤسسه 
عالــــی پژوهش تأمین اجتماعی، گفــــت: ما معمواًل در 
نظام جامع تأمین، به علــــت تمرکز بر برنامه های کوتاه 
مدت از حرکت بر مســــیر افق چشم انداز غفلت کرده 
و دچار انحــــراف در برنامه هســــتیم و ایــــن امر باعث 

می شود به اهداف برنامه نرسیم.
وی تأکیــــد کرد: مــــا باید مطالبات صنــــدوق بیمه ای را 
که نقــــش اصلــــی در برنامه ریزی راهبــــردی و هدایت 

برنامه ها دارد در اولویت قرار دهیم.
راســــتینه گفت: در این خصــــوص، مســــأله اول این 
اســــت که با توجــــه بــــه مصوبــــه کمیســــیون تلفیق 
قرار شــــده به مطالبــــات صنــــدوق تأمیــــن اجتماعی 
به طورجدی توجه شود و عدد قابل توجهی برای جبران 
 
ً
از برنامه هــــای تأمین اجتماعــــی و مخصوصا حمایت 

متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شود.
عضو کمیســــیون فرهنگی مجلــــس در خصوص رفع 
فقر و محرومیت زدایــــی نیز افزود: زمانــــی برنامه های 
محرومیت زدایی می تواند اثربخش باشــــد که نگرش 

مثبت ایجاد شــــود و این امر نیز وظیفه قانون گذاران 
است که در زمان سیاســــت گذاری این نگاه مثبت را 

ایجاد کنند.
وی گفــــت: در چنیــــن شــــرایطی مراکــــز نیکــــوکاری و 
عام المنفعه ظرفیــــت بزرگی برای عبــــور از محرومیت 

ایجاد کرده اند.
راســــتینه تصریح کرد: مهم ترین مســــؤولیت در نظام 
فراگیر این اســــت کــــه جامعه مخاطبین را به درســــتی 

بشناسیم و راهکار درست ارائه دهیم.
وی نقطه آغازین عبــــور از محرومیت را هدف گذاری 
دقیق و شــــناخت صحیــــح مخاطبــــان ارزیابی کرد و 
ارتقای توانمندی ها   به مخاطب برای 

ً
افزود: اساســــا

و مهارت هــــا کمتــــر توجــــه شــــده و بیشــــتر نقــــش 
اســــت  بوده  موردتوجه  اجتماعــــی  تأمین  حمایتــــی 
نهادها  و  دســــتگاه ها  حمایتــــی  نقــــش  درحالی کــــه 

است. محدود 
گفت: امروز باید  کمیســــیون فرهنگی مجلس  عضو 
بخش قابل توجهی از جامعه هــــدف را با یک هدایت 
درســــت و ایجاد راهبری هــــا و با تکیه بــــر ظرفیت های 
بومی و محلی از حوزه حمایتی به سمت توانمندسازی، 
هدایت کرده و تغییر جهت مناسبی بدهیم و درواقع 

باید جامعه مخاطب را ارتقا دهیم.
وی ادامــــه داد: آنچه حائز اهمیــــت بوده و از آن غفلت 

شــــده این اســــت که ارتقای توانمندی ها و مهارت ها 
و تناســــب حــــوزه بــــا ظرفیت هــــای بومــــی و محلــــی 
کمتر موردتوجــــه قرارگرفته اســــت. در کمیتــــه امداد 
راهبردهای اشــــتغال تعریف شده اما باید کاری کرد که 
بتوانیم تأمیــــن اجتماعی را به عنوان چتــــری فراگیر در 

نظر بگیریم.
راســــتینه با اشــــاره بــــه برخــــی برنامه های در دســــت 
اجــــرا گفت: قریــــب به 16 هــــزار میلیــــارد تومان جهت 
کمک هزینــــه  و  یارانه هــــا  از  فــــارغ  محرومیت زدایــــی 
معیشتی دیده شده و همچنین شاخص های توسعه 

به عنوان هدف قرار گرفت.
این عضو کمیســــیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در 
بخش زیرساختی اولویت گذاری خواهد شد تا بتوانیم 
بــــا روش های بهتــــری به شــــناخت جامعــــه مخاطب 
بپردازیم. این درحالی که اســــت که قریب به 10 میلیون 
، زیرخط فقر مطلق وجود دارد و به همین منظور در  نفر
تبصــــره 14 برای عبور از فقر مطلــــق، عدد قابل توجهی 

پیش بینی شده است.
، وی تصریح کرد: در کمیســــیون تلفیق  به نقل از مهر
عالوه بــــر محرومیــــت زدایــــی در بحث مبــــارزه با فقر 
مطلق هم تصمیمات خوبی گرفته شد که در فرصت 
مقتضــــی ابعــــاد و جزئیــــات آنها بــــرای مردم تشــــریح 

می شود.

خروج 90 میلیارد دالر سرمایه از کشور طی ۸ سال
مردم فقیرتر شدند

اتــــاق بازرگانی  هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس 
تهــــران به وضعیت تراز حســــاب ســــرمایه اشــــاره کرد 
گفت: طی ســــال 1390 تا 1398، حدود 90 میلیارد دالر 

سرمایه از کشور خارجی شده است.
به گزارش هگمتانه، مسعود خوانساری در نشست هیأت 
نمایندگان که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، به شاخص تورم اشاره کرد که در 
طول بیش از چهار دهه گذشته، به جز چهار سال، همواره دو 
رقمی بوده و از این حیث ایران به همراه هشت کشور دیگر، 

در میان 9 کشور با تورم دو رقمی جهان ایستاده است.
نایب رئیــــس اتــــاق ایران رشــــد فزاینــــده نقدینگی در 
کشور طی 10 سال اخیر را مورد گوشزد قرار داد و گفت: 
در حالی نقدینگی در سال 1390 رقمی معادل با 354 
هزار میلیارد تومان بود که این میزان در 9 ماه امسال 
به 3,130 هــــزار میلیارد تومان رســــیده و مانند بهمن 

خانمان براندازی، اقتصاد کشور را تهدید می کند.
خوانســــاری در ادامــــه، وضعیت درآمد ملی ســــرانه به 
قیمت های ثابت ســــال 1390 را نیز بحرانی عنوان کرد 
به طوری که این شاخص به طور میانگین رشد ساالنه 

منفی 5 درصد را تجربه کرده است.
رئیس اتــــاق تهــــران در ادامــــه، روند تولیــــد ناخالص 
داخلی به قیمت های ثابت ســــال 1390 را یادآوری کرد 
که تا ســــال 1390 این روند صعودی بود و طی دهه 90، 
در دو مرحله روند بلندمدت تولید به ســــطوح پایین تر 
تنزل کرده در حالی که اگر روند رشــــد بلندمدت سال 

1383 تا 1390 ادامه می یافــــت، تولید ناخالص داخلی 
ایران در ســــال 1399 باید به حدود 800 هــــزار میلیارد 
تومان و در صورت ادامه مســــیر رشد سال های 83 تا 

96، باید حدود 700 هزار میلیارد تومان می بود.
خوانســــاری گفــــت: اقتصاد ایــــران طی دو ســــال اخیر 

حدود 12 درصد کوچک شده است.
خ ارز � نزول صادرات در سایه رشد نر

خوانســــاری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی 
کشــــور اشــــاره کرد که طی ســــال های 97 تا 99 و بنا بر 
کارشناسی، رشد  آمارهای بانک مرکزی و محاســــبات 
منفــــی را تجربه کرده اســــت. بــــه گفته وی، اثــــر منفی 
صــــادرات کاالهــــا و خدمات در رشــــد اقتصــــادی طی 

تابستان 97 تا تابستان 99 قابل توجه است.
نایب رئیس اتاق ایران سپس به کسری بودجه دولت 
طی دســــت کم شــــش ســــال اخیر اشــــاره کرد و افزود: 
بررسی ها نشان می دهد که طی 9 ماه امسال، 83 درصد 
واگــــذاری اوراق دارایی ها معادل 120 هزار میلیارد تومان 
صــــرف هزینه های دولت شــــده و بقیــــه آن به بنگاه ها 
رسیده است و این در حالی اســــت که این اتفاق، به بار 

بدهی دولت طی سال آینده اضافه خواهد کرد.
خوانساری همچنین روند نزولی سرمایه گذاری واقعی در 
کشــــور طی ســــال های 1383 تا 1398 را مورد گوشزد قرار 
داد که به گفته وی، طی ســــال 1398 برابر 98 هزار میلیارد 
تومان ســــرمایه گذاری در کشــــور به ثبت رسیده که طی 
، کمترین رقم بوده است. وی همچنین به  15 سال اخیر
میانگین رشــــد منفی 6 درصدی ســــاالنه سرمایه گذاری 

بخش خصوصی طی سال های 1390 تا 1398 اشاره کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهــــران پس از بیان این آمارها، در 
توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشــــور به این نکته 
اشاره کرد که اقتصاد ایران کوچک شده، فقر افزایش 
یافته، به تضعیف سطح اســــتانداردهای زندگی دامن 
زده شــــده، ســــرمایه گذاری و تجارت کــــه محرک اصلی 
رشد اقتصادی در کشور اســــت به پایین ترین میزان 
خود رســــیده، خروج سرمایه از کشــــور افزایش یافته و 

تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده است.
خوانســــاری، نبود ثبات اقتصادی، دو نرخی بودن ارز، تورم 
و رکود اقتصــــادی، همچنین فقدان تصویری شــــفاف از 
وضعیــــت فعلی اقتصــــاد و آینده مبهــــم، عدم قطعیت 
و نااطمینانــــی در انجام امور اقتصادی، محیط نامســــاعد 
کســــب وکار و نیز غیرواقعی بودن متغیرهــــای کلیدی از 
جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل های انرژی را جدی ترین 

چالش های فعلی در اقتصاد کشور عنوان کرد.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر 
گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال 2019 در حدود 86 
میلیارد دالر به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با 
این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی 
می پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز 

کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.
به نقل از مهر، وی سپس، به بیان برخی از الزامات اصالح 
مسیر پیش رو در اقتصاد کشور اشاره کرد و در این رابطه، 
پذیرش و باور واقعیت های اقتصادی از سوی تمامی ارکان 
تصمیم گیر اقتصادی و اجتماعی کشور را ضروری دانست.
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5 ایران و جهان

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

تأیید و صدور مجوز واردات واکسن کرونا برعهده سازمان غذا و دارو است
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ســــازمان غــــذا و دارو گفت: 
مطابق مقــــررات و فرآینــــد مصوب کمیته ملــــی واکســــن، در صورتی که 
مجوز مصرف و ورود هر واکســــن کرونا صادر شــــود، هیأت امنای ارزی با 
انجام فعالیت های بازرگانی الزم نســــبت به واردات واکســــن مستقیم یا 

غیرمستقیم اقدام می کند.

کیانــــوش جهانپور ضمن بیان ایــــن مطلب افزود: امــــور بازرگانِی مربوط 
به واردات واکســــن کووید 19 بر عهده هیأت امنــــای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران قرار گرفته و بر اســــاس مقررات و تأکید وزیر بهداشــــت، 
درمان و آموزش پزشــــکی، واردات واکســــن کرونا مانند همه واکسن ها 
و فرآورده هــــای بیولوژیــــک، نیاز بــــه صدور مجــــوز و تأییدیه هــــای الزم از 

حوزه های ذی ربط وزارت بهداشــــت از جمله سازمان غذا و دارو به عنوان 
مرجع ملی دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که مجوزهای مربوطه توســــط ســــازمان غذا 
ونا صادر شــــود، این هیــــأت با انجام  و برای واردات واکســــن کر و دار
فعالیت های بازرگانی الزم نســــبت به واردات واکسن اقدام می کند.

به نقل از ایرنا، جهانپور روز یکشنبه نیز گفت: اختیارات الزم برای واردات 
واکسن کووید19 مورد تأیید به هیأت امنای ارزی داده شده است بررسی 
و تأیید آیین نامه ثبت ســــریع و صدور مجوز واردات اضطراری واکســــن 
کرونا در جلســــه کمیته ملی واکسن کووید19 مرجع تأیید نهایی واکسن 

اعم از خارجی یا تولید داخل، سازمان غذا و دارو خواهد بود.

انعکاس
اعتراضات علیه محدودیت های کرونایی در دانمارک و هلند

حکایت بودجه 1400 و سر هایی که بی کاله مانده است!
ســــیده فاطمه سیدی یک فعال رســــانه طی یادداشتی 
درباره بودجه 1400 نوشــــت: »رسم است که وقتی آذر به 
نیمه رســــید رئیس جمهور کتاب سرنوشــــت مالی یک 
سال کشور را با دســــت خود در دست رئیس مجلس 
بگذارد، اما امسال گرچه به دلیل تصمیمات ستاد ملی 
مقابله بــــا کرونا انتظــــار نمی رفت آقای روحانی شــــخصا 
دخل و خرج کشــــور را به مجلس بیاورد، اما قرار هم نبود 
که معاون پارلمانی ایشــــان دســــت بودجه را در دست 
بهارســــتان نشــــینان بگذارد و مقرر شده بود که محمد 

باقر نوبخت این وظیفه را بر گردن بگیرد.
بودجه ای که نحوه تقدیم آن هم حاشیه ساز شد، از ابتدا 
مــــورد انتقاد اکثــــر وکالی ملت قرار گرفت چــــرا که آن ها 
معتقد بودنــــد کلید این دخل و خرج، قفل مشــــکالت 
در هــــم تنیده مردم را بــــاز نمی کند و پــــس از آن توییت 
و توییــــت بــــازی و مصاحبه های سیاســــی در رســــانه ها 
داغ شــــد. ابتدا نمایندگان یکصدا بــــر این باور بودند که 
بودجه 1400 باید رد شــــود، اما بعد از نامه رئیس جمهور 
درراستای برخی اصالحات ورق برگشت و نهایتا کلیات 
دخل و خرج سال آینده در مجلس تصویب شد، اما کل 
کل ها پایان نیافت؛ یک روز مجلســــی ها تیری به سمت 
پاستور نشــــانه می روند و فردایش و حتی زودتر پاستور 

بهارستان را نشانه می گیرد.
غافل از آن که رسانه ها جای دعوا و سیاسی بازی نیست 
وتریبون های آن ور آبی در کمین همین لحظات هستند 
تــــا از آب گل آلود ماهی بگیرند و تیتر یــــک خود را از یک 

جدال غیر ضروری میان دو قوه تأمین کنند.
ســــوال مهم و اساســــی این اســــت که اهالــــی دولت و 
مجلــــس در میان کنایه هــــا و نیــــش زبان هایی که بهم 
می زنند چقــــدر به این موضوع اندیشــــیده انــــد که این 
حرف ها بــــرای مردم کف کوچــــه و خیابــــان، آن هایی که 
رنجورترین قشر جامعه اند و در میان اخبار ریز و درشت 
رسانه ها به دنبال رونق اقتصادی و بهبود معیشتند آب 

و نان نمی شود.
یک روز اصحاب رسانه را گرد هم جمع می کنند تا بودجه 
تقدیمی دولت را برنامه ای برای فروپاشی اقتصاد کشور 
قلمداد کنند و روز دیگر آقای رئیس دفتر رئیس جمهور 
می گویــــد بودجــــه 1400 تبدیل بــــه ابزاری بــــرای حمله به 

دولت شده است و به نظر می رسد که کنایه زدن تمامی 
ندارد؛ از جدال بر سر نرخ ارز گرفته تا وام ازدواج و حقوق ها 
و... در هر حال این جدال ادامه دارد، این در حالی اســــت 
که فرصت زیادی تا پایان ســــال باقــــی نمانده و مجلس 
باید با کار کارشناسی هرچه زودتر تکلیف دخل و خرج و 

معیشت یک سال مردم را مشخص کند.
هنوز کار بودجه در کمیســــیون تلفیق به پایان نرسیده، 
اما دولت به شــــدت نســــبت به حجم تغییــــرات دراین 
الیحه معترض اســــت و به نظر می رسد که این قصه سر 
دراز داشته و باید شاهد موج دوم نزاع سیاسی در فصل 
بررســــی بودجه در صحن علنی مجلس باشــــیم چرا که 
منازعه سیاســــی میان برخی شخصیت ها مانند رئیس 

مجلس و سخنگوی دولت باال گرفته است.
اوال مردمی که اعصابشان از گرانی و تنگی معیشت خرد 
اســــت و از ســــویی برخی از آن ها عزادار سرمایه از دست 
رفته خود در بورس هســــتند تحمل ندارند تــــا نظاره گر 

چالش های سیاسی میان پاستور و بهارستان باشند.
  کشــــور گرفتــــار مشــــکالت اقتصــــادی اســــت؛ 

ً
ثانیــــا

مشــــکالتی که بیشــــتر ناشــــی از تحریم هــــای ضالمانه 
است، اما مسؤوالن کشــــور موظفند تا آن را به ساحل 
آرامش برســــانند نه آن که رسانه ها را فضای بگو و مگو 
قرارداده و کشــــور را از مدار اصلی خود خارج و به حاشیه 
براننــــد. مــــردم درد دارند و از مســــؤوالنی کــــه به آن ها 
رای داده انــــد انتظار دارند تا برای درمــــان آن ها تدبیری 
بیاندیشــــند نه آن که تئاتر رو کم کنی علیه یکدیگر به 

راه بیندازند.
به نظر می رسد در صورتی که دولت و مجلس به جای کار 
کارشناسی و حرفه ای بر روی بودجه سال آینده کماکان 
برای یکدیگر توپ و تفنگ بیندازند هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد جز آن که ســــر ضعیف ترین قشــــر جامعه بی کاله 
بماند. بی شک سیاســــی بازی در دخل و خرج نتیجه ای 

جز خم شدن کمر مردم زیر بار فشار معیشتی ندارد.
نباید فراموش شــــود که اولویت اصلی این کشور مردم 
هستند و مسؤوالن باید صفر تا صد همت خود را به کار 
گیرند تا زندگی برای آن ها آسان تر شود. پس بهتر است 
آقایان دعوا های سیاســــی خود را جای دیگری ببرند و یا 

دست کم در فصل بررسی بودجه آن را کنار بگذارند.«

عیدی امسال کارگران بین 3.۸ تا 5.7 میلیون تومان است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مطابق قانون کار حداقل 
عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل 60 روز 
و حداکثر 90 روز اســــت، بر این اساس امسال حداقل 
عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و 820 هزار 

تومان تا پنج میلیون و 731 هزار تومان خواهد بود.
بر اســــاس ماده واحده قانون کار که در پایان شــــهریور 
سال 1370 اصالح شد تمام کارگاه های مشمول قانون 
کار مکلفنــــد به هر یک از کارگران خود به نســــبت یک 
ســــال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و 

پاداش بپردازند.
برای محاســــبه حداقــــل عیدی بایــــد دســــتمزد روزانه 
مصــــوب امســــال را در 60 روز ضرب کنیم. بــــا توجه به 
اینکه دســــتمزد روزانه 63 هــــزار و 680 تومان اســــت، 
حداقل عیدی که باید پرداخت شــــود ســــه میلیون و 

820 هزار تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت 
عیدی کارکنان نبایــــد از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز 
کند. بر این اســــاس حداکثر عیدی که کارگران دریافت 

می کنند هم پنج میلیون و 731 هزار تومان است.
در میــــان جامعــــه کارگــــری برخی افــــراد عیــــدی کامل 
دریافت نمی کننــــد. برای افرادی که کمتر از یک ســــال 
کار کرده باشــــند هم براســــاس 60 روز کار و نسبت ایام 
کارکرد محاســــبه می شــــود. به این شــــکل که حداقل 
مــــزد ماهیانه در عدد 2 ضرب و بر تعــــداد روزهای کاری 
تقسیم می شــــود. )حداقل مزد ضربدر 2 تقسیم بر 12 و 

ضربدر تعداد ماه کارکرد(
برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده باشد 318 هزار 
و 500 تومــــان و با دو ماه کار 637 هــــزار تومان دریافت 
می کنــــد. چنانچه فــــردی نیمــــی از ســــال را در کارگاهی 
مشــــغول به کار باشــــد یک میلیون و 911 هــــزار تومان 

عیدی می گیرد.
در قانون، زمــــان قطعی برای پرداخــــت عیدی کارکنان 
مشــــخص نشــــده اســــت و براســــاس عرف کارگاه ها، 
کارفرمایان در 2 ماه پایانی ســــال عیــــدی کارگران خود 
را پرداخــــت می کنند و معموال ســــقف پرداخت عیدی 

کارکنان پایان اسفندماه است.

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

فضای سرد انتخابات باید فعال شود
اطلس امنیت انتخابات تهیه می شود

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزیر کشــــور با بیان اینکه 
فضای ســــرد و ســــاکت انتخابات باید فعال شود، گفت: 
اقتضا می کند احزاب و گروه های سیاسی فعال تر شوند تا 

انتخابات باشکوهی داشته باشیم.
عبدالرضــــا رحمانی فضلی وزیر کشــــور ظهر روز دوشــــنبه 
در حاشیه نشست با اســــتانداران سراسر کشور در جمع 
خبرنــــگاران بــــا بیــــان اینکه چهارمین جلســــه نشســــت 
استانداران را به صورت حضوری در سال 99 برگزار کردیم، 
گفت: دستور این جلســــه مسأله و موضوع مهم امنیت، 

انتخابات، تولید، معیشت، سالمت و کرونا بود.
وی افزود: نیاز بود ابتدا تمام صحبت ها و نظرات دوستان 
خــــود در اســــتان ها که بــــه صــــورت میدانــــی و حضوری و 
پیشــــتاز مواجهه با مســــائل هســــتند را دریافت کنیم و 

براساس رصد و تجربیاتی که دارند تصمیم گیری کنیم.
وزیر کشــــور بیان کرد: علی رغم فشــــارها و شرایط سخت 
اقتصادی و مشــــکالت ناشــــی از تحریم و بیماری کرونا که 
واقعا در حوزه مشــــاغل و کســــب و کار مــــا نقصان بزرگی 
ایجاد کرده بود، فضای امنیتــــی، فضای قابل قبولی بود و 
نظــــارت ها، کنترل ها، مدیریت و پاســــخگویی به موقع به 
نیازهــــای مردم در حد و حدودی که امکان پذیر اســــت در 

حال انجام است.
رحمانــــی فضلی افــــزود: در این جلســــه بر بحــــث مرزها و 
نظارت دقیق تر و فعال تر به ویژه در مرزهای غربی با توجه 
به شرایطی که در آنجا داریم و استفاده از تمام امکاناتمان 
برای تقویت مناطق مرزی در شرق کشور و کنترل نحوه و 

چگونگی هزینه های دولت در این مناطق تأکید شد.
وی اظهار کرد: بحث امنیت انتخابات در نشســــت مطرح 
شد و اطلس امنیت انتخابات درحال تهیه شدن است و 
این اطلس هر ماه تغییر می کند و تاکنون مشکل خاصی 

در این حوزه نداشتیم.
وزیر کشــــور با بیان اینکــــه در حوزه سیاســــی، مهمترین 

مسأله ما بحث انتخابات بود، گفت: هنوز فضای سیاسی 
و اجتماعی جامعــــه و افکار عمومی نســــبت به انتخابات 
حساســــیت و بازتــــاب و انعکاس خاصی را نشــــان نداده 
اســــت. وقتی این دوره از انتخابات را با 4 ســــال گذشــــته 
مقایســــه می کنیم برای ما کمی نگران کننده اســــت. آمار 
مــــا در دور قبل ]در نظرســــنجی ها از افرادی کــــه نظر داده 
بودند در انتخابات شــــرکت می کننــــد و از روند انتخابات 
گاهی دارند[ تقریبا دوبرابر آمار و ارقامی اســــت که اکنون  آ

در اختیار داریم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: این فضای ســــاکت و ســــرد در 
حــــوزه اجتماعی و سیاســــی اقتضا می کنــــد فعالیت و کار 
بیشــــتری به ویــــژه از منظــــر گروه های سیاســــی، احزاب و 
رســــانه ها صورت گیرد تا بتوانیم با این مقدمات و شیب 
مناســــب و مطلوب به اســــتقبال یک انتخابات پرشکوه 
برویــــم. برای ما الزم اســــت انتخابــــات با مشــــارکت باال و 
، کارآمدی، حمایت و پشتیبانی  پرشکوه که موجب اقتدار

از دولت خواهد شد، برگزار شود.
 ، وی با بیان اینکه مقدمات انتخابات از منظر وزارت کشور
آمــــوزش اســــت و آموزش هــــای الزم نیز داده می شــــود، 
اظهــــار کرد: بیش از یــــک و نیم میلیون نفــــر در انتخابات 
به وزارت کشــــور کمک می کنند که تقریبا انتخاب شدند. 
چاپ تعرفه ها شروع شده اســــت و تقریبا جلسات ستاد 
در اســــتان ها برگزار می شــــود از این رو امیدواریم در حوزه 

سیاسی بتوانیم انتخابات را مؤثرتر و بهتر پیش ببریم.
وزیر کشــــور با بیان اینکــــه در حوزه اقتصــــادی هم یکی از 
موضوعات مهم در شرایط کنونی، تولید و رفع موانع تولید 
و کمک به تولیدکنندگان است، افزود: گزارش مفصلی از 
ســــوی استانداران در ســــتاد تســــهیل و تنظیم بازار داده 
شــــد. در بحث ذخایر و کاالهای ایام حاضر و ایام رو به عید 

مشکل خاصی نداریم.
رحمانــــی فضلی با اشــــاره بــــه اینکــــه در زمینه رفــــع موانع 

تولید، ســــتاد تســــهیالت اقدامات خوبی انجــــام داد و با 
همکاری وزارت صمت و وزارت کشور ستادهای تسهیل 
در تمام اســــتان ها راه اندازی و فعال شــــدند و 24 ساعته 
کار می کننــــد، تأکیــــد کــــرد: همــــه نهادهــــای مختلف در 
کمک های خوبی می کنند و روند  دســــتگاه های مختلف 
پیش رو نشان از فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی و رفع 

موانع آنها است.
وی اضافه کرد: برخی مشــــکالت مثل تهیه مواد اولیه و 
کاالهای واســــطه ای به تحریم ها بر می گردد و الزم اســــت 
در ایــــن زمینه هــــا در حوزه سیاســــت خارجــــی اقداماتی 

صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه در این جلسه، بحث اولویت های 
آســــیب های اجتماعــــی هــــم مطرح شــــد، افزود: مســــأله 
جدیدی که امروز مطرح شــــد، بحث بررســــی آســــیب های 
اجتماعــــی و اهمیــــت آن کــــه ناشــــی از کرونا اســــت بود. 
آســــیب های اجتماعی ناشــــی از کرونا هم در بعــــد روانی، 
شخصی و فردی و هم در بعد اجتماعی خیلی مهم است. 
آمــــار و ارقام ها نشــــان از افزایش آســــیب ها اســــت و قرار 
شــــد کارگروه هایی تشکیل شــــود و در این راستا گزارش 

هاییآماده شود.
رحمانی فضلی بــــا بیان اینکه مواردی که در جلســــه امروز 
مطرح شــــد، جمع بندی می شــــود و بخشــــی که مربوط به 
وزارت کشــــور اســــت پیرامون آن تصمیم گیری می شود، 

افزود: آنچه مربوط به دولت است را به دولت می بریم.
وی با اشــــاره به اینکه همه ما به دنبال آن هســــتیم، مردم 
در آرامش، امنیت، نشــــاط سیاســــی و اجتماعی و شرایط 
مطلوبی باشــــند، گفت: در جلســــه تأکید شد استانداران 
بــــرای حفــــظ وحــــدت، انســــجام و هماهنگی میــــان تمام 
دستگاه های حاکمیتی و اجرایی تالش خود را انجام دهند 
تا بتوانیم در هماهنگی و همدلی روزافزون به مشــــکالت 

مردم پاسخ دهیم.

ح ملی مسکن هم به سرنوشت مسکن مهر دچار می شود؟ طر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: براســــاس 
اظهــــارات متولیــــان طــــرح اقــــدام ملــــی 
مســــکن، ابتــــدا زمــــان اتمــــام عملیات 
ساخت این طرح انتهای سال 99 عنوان 
شــــده بود اما در حال حاضــــر زمان اتمام 

پایان سال 1401 عنوان می شود.
طرح اقدام ملی مسکن تنها طرح اجرایی 
حوزه مسکن است که در دولت تدبیر و 

امید آغاز شد.
بر مبنــــای جزئیات ارائه شــــده از ســــوی 
متولیــــان ایــــن طــــرح پــــس از 5 ســــال 
ســــاخت  زمینــــه  در  دولــــت  بی عملــــی 
مســــکن، طــــرح اقــــدام ملی با ســــاخت 

ســــاالنه 200 هزار واحد مســــکونی در طی 2 سال به میدان 
آمد تا پاســــخی برای تقاضای انباشت شکل گرفته در این 

حوزه باشد.

ح اقدام ملی مســــکن تا پایان سال 99 به اتمام  � طر
می رسد؟

22 ماه پــــس از اینکه وزیر راه و شهرســــازی خبر ســــاخت 
400 هزار واحد مســــکونی طرح اقدام ملی تا پایان سال 99 
را اعــــالم کرد، این بــــار در 29 مهرماه ســــال 99 با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی از زمان دیگــــری برای اتمام این طرح 
رونمایی کرد. وزیر راه و شهرسازی این بار پایان سال 1400 
را به عنوان زمان اتمام پروژه طرح اقدام ملی مسکن اعالم 
کرد و گفــــت:» تا چند روز آینده اولین پروژه مســــکن ملی 
با حضور رئیس جمهوری افتتاح می شــــود و به مردم قول 

می دهیم که این پروژه تا پایان سال 1400 به اتمام برسد.«
در شرایطی که به نظر می رســــد، زمان اتمام فرآیند ساخت 
واحدهای مسکن هر با گذشت زمان به جلو رفته و سال 
به سال تمدید می شود، به یک باره خبر بازدید مدیرعامل 
جدید ســــازمان ملی زمین و مسکن از پروژه های این طرح 
و اعالم خبر تحویــــل زودتر از موعد واحدهای مســــکونی 
طرح اقدام ملی، افکار عمومی را نســــبت به اتمام این طرح 
در زمــــان قانونی امیدوار کرد اما بررســــی جزئیات اظهارنظر 
این مســــؤول بیانگر زمــــان دیگری بــــرای واحدهای طرح 

اقدام ملی بود.
در همیــــن ارتباط، احمــــد اصغری مهرآبــــادی، مدیر عامل 
جدید سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه طبق 
قرارداد مقرر شده بود که این طرح 36 ماهه به اتمام برسد، 

گفت: »بــــا تالش ها و پیگیری های انجام شــــده و افزایش 
شیفت ها مقرر شده که این پروژه 27 ماهه به بهره برداری 

برسد.«
معاون وزیر راه و شهرســــازی با اعالم اینکــــه این پروژه ها 
طبق برنامه زمانی در جریان اســــت، تأکیــــد کرد:» از تمامی 
مدیران اســــتانی و ســــتاد می خواهم، با پیگیری مستقیم 
بتوانند مســــائل را حل کنند تا بتوانیــــم قولی که به مردم 
داده ایــــم را عملی کنیم و این طرح را تا پایان شــــهریور 1401 

به بهره برداری برسد.«
با اســــتناد به اظهارات مهرآبادی مبنی بــــر اتمام عملیات 
ســــاخت بخشی از واحدهای مســــکونی طرح اقدام ملی تا 
پایان سال 1401، بیانگر تمدید دوباره زمان اتمام این پروژه 
است. در حقیقت پس از آنکه پایان این پروژه از سال 99 
به انتهای ســــال 1400 حواله داده شــــد، این بار زمان پایان 
ساخت طرح اقدام ملی با تمدید یک ساله به انتهای سال 

1400 موکول شده است.

ح اقدام ملی مسکن اعتماد ندارند � مردم به طر
در حالی که متولیان وزارت راه و شهرسازی همچنان زمان 
اتمــــام پروژه های طرح اقدام ملی را تمدیــــد می کنند، نحوه 
رفتــــار مردم با این طرح نیز قابل توجه اســــت. در حقیقت 
متقاضیان ســــاخت واحدهای مســــکونی طرح اقدام ملی 
مسکن پس از مشاهده رفتار متولیان این طرح، نسبت 
بــــه تکمیل آورده اولیه خــــود اقدام نکردند تــــا وزارت راه و 
شهرسازی مجبور به برگزاری ثبت نام مجدد برای این طرح 

شود.
در همین راســــتا، محمــــود محمودزاده، معاون مســــکن 

شهرســــازی  و  راه  وزارت  ســــاختمان  و 
پیــــش از برگــــزاری ثبت نام مجــــدد برای 
متقاضیــــان گفته بــــود:» 60 هــــزار نفر از 
تاکنون  کــــه  ملی  مســــکن  متقاضیــــان 
اولین واریز را برای ساخت مسکن خود 

نداشتند تا دو روز دیگر فرصت دارند.«
در ایــــن ارتبــــاط، واریز نکــــردن آورده 40 
میلیــــون متقاضیان برای مســــکن های 
طرح اقدام ملی، علی رغــــم قیمت پایین 
واحدهای مســــکونی این طرح نســــبت 
، یک پرســــش  به ســــایر خانه هــــای بازار
متفاوتی  پاســــخ های  می تواند  کــــه  مهم 
خصــــوص،  همیــــن  در  باشــــد.  داشــــته 
محمد حمیدزاده، کارشــــناس حوزه مســــکن در پاسخ به 
ســــوالی مبنی بر دالیل تکمیل وجه نکردن مردم گفت:» 
طبیعی است زمانی که متولیان این طرح مدام تاریخ اتمام 
عملیات ساخت را سال به سال به تعویق بیندازند، مردم 
اعتماد خود را نسبت به این طرح از دست داده و سرمایه 
خــــود را به طرحی که مشــــخص نیســــت چه زمانــــی پایان 

می یابد واریز نکنند.«

عملکرد نامطلوب دولت روحانی در حوزه ساخت  �
مسکن

این کارشــــناس حوزه مســــکن در تشــــریح دالیــــل تاخیر 
واحدهــــای مســــکونی طــــرح اقــــدام ملی گفــــت:» بخش 
عمــــده ای از واحدهــــای ایــــن طرح کــــه تاکنــــون وارد مدار 
ساخت شده اند، واحدهای مســــکونی طرح مسکن مهر 
اســــت که در زمان مقرر ســــاخته نشــــد و اکنون با قیمتی 
بیشتر به دست مشتریان می رسد، در حقیقت وزارت راه 
و شهرسازی تاکنون عملکرد جدی در زمینه ساخت واحد 

جدید نداشته اند.«
به نقل از فارس، در شــــرایطی که رئیس جمهور قبلی بارها 
اعالم کرد، واحدهای مســــکن مهر باید تا انتهای سال 92 
به اتمام می رســــیدند اما عملکرد دولت روحانی به نحوی 
بود که ساخت واحدهای مسکونی این طرح همچنان نیز 
ادامه پیدا کند. اکنون عملکرد مشابه این دولت در طرح 
اقدام ملی مســــکن و تمدید سال به سال زمان اتمام این 
پروژه مشــــخص کننده آن اســــت که این رویه متخص به 
پروژه مســــکن مهر نیست و این دولت در زمینه ساخت 

مسکن با ناکارآمدی جدی مواجه است.

قالیباف: روابط دوستانه تهران و پکن متأثر از شرایط بین المللی نخواهد بود

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس مجلس شــــورای 
اســــالمی گفت: روابط دوستانه تهران و پکن متاثر از ارتباط 

با سایر کشورها و شرایط بین المللی نبوده و نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اسالمی دیروز 
دوشنبه با »الی جان شو« رئیس کنگره ملی جمهوری خلق 
چین در خصوص راه های تقویــــت و تحکیم همکاری های 
فیمابین به ویژه مراودات پارلمانی و چشــــم انداز تحوالت 
بین المللــــی و منطقه ای طی نشســــت رســــمی و وبیناری 

گفتگو و تبادل نظر کردند.
وی در ابتــــدای این گفتگــــوی ویدئو کنفرانســــی با تبریک 
فرارســــیدن عید بهاره و ســــال نو چینی، به پیشینه تاریخی 
و طوالنی مراودات دو ملت اشــــاره کرد و گفــــت: با پیروزی 
انقــــالب اســــالمی روابــــط دو کشــــور وارد دوران نوینــــی از 
همکاری ها در عرصه هــــای مختلف اقتصــــادی، فرهنگی، 
سیاســــی - پارلمانی گردید و دیدگاه های مشترک در قبال 
تحوالت بین المللــــی و منطقه ای موجب تحکیم و تقویت 

هرچه بیشتر روابط فیمابین شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: باور داریم که آینده از 
آن آسیا و کشورهای مستقل است و ما نگاه به حوزه مهم 
تمدنی، تاریخــــی، فرهنگی و اقتصادی قاره آســــیا را فرصتی 

مهم برای مردم این قاره پهناور می دانیم.
قالیباف تأکید کرد: روابط دوســــتانه تهــــران - پکن متأثر از 
روابط با سایر کشورها و شرایط بین المللی نبوده و نخواهد 
بود و براســــاس همکاری و منافع مشترک در همه حوزه ها 
پیش خواهــــد رفت. اراده رهبران دو کشــــور بر توســــعه و 

تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه می باشد.
وی در بخش دیگری از ســــخنان خود با تبریک موفقیت 
چین در مبارزه با بیماری کرونا و به ویژه تهیه واکســــن آن 
از کمک های پکن به جمهوری اســــالمی ایــــران در جهت 
مقابلــــه با ایــــن بیماری قدردانــــی کرد و به دســــتاوردهای 
مهم جمهوری اســــالمی ایران در تولید واکســــن اشــــاره و 
تالش های مشترک کادر درمانی - بهداشتی و علمی ایران 

و چین را ستود.
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی بر اســــتمرار همکاری دو 

کشور در مبارزه با ویروس کرونا و تولید واکسن تأکید کرد.
قالیبــــاف در ادامــــه همکاری هــــای پارلمانــــی فیمابین را 
بخش مهمی از روابط دو کشــــور خواند و افزود: مجالس 
ایران و چین در عرصه هــــای مختلف منطقه ای و دوجانبه 
همکاری های ســــازنده و مؤثری دارند و در آینده نیز سطح 
همکاری پارلمانی متناســــب با روابط دو کشــــور توسعه و 

گسترش خواهد یافت.
وی ضمــــن تأکید بر حمایت مجلس شــــورای اســــالمی از 
راهکارهای تسهیل کننده و شتاب دهنده مناسبات دو 
کشــــور در عرصه های مختلف تصریح کرد: ایران عالقمند 
بــــه ارتقای ســــطح همکاری هــــا در همه بخش هــــای مورد 

عالقه طرفین می باشد.
رئیس مجلس شورای اســــالمی همچنین از موضع قاطع 
چیــــن در رد تحریم هــــا علیه ملت ایــــران قدردانــــی کرد و 

افزود: روابط ایران و چین به صورت مستقل حائز اهمیت 
راهبردی اســــت و متأثر از تحول در سایر کشورها نبوده و 

نیست.
قالیباف بر اهمیت احترام همه طرف ها به حاکمیت ملی 

و تمامیت ارضی چین تأکید کرد.
در این نشســــت »جان لی شــــو« رئیس کنگره ملی خلق 
چین با اشــــاره بــــه پنجاهمیــــن ســــالگرد برقــــراری روابط 
دیپلماتیک دو کشور گفت: گفتگو و رایزنی میان روسای 
مجالس ایران و چین در آغاز ســــال میالدی جدید نشان 

دهنده تعمیق روابط سازنده دو کشور می باشد.
وی افــــزود: همانگونه که رهبری چیــــن تأکید دارند، روابط 
دوســــتانه جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایران 
نشأت گرفته از پیشینه تاریخی همکاری های دو کشور در 
زمان های سخت و حمایت های بی دریغ در مسائل مهم 

فیمابین است.
رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ضمن اشاره به 

اهمیت مراودات و تبادالت پارلمانی در توسعه مناسبات 
دوســــتانه در کشــــور بر آمادگی مجلس چین بر تقویت و 

تحکیم همکاری های پارلمانی فیمابین تأکید کرد.
وی افزود: دولت و پارلمان چین سیاست آمریکا و اعمال 
تحریــــم علیه کشــــورها را محکوم و بر پایبنــــدی و حمایت 

کشور متبوعش از توافقات بین المللی تأکید کرد.
رئیــــس دائمی کنگره خلــــق چین گفــــت: جمهوری خلق 
چین از هرگونه همکاری با جمهوری اسالمی جهت مبارزه 

با کرونا و تهیه واکسن کرونا استقبال می کند.
رؤســــای مجالس ایــــران و چین در این گفتگــــو بر تداوم 
و اســــتمرار رایزنــــی و گفتگوهــــای پارلمانــــی فیمابین در 
ســــطوح مختلف، بهره گیــــری از ظرفیت هــــای حقوقی و 
قانونی مجالس دو کشــــور برای پیشبرد روابط فیمابین 
، همکاری برای مقابله با افراط گرایی و تروریسم  دو کشور
و تبادل تجربه و اطالعات در زمینه فعالیت های پارلمانی 

کردند. توافق 

احتمال بروز خاموشی
شــــرکت توانیر اعالم کرد: با توجه به افزایش شدید 
مصــــرف گاز و بــــرق در بخــــش خانگــــی و تجاری و 
محدودیت در تأمین ســــوخت نیروگاه ها، احتمال 
بروز خاموشــــی در برخی از مناطق بــــه ویژه مناطق 

شمالی و سردسیر کشور وجود دارد.
از هم وطنان عزیز درخواســــت می شــــود با کاهش 
10 درصــــد در مصــــرف گاز و برق، صنعــــت برق را در 
تأمین برق مطمئن و پایدارِ تمام نقاط کشــــور یاری 

نمایند.

احتمال تصویب افزایش
 40 درصدی حقوق کارگران

گفــــت:  مجلــــس  کارگــــری  فراکســــیون  رئیــــس 
 35 افزایش  برای  پیشنهاداتی  مجلس  نمایندگان 
تا 40 درصدی میزان حقوق کارگران در ســــال 1400 

کرده اند. مطرح 
اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران 
دخالــــت نکند، می توان به تعییــــن افزایش حقوق 

کارگران در فضایی واقع بینانه امیدوار بود.

سردار باقری:

رزمایش های اخیر دشمن
 را عقب راند

رئیس ســــتادکل نیروهای مسلح گفت: در دو ماه 
گذشــــته کشــــورمان با تنش هایی از جانب رئیس 
آمریکا مواجه بــــود و در این  جمهور کم خــــرد قبلی 
رابطه حتی تهدید هایی هم علیه کشــــورمان مطرح 
شد؛ البته تحرکات فراوانی نیز در جنوب غرب آسیا 

انجام دادند و تنش هایی ایجاد کردند.
آن چــــه در رزمایش های اخیر اتفــــاق افتاد، نمایش 
قدرت و بــــر هــــم زدن توطئه هــــای احتمالــــی و نیز 
تهدید هــــای دشــــمنان و همچنیــــن عقــــب راندن 
تهدید دشــــمنان و ایجاد قوت قلب در میان ملت 

ایران بود.

رئیسی: 

اختالف ها را در جلسات 
خصوصی حل کنید

کیــــد کــــرد: تریبون های  رئیــــس دســــتگاه قضــــا تأ
از انسجام  عمومی باید محل امیدآفرینی و نشــــان 

و آهنگ واحد در کشور باشد.
محل »طرح« و »حل« مســــائل اختالفی، جلســــات 

خصوصی است نه تریبون های عمومی.
گاهی اوقات بالعکس می شود و جلسات به محل 
خوش و بش تبدیل می شــــود و مســــائل اختالفی، 

پشت تریبون مطرح می شود.

سازمان هدفمندی یارانه ها 
مکلف به ثبت نام جاماندگان 

یارانه شد
در  بودجــــه  تلفیــــق  کمیســــیون  ســــخنگوی  زارع، 
نشست خبری اعالم کرد: طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق بودجه، ســــازمان هدفمندی یارانه ها مکلف 
شد از افرادی که بنا به دالیلی یارانه دریافت نکرده 
و یا یارانه به آن ها تعلق نگرفته اســــت، دوباره ثبت 
نام به عمل آورد، در غیر این صورت افراد می توانند 
این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

ناکامی آمریکا در حمله 
سایبری به وبینار بزرگداشت 

سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی

واحــــد  رئیــــس  و  مجــــازی  فضــــای  شــــورای  دبیــــر 
حملــــه  از  اســــالمی  آزاد  دانشــــگاه  الکترونیکــــی 
واحــــد  بــــه  آمریــــکا  مبــــدا  از  ســــایبری  ســــنگین 

آزاد اسالمی خبر داد. الکترونیکی دانشگاه 
پــــس از برگــــزاری همایــــش یادبــــود حــــاج قاســــم 
آزاد  دانشــــگاه  الکترونیکــــی  واحــــد  در  ســــلیمانی 
اسالمی، ســــامانه های این واحد مورد حمله شدید 
سایبری از سوی آمریکا قرار گرفتند که با هوشیاری 

متخصصان فنی آن واحد، این حمله دفاع شد.

ترامپ خودش و اطرافیانش 
را مخفیانه عفو کرد

معتقدم  گفــــت:  ترامــــپ  ســــابق  وکیل  »کوهــــن« 
ترامپ قبل از ترک کاخ سفید با صدور دستورهای 
مخفــــی، خــــودش، پســــرانش و »رودی جولیانــــی« 

وکیل شخصی خود را مورد عفو قرار داده است.

کشف 144 قبضه سالح 
غیرمجاز در کردستان

فرمانده انتظامی اســــتان کردستان اعالم کرد: یک 
شناسایی  کردستان  استان  در  اسلحه  قاچاق  باند 
شــــد و از خودروی متهمان 99 قبضه ســــالح کلت 
کمری و 25 قبضه ســــالح شــــکاری، کشــــف شد و 

همچنین 3 نفر در این عملیات دستگیر شدند.

اخبار کوتاه

یادداشت
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اسدآبادی ها روی نوار ناکامی
بســــکتبال  خانــــه  تیــــم  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کردستان با شکســــت دادن حریف اسدآبادی جواز 
حضور در مرحله دوم لیگ دســــته یک باشگاه های 

کشور را کسب کرد.
دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال 
باشــــگاه های کشــــور در گروه شــــمال بــــه میزبانی 
ســــنندج در سالن آزادی این شــــهر در حال برگزاری 
اســــت. خانه بســــکتبال کردســــتان یکشنبه شب 
اول  دســــته  لیــــگ  رقابت هــــای  برگشــــت  دور  در 
باشگاه های کشــــور در منطقه شمال و در سومین 
بازی خود توانست بر خانه بسکتبال اسدآباد غلبه 
کند. بسکتبالیســــت های کردســــتانی در یک بازی 
برتر توانســــتند با نتیجه 77 بر 45 از ســــد تیم خانه 
بســــکتبال اســــدآباد بگذرند. تیم خانه بســــکتبال 
کردســــتان با کســــب این پیروزی ضمــــن اینکه به 
مرحله دوم لیگ دســــته یک صعود کرد توانســــت 
انتقام شکســــت دور رفت را هــــم از حریف همدانی 

خود بگیرد.

خداحافظی با شدیدترین 
محدودیت های ورزشی 

تا 10 بهمن
آزادباش سراسری مراکز تمرین و 

مسابقات

هگمتانه، گروه ورزش: تا دهم بهمن ماه سال جاری 
، استخرهای سرپوشــــیده، باشگاه های  در 19 شــــهر
ورزشــــی ورزش هــــای پربرخورد و باشــــگاه ورزشــــی 
سالنی و در 157 شهر نیز صرفا باشگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخورد و باشــــگاه های ورزشی سالنی 
تعطیــــل خواهند بود و خبری از اعمال شــــدیدترین 
محدودیت های ورزشــــی که شــــامل مراکز تمرین و 

انجام مسابقات ورزشی است، نخواهد بود.
طبــــق جــــدول گروه هــــای شــــغلی، مراکــــز تمریــــن 
و انجــــام مســــابقات ورزشــــی در گــــروه شــــغلی دو، 
استخرهای سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی سه 
و باشــــگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به 

عنوان گروه شغلی چهار تعیین شده اند.
طبق آخرین اعالم ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با 
کرونا، هــــم اکنون از نظر شــــیوع ویروس، 19 شــــهر 
نارنجــــی، 157 شــــهر زرد و 256 شــــهر آبی هســــتند، 
بنابرایــــن دیگرهیچ شــــهر قرمز کرونایی در کشــــور 
وجود ندارد و شهرهایی که در مازندران قرمز بودند 

، نارنجی شده اند. نیز
مناطق نارنجی �

طبق اعالم ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا 
در حال حاضر 19 شــــهر کشــــور در وضعیت نارنجی 
یا ســــطح هشــــدار 2 قــــرار دارنــــد و محدودیت های 
مشاغل سطح 3 و 4 در آن ها اجرا می شود؛ بنابراین 
استخرهای سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی سه 
و باشــــگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به 
عنوان گروه شــــغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به 

فعالیت نیستند.
مناطق زرد �

همچنین نقاطی که در وضعیت زرد قرار دارند سطح 
شــــغلی 4 در آن ها محــــدود خواهد بود که شــــامل 
باشــــگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشــــگاه های ورزشــــی 
سالنی است که وضعیت 157 شهر زرد اعالم شده 
و شــــامل محدودیت های ســــطح شــــغلی چهارم تا 

پایان هفته جاری خواهند شد.

خبــر

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: شــــهردار همــــدان موفق 
به کســــب نشان ملی شــــهر فعال کشــــور در حوزه 

ورزش های همگانی شد.
طرح ملی شهر فعال ایران "شــــفا"، ازجمله طرح های 
ملی فدراســــیون ورزش های همگانی اســــت که در 
استفاده  و  فعال  سیســــتم های  توســــعه  راســــتای 
از ظرفیــــت عظیم شــــهرداری ها در توســــعه ورزش 

همگانی طراحی  شد.
شــــهرداری همــــدان در این طــــرح بین 32 اســــتان 
کشــــور در سه مؤلفه »شهر دوســــتدار بازی«، »شهر 
دوستدار پیاده روی« و »شــــهر دوستدار ورزش« به 

نشان برنز دست یافت.
این نشان به زودی توســــط هادی سبزواری مشاور 

در  کشــــور  همگانی  ورزش هــــای  فدراســــیون  عالی 
صحن شــــورای اســــالمی شــــهر همدان به "عباس 

صوفی" شهردار همدان اعطا می شود.
اینکه  به  اشــــاره  با  اســــتان  همگانی  هیأت  رئیس 
صبحگاهی  و  روی  پیــــاده  ورزش  حوزه  در  همدان 
راســــتا  همین  در  گفت:  اســــت،  مطرح  کشــــور  در 
شهرداری همدان زیرســــاخت هایی را به خصوص 
کرده است  ایجاد  روی در سطح شــــهر  برای پیاده 
و "پیــــاده روســــازی ها" یکــــی از اقدام هــــای مهــــم 
ورزش  توســــعه  راســــتای  در  شــــهری  مدیریــــت 

است. همگانی 
هادی سبزواری افزود: شهرداری همدان در راستای 
تأمین زیرســــاخت ها و فضاهای ورزش همگانی در 

بوستان های استان همدان اقدام های بسیار خوب 
و شایســــته ای انجام داده که امیدواریم این مهم در 

آینده نیز تداوم داشته باشد.

وی بــــا قدردانی از تالش اعضــــای هیأت ورزش های 
همگانی همدان گفت: این اســــتان در ســــطح ملی 
جزو ســــه اســــتان برتر در حوزه ورزش های همگانی 

است.
هم اکنون بیش از 20 هزار ورزشکار عضو ورزش های 

همگانی استان همدان هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان:

توسعه محوری رویکرد منطقه یک شهرداری همدان در حوزه ورزش و جوانان
هگمتانه، گروه ورزش: مدیر کل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان تفکر و رویکرد شهرداری منطقه یک شهر همدان 
را توسعه محوری در این عرصه قلمداد کرد و گفت: برآیند 
این نوع تفکر با افزایش نرخ ســــالمت طی ســــال های آتی 

مشخص خواهد شد.
در عصــــر حاضر با گســــترش دامنه اســــتفاده از وســــایل 
جدید همچون آسانســــور و پلــــه برقی، ابزارهــــای فناوری 
اطالعــــات )رایانه، اینترنت و غیره(، تغییر ســــبک زندگی و 
نحوه اشتغال افراد و نیز گسترش زندگی آپارتمان نشینی 
در شــــهرهای بزرگ، تحرک شــــهروندان به شدت کاهش 
یافته  اســــت که در حقیقت کم تحرکی افراد عامل مؤثری 
، بیماری هــــا و ناتوانی ها  برای افزایــــش میزان مرگ و میــــر

است.
عالوه بر این به  دلیل مشــــغله بیش از حد شــــهروندان، 
نبود فرصت کافی جهت انجام تمــــام کارهای روزمره و نیز 
فاصله زیاد بین مراکز خدمات رســــانی شهری، شهروندان 
به خودرو و سایر وسایل مدرن به شدت وابسته شده اند 
و فعالیتهــــای اوقات فراغت نیز به نوعی تنظیم شــــده که 

کمترین تحرک و فعالیت بدنی را به همراه دارد.
بنابرایــــن برنامه ریــــزی برای »گــــذران فراغت« بــــه ویژه در 
فضــــای شــــهری ارتبــــاط نزدیکی بــــا برنامه ریــــزی در حوزه 
جوانان پیــــدا می کند چراکه ســــاماندهی فضایی و تأمین 
امکانــــات فراغتی تــــا حدود زیــــادی به کمیــــت و کیفیت 
فضاهای شــــهری و تجهیزات آنها وابســــته است در این 
راســــتا نقش مدیریتــــی ارگان ها و ســــازمان های مختلف 
شهری نظیر شــــهرداری جهت تأمین فضاهای تفریحی - 
ورزشی مورد نیاز اقشــــار مختلف جامعه برای بهتر سپری 

کردن اوقات فراغت افراد پراهمیت است.
حال آنکه خوشبختانه طی ماه های اخیر شهرداری منطقه 
یک همدان با داشــــتن برنامه منجسم در راستای تحقق 
فضای پر نشــــاط و درعین حال ســــالم برای شــــهروندان 
و به ویــــژه جوانــــان اقدامات مؤثــــری را در ایــــن عرصه در 
دســــتور کار قرار داده اســــت به طوری که توانسته با اتخاذ 
تصمیمات نوین برای ارائه ضوابط و الگوهایی برای فراهم 

نمــــودن فضاهای متنــــوع ازجمله در پارک هــــا، زمین های 
بازی و مراکز ورزشــــی تأثیرگذار بوده اســــت به گونه ای که 
شــــهرداری منطقه یک عالوه بر اجرای پروژه های موجود، 
توسعه زیرساخت های ورزشــــی فرهنگی جزو برنامه های 

این مجموعه شهری است.
براین اســــاس با توجه به آنچه گفته شد از آنجایی که اداره 
کل ورزش و جوانان به عنوان متولــــی اصلی حوزه ورزش 
و جوانان و مســــائل مرتبط با این فضاســــت در خصوص 
فعالیت های صورت گرفته از ســــوی شــــهرداری منطقه با 
حمید ســــیفی مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 

گفت وگویی را ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید براینکه 
در جامعــــه امروزی ورزش منظم و اصولــــی یکی از نیازهای 
اساسی در جوامع بشری شده است گفت: این احساس 
نیاز تا بــــدان جا پیش رفته که دولتها در برنامه ریزی خرد و 
کالن خود، ورزش را در اولویت های پایه ای لحاظ می کنند 
و یکی از رموز پیشرفت و سالمت جامعه بشری می دانند.
حمید ســــیفی افزود: ورزش امروز به حدی مهم است که 
برای دســــتیابی به یک جامعه سالم، بانشــــاط و ورزشکار 
نیاز اســــت یک مجموعه فراتــــر از دســــتگاه ورزش به آن 

توجه داشته باشد.
وی با تأکید براینکه شــــاید در ســــالهای اخیر وجود وزارت 
ورزش و جوانــــان و زیرمجموعه هــــای آن این تصــــور را در 
جامعه ایجاد کرده باشد که فراهم کردن زمینه ورزش تنها 
وظیفه این دســــتگاه اســــت عنوان کرد: این توقع مانند 
این اســــت که بگوییم پرداختن به مقوله فرهنگ وظیفه 
یک وزارتخانه خاص اســــت و دیگر وزارتخانه ها و بخش ها 
در این زمینــــه وظیفه ای ندارنــــد و باید تنها بــــه امور خود 

بپردازند.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
یقینا تعریف و ایجاد فضاهای ورزشی در سطح شهر کمک 
شایانی به توســــعه ورزش و ســــالمت جامعه خواهدکرد 
گفت: خوشبختانه این رویکرد از سوی شهرداری همدان 
و به ویژه شــــهرداری منطقه یک از طریــــق ایجاد فضاهای 

ورزشــــی متعدد طی ماه ها اخیر به عنــــوان یک الگو قابل 
مطرح شدن است.

حمید ســــیفی با اشــــاره به اینکه عملکرد مدیریت منطقه 
یک شــــهرداری همــــدان در بحــــث ایجاد زیرســــاختهای 
ورزشی و درعین حال اجرای برنامه ها فرهنگی با محوریت 
جوانان ســــتودنی اســــت عنوان کــــرد: در واقع ورزشــــکار 
بودن و در عین حال ورزشــــی بودن شــــهرداران مناطق و 
باالخص مدیریت شهرداری منطقه یک نقطه قوتی است 
که ما را در حوزه ایجاد زیرســــاختهای ورزشی در سطح شهر 

یاری می کند.
وی با بیــــان اینکه فعالیت های صــــورت گرفته با موضوع 
ورزش و جوانان از ســــوی شــــهرداری منطقه یک در واقع 
نشــــان از دغدغه منــــدی این عزیزان دارد اذعــــان کرد: در 
واقع تفکر و دیدگاه شــــهردار منطقه یک به سوی توسعه 
محــــوری در عرصــــه ورزش و جوانان در فضاهای شــــهری 

است.
ســــیفی با شاره به ایجاد فضاهای ورزشــــی در پارک و ایجاد 
زمیــــن چمن در اکثر محــــالت این منطقــــه و درعین حال 
ایجاد بوستان های محله ای اذعان کرد: آنچه مسلم است 
اینکه درواقع درک متقابلــــی از کمبودها و تالش برای رفع 
آنها از ســــوی این مدیریت درعرصه فضاهای ورزشــــی در 

شهر وجود دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اینکه 
نتیجــــه و برایند زیرســــاخت های ورزشــــی ایجاد شــــده در 
منطقه یک شهرداری طی ســــالهای آتی خود را در افزایش 
نرخ سالمت جامعه نشان خواهد داد اذعان کرد: در واقع 
منطقه یک شــــهرداری همدان به عنوان یک بال توانمند 
در کنــــار اداره کل ورزش و جوانان در بخش های مختلف 

کار سازو کارآمد وارد شده است.
سیفی با اشاره به اینکه خوشــــبختانه جلسات متعددی 
را بــــا مدیــــران شــــهرداری در بخش هــــای مختلف ورزش 
همگانی، ورزش شــــهروندی و غیره برگزار کرده و خواهیم 
کرد گفــــت: خوشــــبختانه شــــهرداری همــــدان در حیطه 
وظایف تعریف شده در حوزه ورزش و جوانان خوب ظاهر 

شده است.
وی با تأکید براینکه زیرســــاخت های ورزشی ایجاد شده در 
منطقه یک شــــهر همدان منطقه گام محکمی در مســــیر 
توســــعه ورزش و به تبع آن ســــالمت جامعــــه خواهد بود 
عنوان کرد: درواقع خواســــته اصلی ما این اســــت که دیگر 
نهادها نیز همچون شــــهرداری پای کارآمــــده و مؤثر واقع 

شوند.
وی با اشــــاره به اینکه یکی از سیاســــت های تعریف شده 
در اداره کل ورزش و جوانان افزیش ســــرانه ورزشی است 
اذعان کرد: به دنبال آن هســــتیم که طی یک ســــال و نیم 
آتی ســــرانه 64 درصدی را بــــه 74 درصد برســــانیم و یقینا 
ایجاد زیرســــاخت های ورزشــــی در فضای شــــهری ما برای 

رسیدن به این هدف کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به بازسازی مجموعه شهدای شهرداری توسط 
شهرداری منطقه یک تصریح کرد: عالوه بر ایجاد فضاهای 

جدید ورزشی یقینا حفظ و نگهداری و درعین حال احیای 
امکان و زیرساختهای رزشــــی نیز ما را در رسیدن به سرانه 

مطلوب یاری خواهد کرد.
مع الوصــــف با توجه به آنچه گفته شــــد خوشــــبختانه طی 
ماه های اخیر بــــا رویکرد دغدغه مندانــــه مدیریت منطقه 
یک شــــهرداری همدان شاهد نگاه بســــیار مثبت و روند 
بســــیار مطلوبــــی در زمینــــه پرداختن بــــه ورزش، احداث 
فضاهای ورزشی و، برپایی برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
جوان محــــور در محــــالت مختلف این منطقه شــــهر و در 

نهایت و توسعه زیرساخت های ورزشی بوده ایم.
کنده از یک روحیه خدمت همه جانبه اســــت  نگاهی که آ
و رفاه و آســــایش شــــهروندان را تنها در جمع آوری زباله و 
آســــفالت و نظافت شهری نمی داند لذا انتظار می رود این 
نگاه مســــؤولیت گرایانــــه همچنان بر فضای شــــهرداری 

منطقه یک و دیگر ادارات نیز حکم فرما باشد.

بی تابی شاگردان طالیی منش برای کسب نخستین برد خانگی
شهرداری صدر جدول را می گیرد؟

هگمتانه، گروه ورزش: تیم فوتبال شهرداری همدان 
اگرچه تا پایــــان هفته پنجــــم همچنان جــــزو تیم های 
بدون باخت گروه یک لیگ دســــته 2 کشــــور اســــت 
اما برای بقا در کورس مدعیــــان باید به دنبال پیروزی 

باشد.
شاگردان رضا طالیی منش تا پایان هفته پنجم ضمن 
کســــب 9 امتیاز در رده چهارم جــــدول رده بندی این 

گروه قرار گرفته اند.
این تیم در پنج بازی اخیر صاحب 2 برد و ســــه تساوی 
شده اســــت در حالی که می توانســــتند با کمی دقت 

بیشتر به 5 پیروزی نیز دست یابند.
تیم تحت هدایــــت طالیی منش در تمامــــی این پنج 
بازی همواره گل اول بازی را بــــه حریفان زده اند اما بی 
دقتی در اســــتفاده بهتر از موقعیت ها و نیز ضعف در 
حفظ نتیجه باعث از دســــت دادن حداکثــــر امتیازها 

شده است.
شــــهرداری امروز در حالی میزبان محتشم تبریز است 
که تنها با شکست این تیم می تواند موقعیت خود را 

در کورس مدعیان گروه یک لیگ 2 حفظ کند.

به دنبال نخستین برد خانگی �
تیم شــــهرداری تاکنون موفق به کســــب پیــــروزی در 

دیدارهای خانگی نشــــده اســــت و جالب تر اینکه آنها 
بردهای خود را خارج از خانه کسب کرده اند.

پیروزی مقابل شهرداری بندرعباس و نفت و گاز گچساران 
2 برد خارج از خانه شهرداری همدان بوده است.

آنها در اوج بدشانســــی نتوانستند پیروزی مقابل سه 
، اســــپاد تهران و مس نوین  تیم ایران جوان بوشــــهر

کرمان را تا پایان 90 دقیقه حفظ کنند.
دروازه بان شــــهرداری در دیدار مقابل اســــپاد تهران و 
ایران جوان بوشهر با خروج اشتباه مقصر اصلی در به 
ثمر رســــیدن گل های حریفان شد تا شهرداری از 2 برد 

مهم محروم بماند.
حاال شــــهرداری چی ها این هفته به دنبال نخســــتین 
پیروزی خانگی برابر محتشم تبریز هستند تا به نوعی 

به ناکامی های خانگی خود پایان دهند.
آنها در صورت برتــــری در این بــــازی می توانند امیدوار 
به صدرنشینی باشند اما تساوی و شکست چه بسا 

شهرداری را به رده های پایین تر جدول برود.
امتیاز تیم های گروه یک لیگ 2 به قدری نزدیک است 
که تیم نهم جدول تنها ســــه امتیاز با تیم سوم جدول 

فاصله دارد.

محتشم محروم از پیروزی �
تیم محتشم تبریز جزو چهار تیم ناکام گروه یک لیگ 

2 در کسب پیروزی تا پایان هفته پنجم بوده است.
نماینــــده تبریــــز از پنج بازی انجام شــــده خود به ســــه 
تساوی و 2 شکست رسیده است و عملکرد خوبی را 

از خود به نمایش نگذاشته است.
ایــــن تیــــم تنهــــا بــــا یــــک گل زده در ایــــن پنــــج بازی 
ضعیف ترین خط حمله لیگ 2 را داشــــته اســــت و در 

مقابل نیز چهار گل دریافت کرده است.
آنهــــا بــــا قــــرار گرفتــــن در رده دوازدهــــم جــــدول جزو 

قعرنشــــینان به شــــمار می روند و ادامه ایــــن روند به 
سقوط خواهد انجامید.

به طور قطع این تیم نیز درصدد کســــب امتیاز مقابل 
شــــهرداری در همدان اســــت تا بتواند حداقل بدون 

شکست این شهر را ترک کند.

لشکر محروم و مصدوم بالی جان شهرداری �
ســــرمربی تیم شــــهرداری همــــدان می گویــــد: از بازی 
هفتــــه دوم تاکنون همــــواره با غیبت چنــــد بازیکن 
تیم مواجه بودیم که در روند نتیجه گیری هم بســــیار 

است. تأثیرگذار 
رضا طالیــــی منش افزود: در ایــــن هفته های اخیر چند 
بازیکن را به دلیل مصدومیــــت و محرومیت در اختیار 
نداشتیم و همین مساله مشکالتی را برای ما ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: خوشــــبختانه مصدومان تیم در حال 
بازگشــــت هســــتند و امیدوارم در مقابل محتشــــم 
تبریــــز بتوانیم با بهــــره مندی از حداکثــــر بازیکنان به 

میدان برویم.
طالیی منــــش دلیل به دســــت نیامــــدن پیروزی در 
و  دانســــت  فوتبال  اتفاق های  را  خانگــــی  بازی هــــای 
گفت: مــــا در هر پنج بــــازی انجام شــــده گل اول را به 
ثمر رسانده ایم که نشان می دهد موقعیت و شرایط 

داشته ایم. گلزنی 
وی گفــــت: تالش ما کســــب پیروزی در بــــازی مقابل 
محتشــــم تبریز اســــت هر چند هیچ تیمــــی در جدول 
ضعیف نیســــت و همه برای کســــب امتیاز به میدان 

می آیند.
این بازی امروز ســــه شنبه از ســــاعت 14 در ورزشگاه 

شهید حاجی بابایی مریانج برگزار می شود.
اســــماعیل نیســــاری به همراه فــــرزاد ولــــی ابرقویی و 

محمد حمزه ای داوران این بازی هستند.

استعداد فوتبال استان؛ از مالیر تا اوکراین
اوکراینــــی  رســــانه   یــــک  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت وگویی از شــــهاب زاهدی، مهاجــــم تیم المپیک 

دونتسک منتشر کرد.
ua.tribuna گفت وگــــوی اختصاصی  وبــــگاه ورزشــــی 
با شــــهاب زاهدی، مهاجم تیم المپیک دونتســــک و 
بهترین گلــــزن نیم فصل لیگ برتر این کشــــور انجام 

داد که در ادامه می خوانید:
 پیش از سفر به شهر کیف چه چیزهایی درباره  �

اوکراین می دانستید؟
من ســــال 2016 با تیم پرسپولیس برای برپایی اردویی 
به کیــــف آمدم و چنــــد بازی دوســــتانه برگــــزار کردیم. 
مــــن از عظمت ورزشــــگاه المپیک متحیر شــــدم و به 
خودم گفتم روزی در این ورزشــــگاه بازی خواهم کرد. 
ایــــن اتفاق افتاد و من در این ورزشــــگاه برابر تیم های 

دینامو و شاختار بازی کردم.
 کــــدام بازیکنــــان مشــــهور فوتبــــال اوکراین را  �

می شناسید؟
آنــــدره شــــوچنکو و البته الکســــاندر ژینچنکــــو. البته 
یک بازیکن مشــــهور دیگــــر لیگ برتــــر اوکراین را هم 

می شناسم که نامش در خاطرم نیست.
یارملنکو؟ �

بله.
فکر می کنید مــــردم اوکراین خیلی اهل فوتبال  �

نیستند؟
می دانــــم که بوکس در اوکرایــــن محبوب ترین ورزش 
اســــت اما مــــن نــــگاه نمی کنــــم و بــــه همیــــن دلیل 

بوکسورهای اوکراینی را نمی شناسم.
آیا زندگی در کیف برای یک مســــلمان ســــخت  �

است؟
مرزها خیلی وقت است باز شده و جهان در دسترس 
همگان اســــت. هر انســــانی بدون توجه به عقایدش 
می  تواند هر جایی زندگی کند. من اینجا هم مثل ایران 

آرامش دارم.
کیف را چطور دیدید؟ �

من عاشق این شهر شدم. دوست دارم وقت خود را 
در مرکز شهر بگذارنم. رســــتوران  های خوبی در کیف 

وجود دارند و من عاشق رفتن به رستوران هستم.
چه چیزی در اوکراین به طور یقین بهتر از ایران  �

است؟
چنین مقایسه ای امکان پذیر نیست. مثل این است 
که بخواهید دســــت راســــت و چپ را مقایســــه کنید. 
شما هر دو دســــت را یکسان دوســــت دارید. این در 
مورد کشــــورها هم صدق می  کند. من هم ایران و هم 
اوکراین را دوست دارم. از زندگی در اوکراین و اینکه در 

ایران متولد شدم خوشحالم.
چطور راهی تهران شدید؟ �

تا 10 ســــالگی در مالیر بودیــــم فوتبال بــــازی می کردم 
و ســــپس بــــرای کار پدرم به تهــــران آمدیــــم. در تهران 

فوتبالــــم را ادامــــه دادم. در یک خانواده ســــاده بزرگ 
شــــدم. پــــدرم در کار ساختمان ســــازی و مــــادرم هــــم 

خانه دار بود.
برادر کوچکتر 17 ساله ای با چشم انداز روشنی  �

در تیم پرســــپولیس دارید. آیا استعداد بیشتری 
از شما دارد؟

او بازیکن بســــیار توانمندی اســــت. در پســــت وینگر 
راســــت و هافبک میانی بازی می کند. می خواهم سال 

آینده او را برای بازی به اوکراین بیاورم.
چطور راهی لیگ ایسلند شدید؟ �

زمانی که در پرســــپولیس بودم دســــتیار سرمربی مرا 
به هیمیر هالگریســــمون در تیم وســــت مانایا معرفی 
کرد. هالگریسمون اکنون سرمربی العربی قطر است. 
خوشحالم که در لیگ ایســــلند بازی کردم و با کسب 
قهرمانی جام حذفــــی تجربه بازی در اروپا را به دســــت 

آوردم.

شهرداری همدان 
ح بین 32  در این طر
استان کشور در سه 
مؤلفه »شهر دوستدار 
بازی«، »شهر دوستدار 

پیاده روی« و »شهر 
دوستدار ورزش« به 
نشان برنز دست یافت

افتخار بزرگ برای شهر همدان

شهردار همدان نشان ملی 
شهر فعال کشور

در ورزش همگانی  را کسب کرد

بانوان هندبالیست مالیری مقابل نماینده ارومیه 
پیروز شدند

وه ورزش: رئیــــس هیأت هندبال اســــتان همــــدان گفت: تیــــم کیهان پایش  هگمتانــــه، گــــر
، مقابل همیاری  مالیر در دومین دیدار خود در لیگ دســــته یک هندبال باشــــگاه های کشور

یافت. دست  برتری  به  ومیه  ار
اســــفندیاری صالح, رئیس هیأت هندبال اســــتان همدان گفت: در ادامه مسابقات هندبال 

، تیم کیهان پایش مالیر در دومین بازی خود با  لیگ دسته یک بانوان باشــــگاه های کشــــور
ود به برتری دســــت یافت. ومیه در شــــاهر نتیجه 30 بر 21 برابر همیاری ار

ود استان سمنان  مســــابقات هندبال بانوان تا تاریخ دهم بهمن ماه در شهرســــتان شــــاهر
برگزار می شــــود و برگزیدگان این دوره از مســــابقات به لیگ برتر صعود خواهند کرد.

وشــــن، مائده شــــهبازی، کیمیا ترکاشــــوند، محنــــا مؤمنی، ســــبا زنگنه، بهاره  ود: الهام ر او افز
النــــاز یارمحمد توســــکی، فاطمــــه پیریایــــی، فاطمه  کولیونــــد، نرگــــس صادقی،  زنگنه، غــــزل 
وستایی، اســــرا مرادی، کارن اصالنی،  ، بیتا ر نصیری، فاطمه محمدحســــینی، مهشــــید بادمهر

مــــژگان مردوخی، فائزه متین اقدم، فاطمه ترک و زهــــرا حبیبیان بازیکنان اعزامی به این دوره 
هستند. مسابقات  از 

وه  2 گر 12 تیم در  مســــابقات هندبال لیگ دســــته یک بانوان باشــــگاه های کشــــور با حضور 
، ریف اصفهان، شیشه  ، نام آوران نوشــــهر وه اول کیهان پایش مالیر برگزار می شــــود که در گر
ود،  وه دوم زغال ســــنگ البرز شــــرقی شــــاهر ومیه و آتریســــاتهران و در گر ویــــن، همیاری ار قز
مس پاریــــز کرمان، اورانیال تهران، لوله گســــتر اســــفراین و نفت و گاز گچســــاران با یکدیگر 

می کنند. رقابت 
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هگمتانه، گروه اندیشــــه: این عالِم عالی مقام و شــــجاع، 
یک ســــوال با ارزش از حضرت هادی )ع( می پرسد: »ِلَما 
َعَصا 

ْ
ــــاَلُم ِبال لّسَ

َ
ْیــــِه ا

َ
هلُل ُموَســــی ْبــــَن ِعْمَراَن َعل

َ
َذا َبَعَث ا

«]1[ چــــرا خــــدای متعال  ــــْحرِ لّسِ
َ
ــــِة ا

َ
ل َبْیَضــــاِء َو آ

ْ
ل

َ
َو َیــــِدِه ا

حضرت موســــی را با عصایی که به اژدها تبدیل می شــــد، 
مبعوث کرد اما حضرت عیســــی را با شفادادن بیماران و 
زنده کردن مردگان برانگیخت و پیامبر اســــالم را با قرآن 
مبعــــوث نمود؟ مگر تمام انبیاء مردم را به توحید دعوت 
نمی کننــــد، پس این اختالف ها برای چیســــت؟ حضرت 
هادی )ع( در پاســــخ او چنیــــن مضمونی را بیــــان کردند: 
زمانــــی که خــــدای متعال حضرت موســــی را بــــر قومش 
مبعــــوث کرد، موضوعی که بر مــــردم و جامعه مصر غلبه 
ی 

َ
َغاِلُب َعل

ْ
ل

َ
پیدا کرده بود، ســــحر و ســــاحری بود: »َکاَن ا

«. همه آنها تحــــت تأثیر این مطلب  ــــْحَر لّسِ
َ
ْهــــِل َعْصرِِه ا

َ
أ

قرار داشــــتند به نحوی کــــه ارتکازات و افــــکار و روحیات 
تمــــام جامعه آن روز تحت تأثیر قدرت ســــحر و ســــاحری 
 رابطه نزدیکی با دستگاه فرعون 

ً
بود. ســــاحران نیز ظاهرا

داشــــتند به نحوی که وقتی با بعثت حضرت موسی )ع( 
 آنهــــا را به خدمت 

ً
بــــه حکومت او ضربه وارد شــــد، فــــورا

گرفــــت. خدای متعال بــــرای اینکه حجت را بــــر آنها تمام 
کنــــد حضرت موســــی )ع( را به همراه معجزاِت شــــبیه به 
ســــحر )عصا و ید بیضاء و...( مبعوث کرد تــــا جامعه کفرِ 
آن زمان را که مبهوت ســــحرِ ســــاحران بودند، از طریق به 
عجز کشــــاندن بهترین ساحران بیدار کند. چرا که خدای 
متعــــال می خواهد حتــــی پایین ترین عقالنیت هــــا را نیز 
به ســــوی خودش دعــــوت کنــــد. عقالنیت های ضعیف 
که حوصله و توان برهان و اســــتدالل عقلــــی ندارند. آنها 
درگیر زندگی روزمره خودشــــان هستند و آنچه در زندگی 
روزمره شــــان حــــس می کننــــد، غلبه قدرت و ســــلطنت 
حاکمان دستگاه کفر بر شرائط اجتماعی آن زمان است. 
اگر آن قدرت بزرگ در برابر دیدگان همه شکســــته شود 
و همه بفهمند قدرتــــی باالتر از این قدرت وجود دارد، در 
حقیقــــت توحید به معنــــای عینی و عملــــی و کاربردی بر 

همه واضح می شود.
حضــــرت )ع( در ادامه فرمــــود: حضرت عیســــی )ع( نیز 
که بیماری های مختلف، مردم را  در زمانی مبعوث شــــد 
زمین گیر کــــرده بودند و بازار دوا و درمان و طبابت، داغ 
داغ بود و طب آن زمان، ادعای شــــفای مردم را داشت. 
 » ّبِ لّطِ

َ
ی ا

َ
ــــاُس ِإل لّنَ

َ
َماَنــــاُت َو ِاْحَتاَج ا لّزَ

َ
»َقْد َظَهــــَرْت ِفیِه ا

نیازمندی اجتماعی به طبابت شــــدید شــــده بود و همه 
مردم، قــــدرت و کارآمدی این حرفه را می چشــــیدند و به 
پدیــــده ای اجتماعی تبدیل شــــده بود که تمــــام جامعه 
را تحت تأثیــــر قرار داده بود. لذا خــــدای متعال حضرت 
عیســــی )ع( را به همراه معجزاتی شــــبیه بــــه کار طبیبان 
مبعــــوث کرد که مریضی های مادرزاد را شــــفا داد و حتی 

مردگان را نیز زنده کرد تا از ایــــن طریق حجت را بر تمام 
آن زمــــان تمام کند. چــــون طبابت و پزشــــکی هر  مردم 
چقدر هم کارآمدی داشــــته باشــــد، درد بی درمانی مثل 
مــــرگ را نمی تواند درمان کند اما بــــه اذن الهی، حضرت 

انجام  داد. را  کاری  عیسی )ع( چنین 
3[ و  2[ و »مترفین«] « و »مأل«] کفر ، »ائمه  به بیان دیگر
4[ ـ و تعابیری قرآنی  »مســــتکبرین«، »اکابر مجرمیــــن«]
از این ســــنخ ـ که رهبری جامعه کفر را به دســــت دارند، 
در هــــر زمانی یک حیلــــه و ابزار را برای فریــــب جوامع و 
بکار  خود  شــــهوات  و  اهواء  سوی  به  آنها  ســــوق دادن 

می برنــــد و در هر دوره ای به شــــیوه جدیــــدی، آنها را به 
اســــتعمار و استثمار و اســــتحمار می کشند. لذا خدای 
آن  ابزار خاص  متعال متناســــب با هر زمان و حیلــــه و 
دوره، معجــــزه ای برای شکســــتن قدرت دســــتگاه کفر 
»به عجزدرآورنده«  معنای  بــــه  »معجزه«  که  چرا  می آورد. 
اســــت. معجزه می آید تا قدرت دستگاه کفر را که به آن 
معجزه،  بشــــکند.  ببرد،  ظلمات  به  را  همه  تا  کرده  تکیه 
باشــــگاه  اهالی  ابهِت  مظهر  و  کفر  جامعه  کانونِی  نقطه 

می کشد. چالش  به  را  قدرت 
حضــــرت )ع( در ادامه فرمود: حضــــرت خاتم االنبیا )ص( 

نیز در زمانی مبعوث شــــد که ســــخنرانی و خطبه و اشعار 
جاهلــــی در آن زمان میان قوم عرب به اوج خود رســــیده 
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َکاَلَم« لــــذا او را به همراه کالمی مبعــــوث کرد که علی 
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، امــــا تمام ادبای عرب را از  رغم اینکه نه نثر بود و نه شــــعر
آوردن مثِل آن عاجز کــــرده بود تا از این طریق حجت را بر 
همه تمام کرده باشــــد. اینها نشــــان می دهد که اولین و 
اصلی ترین وظیفه انبیاء الهــــی، صرفا بیان احکام و بیان 
اعتقادات حقه و تشریح اخالق حسنه نبود، چرا که وقتی 
قصد هدایت جامعه ای را می کردند، جامعه کفر که مردم 

را بــــا ابزار و حیله اجتماعی و عینی به ظلمات برده اســــت 
در برابر آنها صف بندی می کردند، لذا ابتدا باید آن قدرت 
را بشــــکنند و در مقابل چشــــمان همه به عجز برسانند 
تا مــــردم تــــازه درک کنند که یــــک دنیا و حقائــــق دیگری 
نیــــز وجــــود دارد. وگرنــــه کارکردن بــــرای قــــوت الیموِت 
، آنهــــا را از حقائــــق دور کرده و  خودشــــان در شــــب و روز
در عمق فرهنــــگ ظلمانی ائمــــه کفر غوطــــه ور بوده اند. 
اینجاست که حجت بر همه تمام می شود. وظیفه اصلی 
تمــــام انبیاء الهی، ضربه زدن به نقطــــه کانونی ائمه و مالء 
و مســــتکبرین کفر بوده تا فضای تنفــــس برای توحید و 

موحدین ایجاد شــــود. پس از این اتمام حجت، اگر مردم 
جــــرأت کردند که از حــــول نمرودها و فرعون هــــا پراکنده 
شوند و بر محور نبی الهی جمع شوند، آن وقت تازه فضا 
بــــرای تبلیغ احکام و بیان اخالق حمیده و عمل به احکام 
نورانــــی دیــــن فراهم می شــــود. این توصیفــــی از کیفیت 

آنها بود. دعوت انبیاء الهی و سطح اصلی مأموریت 
پس عفــــت و عطوفــــت انفعالی نمی تواند نســــخه امروز 
جامعه زنان مســــلمان باشــــد.چون هم شــــرایط درگیری 
کفر با ایمان چنین اجازه ای به مــــا نمی دهد و هم این که 
 در 

ً
ســــطح اصلِی رفتار انبیاء الهی و مخدرات آنها اساســــا

مبــــارزه با نقطــــه کانونی ائمه کفر بوده اســــت. چــــرا که تا 
زمانی که قدرت ائمه کفر بر سراسر جامعه مسلط باشد، 
َواٌت َوَمَســــاِجُد ُیْذَکُر ِفیَها 

َ
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اْســــُم اهلَلِّ َکِثیًرا«]5[ )حج/40( آنها وقتی در قدرت باشند 
جایــــی برای احــــکام فردی نیــــز نمی گذارند. چــــه صومعه 
نصرانی و چه کنیســــه یهودی و چه مســــجد مسلمان را 
نابــــود می کنند و می خواهند اثری از خداپرســــتی در روی 
زمین نباشــــد و اثری از احکام فردی نیز باقی نمی گذارند. 
لذا انبیاء الهی به شــــهادت این روایــــت منّوری که آورده 
شــــد، به قــــدرت کانونــــی جامعه کفــــر ضربــــه می زدند و 
باشگاه قدرت مادِی مالء و مترفین و مستکبرین را )که 
جوامع را بــــه عمق ظلمات و ضاللت هــــا فروبرده بودند( 
بــــه تزلزل در می آوردنــــد. عظمت مخــــدرات مؤمنه یعنی 
همســــران و مادران و دختراِن انبیا و اوصیــــا الهی نیز در 
این بوده کــــه در افق و هم وزن و همراه با این مبارزه انبیا 
حرکت می کردنــــد و اگر قبول مســــؤولیت در راه دفاع از 
توحید توســــط این مخدرات نبود، مبــــارزه انبیاء الهی با 
کفر ناقص می ماند. اگر جامعه زنان مسلمان  دســــتگاه 
به دنبال الگو اســــت باید به این توجــــه کند که حضرت 
فاطمــــه زهرا )س( و همــــه زنان برتر عالــــم خلقت، بیش 
از عمــــل به احکام نورانــــی فردی، برای دفاع از پرســــتش 
خدای متعال و در مبارزه با دستگاه کفر عمل می کردند. 
آنهــــا وظایف اعتقــــادی در برابر قدرت عینــــی جامعه کفر 
داشتند و روشن است که اعتقادات و وظائف اعتقادی، 
اشــــرف و مقدم بر وظائف فردی اســــت گرچــــه عمل به 
از عبــــادات فردی و  وظائف اعتقادی، بدون اســــتعانت 

ارتباط با خدای متعال میسر نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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]5[. »اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و 
صومعه ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده 

می شود، ویران می گردد«.

سیلی به دشمن در آن سوی مرز
هگمتانــــه، گروه اندیشــــه: »آقا و موالی مــــا! می خواهم 
دســــتان الهی و پرقدرت شــــما را پر کنم و پشــــت شما 
... رفتیــــم ســــراغ فینــــال طــــرح و نقطه اوج  را محکم تــــر
بازدارندگــــی و اقتدار این نظــــام الهی یعنی دســــتیابی 
به موشــــک فوق سریع و واکنش ســــریع دوربرد در برد 
هدف اسرائیل و دستیابی به موشک حامل ماهواره!« 
اینهــــا بخش هایــــی از دست نوشــــته چند ســــال قبل 
آزمایش موشک  شهید طهرانی مقدم است. زمانی که 
ســــجیل بــــا موفقیــــت انجام شــــده و کالهــــِک جنگی 
ویران کننده این ســــربازِ تمام  ایرانی با ســــرعت چهارده 
برابر ســــرعت صــــوت به هــــدف اصابت کرده اســــت. 
سردارِ ایرانی هم دست به قلم شــــده تا موفقیت آن را 
به فرمانــــده کل قوا گزارش کند. فرمانده ای که از همان 
دوران ریاســــت جمهوری پــــای توانمنــــدی و تخصص 
جوان ایرانی ایستاده و حاال همه ی ملت دارند نتایج آن 

اعتماد را می بینند.
شاید زمانی که در ســــال 63، مسؤوالن ایرانی، یک تیم 
جوان با معدل ســــنی 25 ســــال را روانه یــــک مأموریت 
ســــری در خارج از ایــــران کردند، کســــی فکــــرش را هم 
نمی کــــرد که آن تیم ســــنگ بنای یک نیــــروی قدرتمند 
دفاعــــی و موشــــکی را در منطقــــه بگــــذارد کــــه بعدها 
کارشــــناس و ســــرمهندس صنایع فضایــــی و دفاعی 
صهیونیستها در یک کنفرانس علمی کاله از سر بردارد 
و به مهندســــان و طراحــــاِن گمنام یک موشــــک ایرانی 
ادای احتــــرام کند. از ســــال 63 تا زمان نــــگارش نامه ای 
که بخش هایــــی از آن در ابتــــدای گزارش ذکر شــــد راه 
زیادی طی شده بود تا دسِت انقالب اسالمی در دفاع از 
خودش پر شود و پشتش هم محکم. آنقدر محکم که 
بعد از 70 و چند ســــال پس از جنگ جهانی دوم سینه 
سپر کند و در مقام سیلی به طرف آمریکایی، علنا اعالم 
کند که ما پایگاه جهنمی تو را زدیم. جمهوری اســــالمی 
در شــــرایطی به فکر دفاع موشــــکی افتاد کــــه هنوز برد 
توپهای اولین فرمانده توپخانه سپاه پاسداران به بصره 
هم نمی رســــید و حتی تــــوپ چندانی هــــم در کار نبود. 
همان هایی هم که بود غنیمت های عراقی بود. روایت 
خود طهرانی مقدم از آن روزها شــــنیدنی است: بهمن 
62 بود که قرار شــــد روی شهر بصره، گلوله های هشدار 
دهنده منــــور بزنیم. توپخانه ما حتــــی برد نهایی اش به 
بصره هم نمی رســــید. مجبور شدم توپخانه را در شمال 
شــــلمچه مســــتقر کنم. بخشــــی از گلوله های غنیمتی 
عراق را هم در اختیار داشــــتیم و شروع کردیم به زدن!... 

برای تهدید عقبه عراق توانمند نبودیم!
تیم طهرانی مقدم که از ســــوریه برگشــــت نشســــت به 
ثبت و ضبط آموزش ها و شنیده ها. موازی آموزش تیم 
ایرانی، چند فروند موشک اسکاد-بی با برد حدود 300 
کیلومتری هم از طریق یک کشور ثالث وارد ایران شد. 
این اما همــــه واقعیت نبود. طهرانی مقــــدم رفته بود و 
اصرار کرده بود که یک فروند از اســــکادها را در اختیار او 
بگذارند تا آن را بشکافد و دل و روده اش را بیرون بریزد. 
دو سال بعد بود که نتیجه جســــارت و کنجکاوی های 
نیروهــــای موشــــکی به بــــار نشســــت. اســــکاد-بی با 

مهندسی معکوس همان فرمانده و نیروهایش با نام 
»شــــهاب« در مقیاس محدود تولید شــــد. جنگ سال 
67 تمام شد. متخصصان ایرانی اما تازه مسیر قدرتمند 
شدن را کشــــف کرده بودند. ایرانی ها سال های جنگ 
را هنوز یادشــــان نرفته که دستشان در برابر تجاوزهای 
صدام به عنــــوان مهره دســــت چندم اســــتکبار خالی 
بود. »در همین شــــهر تهران یا موشــــک عراقی می آمد 
-که همین آقایــــان اروپایی ها تقویت کرده بودند وضع 
موشــــکی او را که موشــــک های او می توانست از بغداد 
برســــد به تهران؛ حاال شــــهرهای دیگر به جای خود- یا 
بــــاال بمباران  ارتفاع  از  هواپیمــــای میــــگ-25 می آمــــد 
می کــــرد، کاری هــــم نمی توانســــتیم بکنیــــم، امکاناتی 
نداشــــتیم.« 99/10/19 جمهوری اســــالمی هم فهمیده 
بــــود که برای روز مبادا باید دســــتش پر باشــــد. همین 
هم شــــد که تمام قد پشــــت نهال جواِن موشکی خود 
ایستاد: »ما نباید کشور را بی دفاع بگذاریم؛ این وظیفه  
ماست. نبایســــتی کاری کنیم که دشمن جرئت کند و 

در مقابل دشمن از ما کاری برنیاید.« )99/10/19(
یک ســــوی موضوع، حمایت تمام قد مســــؤوالن ارشد 
بود و ســــوی دیگر موضوع اما قدم گذاشــــتن در مسیر 
ســــختی که ایرانی ها باید تنها آن را طی می کردند. کسی 
دســــت یاری به ایــــران نداده بــــود. خودشــــان بودند و 
همت و اراده خودشــــان و توکل بر خــــدا. آزمایش های 
تلــــخ و شــــیرین موشــــکی ادامــــه داشــــت. گاه نتایــــج 
موفقیت آمیــــز بــــود و گاه ناموفــــق. فرمانــــده جــــواِن 
توپخانه اوایل دهه شــــصت و فرمانده اکنوِن موشکِی 
ایران اما کســــی نبود که بــــا این چیزها تــــه دلش خالی 
شــــود. خودش اولین مصداق جمله مشهور خودش 
بود: تنهــــا آدم های ضعیف به اندازه امکانات شــــان کار 
می کنند! جمع جبری کارهاِی فرمانده بیشتر از مجموع 

امکاناتی بود که در اختیار داشت.
ده ســــال از پایان جنگ گذشــــته بــــود که مراســــم رژه 
نیروهای مســــلح خیلی هــــا را غافلگیر کــــرد. جمهوری 
اســــالمی ایران نسخه اولیه ســــالح جدیِد 16 تنی خود را 
در رژه جلوی چشم رســــانه ها گذاشت. اسمش نشان 
می داد که ادامه همان پروژه  »شــــهاب« اســــت با ُبردی 
. این یعنی حاال دســــت جمهوری  حــــدود 1200 کیلومتر

اسالمی رســــیده است به مرزهای فلســــطین اشغالی. 
یگان جوان موشــــکی ایران از چند فروند موشک 300 
کیلومترِی کم دقت روســــی در ســــال 65 رســــیده بود 
به موشــــکهای بالســــتیک پیشــــرفته. ایرانی هــــا دیگر 
نمی خواستند ضعف شــــان آن هم در بحبوحه درگیری 
با صدام مجدد تکرار شــــود و مانند ســــال 1363 در روز 
مبادا دست شان خالی باشد. »شهاب-3« حاال دست 
آنهــــا را برای پنجــــه در پنجه انداختِن روز مبــــادا باز کرده 
بود. رسانه های خارجی تا چند سال بعد درگیر شایعات 
و شک و تردید درباره ایرانی بودن یا نبودن توانایی های 
ایرانــــی بودند. ماشــــین قدرت  جدید بالســــتیک های 
دفاعی جمهوری اســــالمی که حــــاال روی غلطک افتاده 

بود تمام این گمانه زنی ها را با خود شست و برد.
فراینــــد مرتب رزمایش های ســــال های بعد در دهه 80 
و ویترین رنگارنگ بالســــتیک های ریز و درشت ایرانی 
که زیر ســــایه اعتماد به تخصص و توانایی جوان ایرانی 
ایجاد شده بود دست ایران را هر روز ُپرتر می کرد. قدرت 
دفاعی ای که قابــــل معامله نبود: »جمهوری اســــالمی 
حــــق ندارد وضع دفاعی کشــــور را جوری قــــرار بدهد که 
یــــک آدم بی ُعرضه ای مثل صّدام حســــین بتواند بیاید 
شــــهر تهران را بمباران کند، موشــــک بزند و هواپیمای 
میــــگ 25 او بیایــــد روی آســــمان تهران حرکــــت کند و 
کاری از دســــت نظام برنیاید... نظام اســــالمی حق ندارد 
کشور را به این شکل نگه  دارد و ما به توفیق الهی نگه 

نداشته ایم.« )99/10/19(
ســــرعت برنامه موشــــکی و دفاعی جمهوری اسالمی از 
اواســــط دهه 80 روی دور تند افتاده بود. تیم جوانی که 
اوایل دهه 60 به طور محرمانه راهی ســــوریه شده بودند 
حاال هسته ســــخت یک برنامه دفاعی را در ایران شکل 
داده بودند کــــه راه خــــود را پیدا کرده بود. ســــرریز این 
فعالیت ها آرام آرام از بخش نظامی به بخش غیرنظامی 
هم ریخته شــــد. راهی که بدون هیچ کمکی طی شــــد تا 
مرزهای دفاع از این آب و خاک مثل ســــال های سخت 
جنگ، مرزهای رســــمی کشــــور نباشــــد. نمونه اش هم 
که  رزمایش پیامبر اعظــــم)ص(-15 و دســــت توانایی 
تا شعاع دوهزار کیلومتری بلند شــــد تا نشان دهد که 
جمهوری اســــالمی در دفاع از خود تعارف ندارد. اعتماد 
به همت و اراده ایرانی جواب داده اســــت. اعتمادی که 
ثمره اش حاال یک مشــــت محکم اســــت بــــرای دفاع از 
آب و خاک و منافع انقــــالب حتی در بیرون از جغرافیای 
رســــمی کشــــور که دوران بزن و در رو گذشــــته اســــت: 
»امروز قدرت دفاعی ما جوری اســــت که دشمنان ما در 
محاسباتشــــان ناگزیرند توانایی های ایران را به حساب 
بیاورند. وقتی که موشــــک جمهوری اســــالمی میتواند 
پرنده  متجــــاوز آمریکایی را که آمده روی آســــمان ایران 
ساقط کند، یا آن وقتی که موشــــکهای ایرانی میتوانند 
پایگاه عین االســــد را آن جور در هــــم بکوبند، آن وقت 
دشمن مجبور است در محاســــبات خودش، در مورد 
تصمیم های نظامی خودش، روی این قدرت کشــــور و 
روی این توانایی کشور حســــاب کند. ما نباید کشور را 

بی دفاع بگذاریم؛ این وظیفه  ما است.« )99/10/19(

آمریکاِی بدون روتوش براساس بیانات رهبر انقالب

نگاهی به حقیقِت »آرمانشهر غرب زده ها« 
آمریکا  »رژیم  اندیشــــه:  گروه  هگمتانه، 
و  سیاســــی  انحطــــاط  دچــــار  بشــــّدت 
انحطاط مدنی و انحطاط اخالقی است.« 
)13.08.1399( این گزاره  مطرح شده در 
بیانات رهبر انقالب را چگونه باید فهم 
کرد؟ بر سر کارآمدن ترامپ، اتفاقات و 
کشــــمکش های داخلی جامعه  آمریکا 
این  اخیر  انتخاباتــــی  حــــوادث  نهایتا  و 
کشــــور چه ارتباطی با این مسئله دارد؟ 
آیا از این منظر بین »آمریکاِی ترامپ« و 

»آمریکاِی بایدن« تفاوتی هست؟
ترامپ یک نشانه بود �

»افول سیاســــی آمریکا اگــــر یک دلیل 
بیشتر نداشته باشد کافی است، و آن 

دلیل عبارت اســــت از انتخاب فردی با مختّصات آقای 
دونالد ترامــــپ در آمریکا. خود این انتخاب، نشــــانه ی 
افول سیاسی آمریکا اســــت.« )98.3.14( البته »بحث 
ترامپ نیست؛ بحث سیستم است، بحث مجموعه ی 
نظام و رژیــــم اســــت.« )97.11.3( در واقع »نظــــام، نظام 
غلطی اســــت؛ فلســــفه ی اقتصــــادی و سیاســــِی نظام 

آمریکا فلسفه ی غلطی است.« )99.5.10(
عــــالوه بــــر انتخــــاب و زمامــــدارِی ترامــــپ، انحطــــاط و 
افــــوِل نظــــام آمریــــکا شــــواهد متعــــددی دارد. یکی از 
مهم تریــــن ابعاِد این مســــئله، »ســــقوط قــــدرِت نرم« 
این سیســــتم است: »بســــیاری از سیاســــّیون معتبر 
دنیــــا و جامعه شــــناس های معتبر دنیــــا معتقدند که 
»قدرت نــــرم« آمریکا فرسوده شــــده اســــت، در حال از 
بین رفتن اســــت. قدرت نرم چیســــت؟ قدرت نرم این 
اســــت که یک دولتــــی بتواند خواســــته ی خــــود و نظر 
خــــود و عقیده ی خــــود را به اطــــراف بقبوالنــــد و آنها را 
اقناع کند به نظر خــــود؛ این قدرت در آمریکا امروز رو به 
ضعف کامل و رو به فرســــودگی کامل اســــت در غالب 
زمینه هایی که او تصمیم میگیرد، در دنیا با او مخالفت 

می شود.«)97.11.3(
نکته کلیدی اینکه افــــول آمریکا به جنبه های زیربنایی 
و ُبنیادیــــن فکــــرِ لیبرال دمکراســــی نیز ســــرایت کرده 
تــــا جایــــی کــــه نظریه پــــردازی چــــون فوکویامــــا را نیز به 
که  تجدیدنظــــر واداشــــته: »لیبرال دموکراســــی را هــــم 
پایه  اساســــی تمّدن غرب اســــت، اینها بی آبــــرو کردند، 
دارند بی آبرو می کنند. چندین ســــال قبــــل از این یک 
جامعه شناس مطرح دنیا گفت وضعّیت کنونی آمریکا 
منتهاالیه تکامل تاریخی بشر است و بشر دیگر از این 
باالتــــر نمیتواند برود. همان آدم امــــروز حرفش را پس 
گرفته، میگوید »نه« و آرزو میکنــــد چیزهای دیگری را.« 

)97.8.12(
آمریکاِی تماشایی �

آنچه در فعــــل و انفعــــاالت اخیر سیاســــی و انتخاباتی 
آمریکا نمود پیــــدا کرد از جنبه دیگــــری تصویر انحطاط 
مدنــــی جامعه آمریــــکا را پیشــــروی جهانیان قــــرار داد: 
رئیس جمهوری  است.  تماشایی ای  وضع  آنها[  »]وضع 

که االن ســــرِ کار اســــت و بناســــت انتخابات را او برگزار 
بانه تریــــن انتخابات تاریخ 

ّ
کنــــد، میگوید که ایــــن متقل

آمریــــکا اســــت! این را چــــه کســــی میگوید؟ ایــــن را آن 
رئیس جمهــــوری میگویــــد که خــــودش االن ســــرِ کار 
اســــت و انتخابــــات را در واقــــع او دارد اجــــرا میکند. آن 
یکی رقیبش هــــم در مقابل میگوید کــــه ترامپ قصد 
ف وســــیع دارد! دموکراســــِی آمریکایی این است.« 

ّ
تخل

)99.8.13(
در ادامــــه ی همیــــن کشــــمکش ها نیز جهان شــــاهد 
ماجــــرای حمله بــــه کنگره به عنــــوان نمونــــه ای دیگر از 
بی ثباتی داخلی بود: »در ســــال 88 آمریکا میخواســــت 
ایــــران را بی ثبــــات بکند؛ همــــان بالئی که در ســــال 99 
سر خودشــــان آمد... آدمهایی رفتند در کنگره اعضای 
کنگــــره را از داخــــل داالنهــــای مخفــــی فــــراری دادند و 

]بیرون[ بردند.« )99.10.19(
41 میلیون گرسنه �

ظهور و ســــقوط ترامپ و اتفاقات مرتبــــط با آن اما صرفا 
الیه ای روبنایی از انحطاط و افــــول نظام حاکم بر آمریکا 
اســــت و این موضوع ســــطوح و ابعــــاد گوناگونی دارد. 
از جمله می تــــوان این مســــئله را در زمینه ی اقتصادی 
و اجتماعــــی نیز مورد رصــــد و تحلیل قــــرار داد. در ُبعد 
 اعالم کرده 

ً
آمریکا رســــما اقتصادی »وزارت کشــــاورزی 

اســــت که 41 میلیون نفر در آمریکا با مشکل گرسنگی 
نــــرم میکننــــد... 22000 میلیــــارد دالر  دســــت و پنجــــه 
بدهکاری دولت آمریکا است -22 تریلیون- افسانه ای 

است.« )98.3.14(
دولــــت  همیــــن  »در  اجتماعــــی  عدالــــت  زاویــــه ی  از 
ترامــــپ، بیش از صد میلیــــارد دالر بر ثــــروت پنج نفر از 
 ، ثروتمند ترین ها افزوده شــــده؛ ســــه نفر از این پنج نفر
به قــــدر نصف جمعّیــــت آمریکا ثروت دارنــــد! اختالف 
طبقاتی را ببینید... آن وقت از آن طرف، حقوق هشــــتاد 
درصد کارگــــران کفــــاف زندگی شــــان را نمیدهد، یعنی 

فقیرند«. )98.11.29(
از ُبعــــد اجتماعی هم »یــــک مرکزی دارند بــــه نام مرکز 
ــــی حیاتی آمریکا کــــه این مرکــــز میگوید چهل 

ّ
آمار مل

درصد والدتها در آمریکا نامشــــروع است. دو میلیون 

آمریکا  در  زندانــــی  هزار  دویســــت  و 
بی نظیــــر  دنیــــا  در  کــــه  دارد  وجــــود 
اســــت؛ یعنی به نســــبت جمعّیت، 
آمــــار  باالتریــــن  اســــت...  بی نظیــــر 
جهــــان  در  مخــــدر  مــــواّد  مصــــرف 
درصــــد   31 اســــت...  آمریــــکا  در 
تیراندازی هــــای جمعــــی در دنیــــا در 
 )98.02.24( می افتد.«  اّتفاق  آمریکا 
عالوه بــــر اینهــــا »آمریکا در کشــــتار 
مردم  کشتار  در   ، کشــــور خود  مردم 
بــــه وســــیله ی پلیــــس، در دنیــــا در 

رتبه ی اّول است.« )98.3.14(
شکسِت هفت تریلیون دالری! �

افــــول  از  دیگــــری  مهــــم  جنبــــه  
موریانه وار آمریکا را می توان در شکســــت های امنیتی 
و نظامی این دولت در اقصی نقاط جهان و مشــــخصا 
منطقه ی غرب آسیا ردیابی کرد. امروز واقعیت صحنه 
این اســــت که »آمریکا در اهداف خــــود در این منطقه 
و در بیرون این منطقه شکست خورده است. آمریکا 
در ســــوریه شکســــت خورد، آمریکا در عراق شکست 
خــــورد.« )93.11.19( موضوعــــی کــــه ســــران آمریکایی 
کرده اند: »رئیس جمهور  آن اذعان  صریحا نســــبت به 
آمریکا اعالم کرد که در این منطقه ی غرِب آســــیا هفت 
تریلیون دالر پول خرج کرده انــــد! خودش میگوید که 
نیســــت،  میلیارد  صحبت  نیســــت،  میلیون  صحبت 
صحبت تریلیون اســــت. هفت تریلیــــون -هفت  هزار 
میلیارد- دالر ما در ایــــن منطقه خرج کرده ایم و چیزی 
دســــتمان نیامد، این را خود او میگوید؛ این معنایش 

شکست است.« )97.3.25(
البته بخــــش مهمی از این شکســــت حاصِل عملکرد 
امثــــال اوبامــــا و بایــــدن و جنــــاح دمکــــرات حاکمیت 

آمریکاست.
مثل ِکشتی تایتانیک �

حقیقــــت این اســــت کــــه آمریــــکای امــــروز درگیر یک 
انحطاط و افــــوِل نرم افزاری و ســــخت افزاری اســــت اما 
»]آمریکایی ها[ ظاهر را آرایش میدهند، ُشــــکوه و جالل 
میدهند به ظاهر قضّیه، برای اینکه هم دیگران را فریب 
بدهند، هم بعضی ها را در دنیا بترســــانند.« )98.11.29( 
و »عامل این وضعّیتی که آمریکایی ها دچارش شدند، 
عامل بلندمّدت اســــت؛ اینها در طول تاریخ وضعّیتی 
را به وجود آوردند که نتیجه اش همین اســــت و به این 
آسانی ها عالج شدنی نیســــت. این سّنت الهی است، 
اینهــــا محکومند به اینکه ســــاقط بشــــوند، محکومند 
بــــه اینکه افول کننــــد، زایل بشــــوند از صحنه ی قدرت 

جهانی.« )97.8.12(
و کالم آخر اینکه »آرمان شهرِ غربزده ها اینجا است، این 
آرمان شهری است که غربزده ها -حاال بعضی در  همان 
- به عنوان  کشــــور خود ما و بعضی در کشورهای دیگر
یک نقطه ی برجسته و آرمان شهر به آن نگاه میکردند؛ 

این خصوصّیات آمریکا است.« )99.6.2(

پایبندی جّدی به تعّهد و سوگند شرعِی آغاز مجلس
وه اندیشــــه: یک مطلب، مســــئله  ســــوگند شما است.  هگمتانه، گر
آغاز مجلس دســــته جمعی ادا می شــــود، یک  این ســــوگندی که در 
نیست؛  ظاهری  تشــــریفات  وجه  هیچ  به  و  اســــت  شــــرعی  ســــوگند 
این قســــم خوردن اســــت، یعنی تعّهد ایجاد می کند. شــــما در این 
که پاســــدار حریم اســــالم باشــــید، نگاهبان  کردید  ســــوگند تعّهــــد 
شــــما  ســــوگند  متــــن  در  اینهــــا  باشــــید؛  انقــــالب  دســــتاوردهای 

ایــــن معنــــا باشــــید؛ یعنــــی نگاهبان  ِبِجــــد پایبند  آمــــده. بایســــتی 
دســــتاوردهای انقالب و پایبند جّدی به این تعّهد و پاســــدار حریم 
ف از این سوگند، بازخواســــت شرعی دارد،  بازخواست 

ّ
اســــالم. تخل

وز قیامــــت خــــدای متعــــال از انســــان ســــؤال  الهــــی دارد؛ یعنــــی ر
می کنــــد. این مثــــل یک قســــم معمولی عاّدی هم نیســــت؛ آن هم 
از طرف خدای  کّفاره دارد،  آن هم ســــؤال دارد  کردنش  ف 

ّ
البّته تخل

متعــــال، اّما ایــــن خیلی فــــرق می کند بــــا اینکه مثاًل ما یک قســــمی 
بخوریــــم بــــرای یک کار شــــخصی؛ این یک مســــئله  عمومی اســــت، 
ســــوگند  ســــوگند،  این  و  داد  جــــواب  باید  اســــت،  مردمی  مســــئله  

است. مهّمی 
بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

1399.04.22 

منزلت زن در نظام اسالمی

عفت و عطوفت انقالبی نه انفعالی
حجت االسالم محمدصادق حیدری
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حدیث

حضرت زهرا)س( تابوتی سفارش داد 
که جسمش نمایان نباشد

در قرآن مجید آمده است: مردان و زنان پاکدامن )عفیف و باحیا( بسیار به 

یاد خدا هستند و خداوند پاداش عظیمی برای آنان فراهم ساخته است.

پیامبر اسالم)ص( خطاب به مردان می فرمایند: نسبت به زنان مردم عفت 

به خرج دهید تا زنانتان عفیف بمانند.

حکایت: حضرت زهرا سالم اهلل علیها در بستر بیماری و شهادت به اسماء 

گفتند، تابوت هایی که جنازه افراد را با آن حمل می کنند دوست ندارم چون 

دیواره ندارد و برجستگی بدن شــــخصی که روی آن قرار می گیرد مشخص 

است، اسما گفت زمانی که در حبشه بودم تابوت هایی استفاده می شد که 

دیواره داشــــته و بدن میت دیده نمی شد، حضرت از اسما خواست چنین 

تابوتی برایش بســــازد و فرمود »خداوند تو را از آتــــش دوزخ حفظ کند مثل 

این را برای من بساز که اندام زن و مرد در آن تشخیص داده نمی شود«.

رستگار است آنکه باید این چنین

قلب خود خالص نماید بهر دین

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بخشش تو
خدایا به برکت بخشش خود

ما را از بخشش بخشندگان بی نیاز فرما،
. و با پیوستن خود ما را از وحشت کسانی که از ما می برند نگهدار

تا با وجود بخشش تو به در دیگری روی نیاوریم
و با وجود احسان تو از احدی نهراسیم.

خدایا پس بر محّمد و آلش رحمت فرست،
و به نفع ما تدبیر فرمای

و بر ضرر ما تدبیر منمای،
و مکر خود را درباره دشمنان ما قرار داده

و متوّجه ما مساز و ما را پیروزی ده
و دیگران را بر ما پیروز مگردان.

خدایا بر محّمد و آلش رحمت فرست،
و ما را از خشم خود نگاه دار

و به لطف خود حفظ کن
و به سوی خود رهبری نما و از خود دور مگردان.

زیرا هر که را که تو نگاه داری سالم می ماند،
و هر که را که تو هدایت کنی دانا می شود

و هر که را تو مقّرب سازی غنیمت می برد.
»برگرفته از صحیفه سجادیه«

رازونیاز

کــــه عهــــد دوســــتاری بشکســــت یــــار   آن 
می رفــــت و منــــش گرفته دامان در دســــت
بینــــی خوابــــم  بــــه  دگربــــاره  می گفــــت 
پنداشــــت که بعد از آن مرا خوابی هســــت
حافظ

امام صادق علیه السالم:

از رسول خدا سؤال شد، محبوب ترین مردم در پیشگاه 
له فرمود: کسی  خدا کیست؟ پیامبر صلی اهلل علیه و آ

که بیشترین سود و خدمت را به مردم عرضه نماید.
، ج 73، ص 339 بحاراألنوار

خبرنامه

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

مسیر

عکس روز
جلسه حلقه صالحین قرار جمعه )جوانه ها و نونهاالن صالحین( با یاد و نام شهید ابراهیم همت 

با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی  - حوزه شهید خادم پر وصیت شهید آیت اهلل رجبی

خدایا سپاس که حقیقت خویش را یافتم
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک بودی، 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؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمــــام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

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

درود و سالم به رهبر کبیر انقالب امام بزرگوارم و سالم به خانواده های 
شهدای اسالم.

من در این شرایط که دشمنان اسالم و خدا و انسانیت در روی زمین 
، عدل را بــــه ظلم، عدالت را  فســــاد می کنند و حق را ناحق، خیر را شــــر
ضاللت و جهالــــت عهد و امانت را به خیانت و غــــارت و جوانمردی و 
آزادی را به بردگی و اسارت عشــــق و ایمان را به امیال حیوانی منحرف 

کردند هدف خود را انتخاب کرده ام.

ای خداوند بــــزرگ؛  ای مهربان که همه عالــــم را آفریدی و همه از آن 
توســــت من هم به درگاه تو روی آوردم و تو را انتخاب کردم و در راه 
تو هر چه از آن توســــت به تو بازمی گردانم و تو را ســــپاس می گویم 
کــــه حقیقت خویــــش را یافتم و به تو پناه آوردم و جــــز تو را انتخاب 

نکردم.
ای برادران و  ای خواهران غافل از خدای خویش نشوید هر چه نعمت 
داریم از آن خداوند است پس مطیع دستورات خداوند بزرگ و اسالم 

او و نایب امام زمانش امام خمینی باشید.
ای مــــردم اکنون به کشــــور عزیز و شــــهرهای ما تجاوز شــــده و تعداد 
زیادی از برادرانمان به شــــهادت رسیده و خانواده هایی آواره شده اند 

پس باید به پا خیزیم.
دشــــمنان بعد از انقــــالب ایران؛ اســــالم و قرآن کریــــم را در بین ما 
دیدنــــد و درصدد این برآمدند ایــــن دو را از ما بگیرنــــد و االن همه 
ظالمان دســــت در دســــت هم داده اند پس باید بــــه یاری خداوند 
بزرگ و همت شــــما مســــلمانان ریشه ظلم و فســــاد در روی زمین 

شود. برچیده 
وصیتنامه شهید آیت اهلل رجبی

روزی روزگاری در آبادان

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: فیلم ســــینمایی »روزی 
آذرنگ  آبادان« به کارگردانی حمیدرضا  روزگاری در 
و تهیه کنندگــــی عبــــداهلل اســــکندری و علی اوجی 

است. شده  تولید  آماده 
الهــــام  آریــــا، محســــن تنابنــــده،  فاطمــــه معتمــــد 
جمالــــی،  ســــهیل  آذرنــــگ،  هیــــراد  شــــفیعی، 
امیرحســــین ابراهیمی در این فیلــــم نقش آفرینی 

دارند.
در خالصه داســــتان فیلم آمده اســــت: در آبادان، 
چرخیده  مصیــــب  نفری  پنج  خانواده   1381 ســــال 
در آخریــــن روز ســــال مشــــغول خرید شــــب عید 
هســــتند اما به دلیل حــــال بد مصیب که ناشــــی 
از گرفتاری اش به مواد مخدر اســــت کشمکشــــی 
آن ها در می گیرد و در اوج تالش خیری مادر  میان 
خانواده برای به آرامش رســــاندن خانواده به ناگاه 
آن هــــا را غافلگیر می کند  اتفاقــــی غیرمنتظره همه 

و...
فیلــــم   76 بیــــن  در  آبــــادان«  در  روزگاری  »روزی 
متقاضی حضور در ســــی ونهمین جشــــنواره فیلم 
 20 فجر اســــت و طبق اعــــالم دبیرخانه جشــــنواره 
کامل این فیلم تحویل داده شده  دی ماه نسخه 

است.
عبارت اند  آبادان«  در  روزگاری  »روزی  فیلم  عوامل 
تهیه کنندگان:  آذرنــــگ،  حمیدرضا  کارگــــردان:   : از
فیلمنامه نویس:  اوجی،  علی  اســــکندری،  عبداهلل 
مســــعود  تصویربرداری:  مدیر  آذرنــــگ،  حمیدرضا 
: عبــــداهلل اســــکندری، طراح  ســــالمی، چهره پــــرداز
صحنه و لباس: ســــهیل دانش اشــــراقی، تدوین: 
: بابک بنی اردالن،  ســــپیده عبدالوهاب، صدابردار
: بهمن بنی اردالن، موســــیقی: حســــام  صداگــــذار
موسوی،  علیرضا  میدانی:  ویژه  جلوه های  ناصری، 
جلوه های ویژه بصری: فرید ناظر فصیحی، منشــــی 
شوریده ،  حمید   : برنامه ریز هرندی،  ســــاناز  صحنه: 
عــــکاس: ســــارا ایوانی و روابــــط عمومی: ســــپیده 

حیدرآبادی.

سی نما

تجلیل از زنان شهیده و جانباز

برگزاری یادواره شهدای مالیر همزمان با دهه فجر
هگمتانه، گروه فرهنگی: رئیس بنیاد شــــهید و امور ایثارگران مالیر از 
برگزاری یادواره شهدای مالیر همزمان با دهه فجر با محوریت تجلیل 

از زنان شهیده و جانباز خبر داد.
محمدابراهیــــم مرادی با اشــــاره به اینکه امســــال قرار اســــت کنگره 
سراســــری تجلیل از زنان شــــهیده و جانبار در سراســــر کشــــور برگزار 
شــــود اظهار کرد: در این زمینه در صورت مساعد بودن شرایط و اجازه 
برگزاری تجمع از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا یادواره شهدای مالیر 
با محوریت تجلیل از زنان شهیده و جانباز در بهمن ماه برگزار خواهد 

شد.
وی بــــا بیان اینکه شهرســــتان مالیر یک هــــزار و 100 شــــهید واالمقام 
تقدیم انقالب اسالمی کرده است افزود: از این تعداد 38 زن شهیده 
در مالیــــر داریم و تعــــداد جانبــــازان زن نیز در این شهرســــتان 26 نفر 

است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مالیر با اشاره به اینکه 
برنامه های مختلفی برای برگزاری این کنگره در شهرستان پیش بینی 
شــــده اســــت افزود: اجرای همه این برنامه ها معطوف به اجازه ستاد 

ملی پیشگیری از کرونا خواهد بود.
وی به سایر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران مالیر در دهه فجر 
اشــــاره کرد و گفت: دو دوره مسابقه ورزشی شــــامل مسابقه تنیس 
روی میز برای همسران و دختران شاهد و ایثارگر و مسابقه تیراندازی 

ویژه جانیازان از جمله برنامه های این نهاد در دهه فجر خواهد بود.
مــــرادی در پایان ســــخنانش سرکشــــی از خانواده شــــهدای انقالب، 
غبارروبی گلزار مطهر شــــهدا، برگزاری مســــابقات قرآن و مســــابقات 
فرهنــــگ و احکام برای خانوده شــــهدا و ایثارگر و برگزاری جشــــن های 
انقالب همزمان بــــا والدت حضرت فاطمه، برگزاری دوره های ســــبک 
زندگی و آموزش خانوده نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شــــده برای 

دهه فجر خواهد بود.

روش مولکولی شـــفیعی کدکنی در تصحیح »تذکرة االولیا«
کدکنی در  هگمتانه، گروه فرهنگی: محمدرضا شــــفیعی 
تصحیــــح کتاب »تذکرة االولیا« نســــخه ها را به دو دســــته 
تقســــیم کرده اســــت. او می گوید در تصحیح این اثر باید 

از روش مولکولی استفاده کرد.
ارزشــــمند  کتاب  بر  کدکنی  شــــفیعی  محمدرضا  تصحیح 
»تذکرة االولیا« توســــط نشر سخن به چاپ ششم رسید. 
این اثر کــــه حاصــــل 50 ســــال تحقیق و تأمل شــــفیعی 
کدکنی بر اثر گرانســــنگ عطار نیشــــابوری اســــت، در دو 
جلد منتشر شــــده است؛ جلد نخست شــــامل مقدمه 
مصحح و متن کتاب اســــت و جلد دوم نیز شــــرح واژگان 
تذکرة االولیا  مختلف  نســــخه های  معرفی  اصطالحات،  و 

و... است.
شــــفیعی کدکنی که پیش  از این نیز بــــه تصحیح آثاری از 
عطار نیشــــابوری پرداخته، در کار جدید خود نیز همانند 
آثار پیشــــین، در مقدمه ای مبســــوط بــــه زندگی و احوال 
عطار نیشــــابوری در بحبوحه حمله مغول و سرنوشــــت 
این شــــاعر شــــوریده پرداخته اســــت. شــــفیعی کدکنی 
معتقد اســــت از عطار اطالعات کاملی در دست نیست؛ 
جز آنکه نام او و نام پدرش چیست و در کجا متولد شده 
و مدفن او در کدام شهر است. شفیعی در این بخش بر 
کید می کند که »زندگی عطار ناشــــناخته ترین  این نکته تأ
زندگی« را دارد؛ حال آنکه درباره شــــاعرانی چون ســــنایی 
که حدود یکصد سال پیش از او می زیسته اند، اطالعات 

بیشتری در دست است.
اما اینکه چرا دســــتمان از سرنوشت و زندگی عطار خالی 
اســــت، پاســــخ های متعددی را می توان بــــرای آن در نظر 
گرفت. نخســــت آنکــــه زندگی عطــــار همواره با افســــانه 
آمیخته شده است. افسانه هایی دور از ذهن که احتمااًل 
بیشتر متأثر از دوره وحشت زای زندگی او و سرنوشت او 
به دست مغوالن رقم خورده اســــت. گاه این افسانه ها 
و ســــخنان بی پایه به آثــــار او نیز راه یافتــــه و بعد از حیات 
او، نوشــــته هایی به وی منســــوب شده اســــت. از سوی 
، عطار برخالف اسالف خود، شــــاگردپرور نبوده که  دیگر
آثار و احوال او را جمع آوری کنند؛ از این رو کمتر اطالعاتی 

درباره او به دست آیندگان رسیده است.
شــــفیعی کدکنی در ادامه این مقدمــــه ضمن معرفی آثار 
، به معرفــــی »تذکرة االولیا« می پردازد. پیش  متعدد عطار
از تصحیح شــــفیعی کدکنــــی، »تذکرة االولیــــا« با تصحیح 
دســــترس  در  نیــــز  قزوینــــی  و  اســــتعالمی  نیکلســــون، 

گرفته اســــت، اما تصحیح شــــفیعی به  عالقه مندان قرار 
دالیلی از نظر کارشناســــان و اهل فــــن، بهترین تصحیح 
ارائه شده تاکنون اســــت. او درباره روش تصحیح این اثر 
می گویــــد: در تصحیح تذکرةاالولیا باید از روش مولکولی 
اســــتفاده کرد. این کتاب هر جمله اش حاصل اندیشه و 
ذهن یکی از بزرگان زهد و تصوف است و هر کدام از این 
جمله ها خود جهانی است ویژه خویش. باید در تصحیح 
این جمله ها از تمام اسناد و قراین بهره برد ضمن اینکه 
نســــخه های کهن تذکرة االولیا در ایــــن راه می تواند به ما 

بیشترین یاری را برساند.
این اســــتاد دانشــــگاه در ادامه مخاطبان خــــود را با دو 
شــــیوه قرائــــت »تذکرة االولیا« آشــــنا می کنــــد. تصحیح 
کهن تریــــن  از  اســــتفاده  لحــــاظ  بــــه  کدکنــــی  شــــفیعی 
او  اســــت.  اهمیــــت  حائــــز  نیــــز  موجــــود  نســــخه های 
نســــخه های به کار گرفته شــــده در امــــر تصحیح را به دو 
قسمت تقســــیم کرده است؛ نخســــت نسخه هایی که 
شــــفیعی  گفته  به  می شــــوند؛  روایت  حالج  ســــرانجام  با 
در  تاکنــــون  کــــه  تذکــــره  قدیمــــی  نســــخه های  کدکنــــی 
کتابشناســــی های جهان شــــناخته و معرفی شده اند، با 
زندگی نامه حسین بن منصور حالج به پایان می رسند. 
آثاری هســــتند که به شــــرح  بخــــش دوم نســــخه ها نیز 
عقیده  به  دارند.  اختصــــاص  حالج  مابعد  عارفان  زندگی 
کهن  ایــــن بخــــش دوم نســــخه  کدکنــــی؛ در  شــــفیعی 
آشفتگی  آنها نوعی  کمتری در دست اســــت و در میان 
نیز به چشــــم می خورد؛ مثاًل حجم حکایات و گفتارها در 
آنها یکســــان نیســــت یا در شــــمار عارفان پس از  همه 

کرده اند. عمل  متفاوت  حالج 
نوشــــتن از زندگی نامــــه عارفــــان و شــــرح حــــاالت و ارائــــه 
آنــــان، پیش از عطار نیز ســــابقه  حکایت هایــــی از زندگی 
داشــــته اســــت. اما عطــــار در »تذکرة االولیا« در کنــــار ارائه 
همــــه این مــــوارد، در صدد اســــت تــــا عرفانی عملــــی را به 
مخاطب خود آموزش دهد. او که این اثر را به درخواســــت 
دوستانش نوشــــته، تأکید دارد که بعد از قرآن و احادیث 
نبوی، هیچ سخنی برتر از سخنان مشایخ طریقت نیست. 
از دیگر وجوهی که کار ارزشمند عطار را از دیگر آثار مشابه 
پیش از خود ممتاز می کند، توجه او به نثر و زبان اثر است.
نشــــر ســــخن چاپ جدید این اثر را به قیمــــت 450 هزار 
تومــــان در دو جلد در دســــترس عالقه مندان به ادبیات 

عرفانی و ادبیات کالسیک قرار داده است.

دفاع ابدی از نظریه  نظام انقالبی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: انقالب اســــالمی همچون 
پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده ی 
تصحیح خطاهای خویش اســــت، اّمــــا تجدیدنظرپذیر و 

نیست.  انفعال  اهل 
بــــه نقدهــــا حّساســــّیت مثبت نشــــان میدهــــد و آن را 
بی عمل  حرفهــــای  صاحبان  بــــه  هشــــدار  و  خدا  نعمت 
میشــــمارد، اّمــــا بــــه هیــــچ بهانــــه ای از ارزشــــهایش که 

آمیخته اســــت، فاصله  بحمداهلل بــــا ایمان دینی مــــردم 
نمیگیرد. انقالب اســــالمی پس از نظام ســــازی، به رکود 
و خموشــــی دچار نشــــده و نمیشــــود و میان جوشش 
انقالبی و نظم سیاســــی و اجتماعی تضاد و ناســــازگاری 
نمیبینــــد، بلکــــه از نظرّیــــه ی نظــــام انقالبی تــــا ابد دفاع 

می کند.
فرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« 22/11/1397

کوچه تلفنخانه

قدیمی  شــــهری  همدان  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
اســــت شــــهری با تاریخ و خاطراتی ســــالخورده که 
اگر امــــروز در خیابان ها و کوچه پس کوچه هایش 

می کنیم. پیدایشان  بگردیم  خوب 
از زندگی این  که هرکدامشــــان جلــــوه ای  خاطراتی 
مــــردم کهن اند. نــــام هریک از کوچه هــــا، محله ها 
و خیابان هــــای همدان وجه تســــمیه ای دارد که از 
گذشــــته های دور بــــر آنها به یادگار مانده اســــت. 
بســــیاری از مــــا علت نامگــــذاری و حتــــی نام های 
قدیمــــی کوچه هــــای همدان را یــــا از یاد بــــرده ایم 
یا بــــه کلی از آن بــــی خبریم. در ایــــن بخش تالش 
از نام های قدیمی  شــــده اســــت معرفی مختصری 
کوچه هــــا و خیابان هــــای همــــدان قدیــــم صورت 

گیرد.
»کوچــــه تلفنخانــــه« یکــــی از کوچه هــــای قدیمــــی 
خانه  تلفــــن  نخســــتین  کــــه  اســــت  بوده  همدان 
کوچه  آنجا دایر شده است.اکنون این  همدان در 
پشــــت خیابان بوعلــــی و پایین تــــر از کوالنج واقع 

است. شده 
»کوچه میرزا لطف اهلل« نیز یکی دیگر از کوچه های 
که به یکی از خیرین محل  قدیمی این شهر است 
آنجا ســــاخته است منسوب  که مســــجدی نیز در 
کوچه هم اکنون بین بلوار خواجه  می باشــــد. این 

دارد. قرار  قلعه  حمام  و  رشید 

کوچه پس کوچه

آسماِن جارو کردن
با  شــــهری  همــــدان  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
ایــــن روزهــــا در پس گــــذر زمــــان و ایجــــاد زندگی 
مــــدرن، خیلی وقتها یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمان چگونــــه زندگی می کردند. خیلی 
در  متداول  کلمــــات  امروز  جوانان  و  نوجوانــــان  از 
همدان قدیم حتی به گوششــــان نرسیده است.و 
باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که 
می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمان و 
راه و  تا بشناسند  کمک جوان تر هایمان بیایند  به 

شهرشان. گذشته  در  را  زندگی  رسم 
در ایــــن بخش به معرفــــی برخی کنایــــات و ضرب 
که در همدان قدیم مصطلح بوده است  المثل ها 

می شود. پرداخته  پرکاربرد  و 
آســــماِن جارو کردن: آســــمان را جــــارو کرده اند. 

یعنی بارندگی نیســــت و خشکسالی شده است.
ــــش برده: آســــمان چرتــــش گرفته  آســــمان ُچّتِ
خوشــــی  اتفاق  نمی رســــد،  خیــــری  یعنــــی  اســــت. 
نمی افتد. گشایشــــی در کار حاصل نمی شــــود. در 
اصطالح مشــــابه گفته می شــــود؛ ِدرِ خیر به رومان 

َبسِده.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف 
محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان


