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معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در مالیر:

پیشتازی همدان 
در غربالگری کرونا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

گران فروشی به بهانه 
کاالی مرغوب تخلف است
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گـــزيده اخبـــار

صفحه 6

صفحه 5
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بازار داغ سودجویان 
ورزش در آموزش های 

زیرزمینی
برخی باشگاه ها تصور می کنند در ساعات غیراداری 

سرکشی از تعطیلی این مکان ها انجام نمی شود

انتقــاد از تعطیلی فعالیت های ورزشــی هر چند 
امروزه بازتاب هایــی در فضاهای مجازی از ســوی 
مدیران و متصدیان باشگاه ها به خاطر خسارت های 

مالی، نبود درآمد و ناتوانی در تأمین ...

گزارش هگمتانه به بهانه روز ماما

400 کارشناس 
مامایی بیکار در همدان
کاهش موالید از دالیل بیکاری ماماها

 15 اردیبهشــت ماه، روز جهانی ماما نام گذاری 
شده اســت که این قشــر از جامعه علیرغم وظایف 

خود، مشکالت و دغدغه هایی دارند.

تجلیل از پیشکسوتان 
و مربیان فوتبال 
شهرداری همدان

بــه همــت معاونــت ورزش ســازمان فرهنگی 
از  همــدان،  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 

پیشکسوتان فوتبال شهرداری همدان تقدیر شد.
در این مراســم ابتــدا پیشکســوتان بــه بیان 
انتقادات و پیشــنهادات در حــوزه ورزش پرداختند 
و حضور فردی ورزشــی را در معاونــت ورزش این 

سازمان غنیمت شمردند و ...

340 هزار کلنی 
زنبور عسل در همدان

سایه رکود بر بازار طال

فرماندار:
بیمارستان اسدآباد 

بستری کرونایی ندارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا:

دریافت هزینه های خارج 
از تعرفه به بهانه کرونا 

غیرقانونی است

معاون راهداری استان همدان خبر داد:
ایجاد خاکریزهای 

بازدارنده
 در »گردنه اسدآباد«

وام ازدواج فقط با یک 
ضامن داده می شود

فرمانده انتظامی همدان:
رفع مشکل انقضای 

وکالت نامه  شماره گذاری 
خودرو

۲

عکس: محمد زیرک

تأیید عملکرد شهرداری توسط اعضای شورای اسالمی شهر

تحقق محله محوری در راستای توسعه متوازن

صادرات لباس کاورال ایزوله تولید همدان به عراق
تولید روزانه 1000 دست لباس کاورال ایزوله

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شــرکت 
دانش بنیان ســاغر فن پارس گفــت: چند نمونه از 
لباس کاورال ایزوله تولید همدان برای تســت بازار، 
به عراق ارسال شده و تولیدات مازاد بر مصرف مراکز 
درمانی مبارزه با ویروس کرونا، با مجوزهای الزم به 

این کشور صادر می شود.
به گزارش هگمتانه، فناوران پارک علم و فناوری 
همدان، در راستای مقابله با شــیوع ویروس کرونا 
موفق بــه تولید لبــاس کاورال ایزوله بــرای حفظ 
سالمت تالشــگران عرصه بهداشــت و درمان کشور 

شدند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس 
در این باره گفت: در پی شیوع ویروس کرونا و نیاز 
به مبارزه با ایــن ویروس فراگیر و بــا توجه به نیاز 
گســترده کشــور به اقالم بهداشــتی، لباس کاورال 

ایزوله در این شرکت تولید شد.
حمید ســاغرچیان افزود: در تولید این محصول 
تمام ویژگی الزم برای افزایش کیفیت در نظر گرفته  

شده است.
وی اظهار کرد: این محصول با سالمت تالشگران 
عرصه بهداشــت و درمان در ارتباط اســت و هرگونه 
عیب و نقصی در تولید آن، موجب تحمل خســارت 

جدی در مبارزه با ویروس کرونا می شود.
ســاغرچیان ادامه داد: روزانه یک هزار دســت 
از ایــن نوع لبــاس در شــرکت تولید می شــود که 
پاســخ گوی بخشــی از نیاز مراکز درمانی مبارزه با 

ویروس کرونا است.
وی با اشاره به کیفیت ممتاز تولید این محصول 
بیان کرد: این محصول با مواد اولیه و دستگاه های 
به روز اروپایی با فناوری باال و از مرغوب ترین پارچه 

تولید می شود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس 
گفت: در تولید این لبــاس از لمینیت برای ضد آب 
شدن و تطبیق با اســتانداردهای روز دنیا استفاده 
شده اســت و دوخت آن نیز به طور کامل مرغوب و 

نفوذ ناپذیر است.
وی اضافه کرد: شــرکت دانش بنیان ساغر فن 
پــارس دارای اســتاندارد ایــزو 13485 )مختص 
شــرکت های تولید تجهیزات پزشکی( است و برای 
تولیــد محصوالت خود تمــام معیارهــای اداره کل 

تجهیزات پزشکی ایران را رعایت می کند.
ســاغرچیان اظهار کرد: چند نمونــه از این لباس 
برای تست بازار، به کشور عراق ارسال شده و تولیدات 
مازاد بر مصرف مراکز درمانی مبارزه با ویروس کرونا، 

با مجوزهای الزم به این کشور صادر می شود.
وی عنوان کــرد: هدف ما ابتــدا تأمین نیازهای 

داخل کشور و سپس صادرات به کشور عراق است.
به نقــل از ایرنــا، 244 واحد فنــاور در همدان 
فعالیت می کنند که 58 واحد آن متعلق به دانشگاه 
بوعلی  ســینا و 13 واحد دیگر زیر مجموعه دانشگاه 

علوم پزشکی ابن سینا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

گران فروشی به بهانه کاالی مرغوب تخلف است
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل تعزیرات 
حکومتی استان همدان از برخورد با میوه فروشانی که 

به بهانه کاالی مرغوب گران فروشی  می کنند، خبر داد .
به گــزارش هگمتانه، علیرضا حســن پور با بیان 
اینکه با هر واحدی که از مقررات تخطی کند برخورد 
خواهیــم کرد و در ایــن زمینه هیچ گونــه اغماضی 
نداریم اظهار کرد: برخی از شهروندان به واحدهایی 
مراجعه کرده که محصوالت گلچینی دارند و جنس 
مرغوب و درجه یک با باالتریــن کیفیت خریداری 
می کنند، در این صورت نباید انتظار داشــته باشند 

قیمت آنها با قیمت محصوالت درهم یکی باشد.
وی با تأکید بر اینکــه برخی به واحدهای صنفی 
در همــه حوزه هــا مراجعه کــرده و کاالیــی درجه 
یک خریداری می کننــد که طبیعتــًا قیمت باالیی 
را بابت آن بایــد پرداخت کنند افــزود: البته ما این 
را نمی پذیریــم و هر فروشــگاهی باید تنوع جنس 

داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان بیان 
کرد: برخی از میوه  فروشــی ها را در مناطقی از شهر 

همدان به علت گران فروشی تعطیل و با آنها برخورد 
کرده ایم کــه قطعًا در حــق واحدی کــه تخلف کند 

اغماضی نداریم.
وی با اشــاره به اینکه اگر واحدی تخلفی داشته 
باشــد و مردم موضــوع را به ما اطــالع دهند قطعًا 
برخورد صورت می گیرد گفت: بــرای کاالی مرغوب 
واحدهای نرخی مصوب شــده که نباید باالتر از این 

قیمت آن را به فروش برسانند.
حسن پور در پاسخ به گران فروشی یک فروشگاه 
در نقطه ای از شــهر همدان گفت: با این فروشــگاه 
بارها برخورد شــده و هــم تعطیلــی و نصب پارچه 
نوشته داشته اما جالب این است که برخی بسیار از 

آن واحد طرفداری می کنند.
وی تصریح کرد: ســال گذشــته با وجود اینکه 
حتی برای این فروشــگاه نصب پارچه نوشــته هم 
شــده بود، مردم برای خرید جلــوی آن واحد صف 
کشیده بودند که به زعم من این فروشگاه کاالیی را 
عرضه می کند که موردپسند مردم است که با وجود 

پارچه نوشته تخلف صنفی بازهم فروش دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: شــاید 
این فروشــگاه کاالی مرغوب دارد و یــا اینکه خود 
مشــتری مدار اســت که در هر حالت فعالیت آن به 
طریقی اســت که مشــتری زیادی جلب کرده اما با 
این وجود حقوق شهروندان برای ما از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت و هیچ کس با بهانــه و عذری نباید 

هزینه ای را بیشتر از آنچه که باید، دریافت کند.
وی در پاســخ به ایــن اظهارات که شــهروندی 
میوه ای از این فروشگاه خریداری کرده که نامرغوب 
بوده و حتــی برخی از آن قابل خوردن نبوده اســت 
گفــت: این موضوع بررســی می شــود و بــا واحد 

متخلف برخورد خواهد شد.
حســن پور در گفتگو با فــارس، با بیــان اینکه 
احتمال دارد برخی از واحدها به بهانه کاالی مرغوب 
تخلفی داشته باشند و ما قطعًا برخورد خواهیم کرد 
افزود: حتــی واحدی که کاالهایــش کیفیت باالیی 
داشته باشــد نمی تواند باالتر از نرخی که مشخص 
شده عرضه کند و هر اقدامی که باعث گران فروشی 

شود از نظر ما تخلف است.

در سال گذشته

مددجویان کمیته امداد امام)ره( همدان 13 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال گرفتند
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: مدیــر صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت استان همدان بیان کرد: 
مددجویان همدانی 4951 مورد تسهیالت از صندوق 

امداد والیت در سال گذشته دریافت کردند.
به گــزارش هگمتانــه، مســعود کرمــی گفت: 
تســهیالت پرداخت شــده در زمینه های اشتغال و 
خودکفایی، حمایتی و تسهیالت از محل وجوه اداره 

شده صندوق بوده است.
وی بابیان اینکه پرداخـــت وام به نیازمـــندان 
تحـــت حـــمایت برای مصـارفی چـــون پرداخت 
هزینه های درمـانی، تحـــصیلی و معـیشتی سبب 
حفظ عزت نفس هم وطنان و افزایش امنیت روانی 

آن ها می شــود، گفت: در سال گذشــته 1054 مورد 
تسهیالت اشــتغال و خودکفایی با مبلغ 13 میلیارد 
و 487 میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت 

این نهاد ارائه شده است.
کرمی در ادامه با اشــاره به پرداخت 16 میلیارد و 
57 میلیون تومان تســهیالت حمایتی که به 3هزار 
و 839 نفر پرداخت شده اســت، گفت: بهره گیری و 
فرهنگ سازی جـهت توسعه قرض الحسنه در طول 
سال های گذشته و اســتفاده از ظرفیت های عظیم 
نیکــوکاران و خیــران و پویاتر نمودن شــیوه های 
دســتگیری از نیازمندان همــواره موردتوجه جدی 

کمیته امداد امام)ره( بوده است.

وی در ادامه گفــت: 58 مورد نیز تســهیالت از 
محل وجوه اداره شده صندوق با مبلغ 241 میلیون 

تومان ارائه شده است.
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سازمان آگهی روزنامه هگمتانه جهت تکمیل کادر بازاریابی خود از بین خانم ها  و 
آقایان دارای شرایط زیر با حقوق ثابت و پورسانت دعوت به همکاری می نماید:

1_حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
2_حداکثر سن 30سال

3_ روابط عمومی خوب  و حسن برخورد عالی.

افراد دارای تجربه و سابقه کار از اولویت ویژه بر خوردارند.

دعوت به همکاریسازمان آگهــی های روزنامـــه هگمتـــانه 

با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت دایی گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 
روزنامه هگمتانهروح پاک آن مرحوم  علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.

جناب آقای محمد رضا متولی الموتی
سرپرست محترم روزنامه ایران در استان همدان
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فرمانده انتظامی همدان:
رفع مشکل انقضای 

وکالت نامه  شماره گذاری 
خودرو

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده انتظامی 
استان همدان گفت: شماری از مراجعه کنندگان 
به مرکز تعویض پالک اســتان به علت انقضای 
مدت وکالت نامه با مشــکالتی مواجه شدند که 
این مشکالت با تدبیر ســتاد ملی مقابله با کرونا 

رفع  شد.
به گزارش هگمتانه، سردار بخشعلی کامرانی 
صالح بیان کرد: بخشــی از شــهروندان هنگام 
خرید وسیله نقلیه از فروشــنده برای تعویض 
پــالک، وکالتنامــه ای با مــدت زمــان معین 

دریافت کرده بودند.
وی اضافــه کرد: بــه دنبال تعطیلــی مراکز 
شــماره گذاری و تعویض پالک در کشــور برای 
پیشــگیری از بروز کرونا امکان مراجعه مالکان 
خودرو بــرای تغییر پالک فراهــم نبود از طرف 
دیگر مدت زمان تعیین شــده در وکالتنامه نیز 

پایان یافته بود.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان افزود: با 
توجه به دغدغه پلیس در زمینه پیشــگیری از 
ازدحام شهروندان در مرکز تعویض پالک و رفع 
مشــکل وکالت نامه آنها، این موضوع از سوی 
سردار اشــتری فرمانده انتظامی در ستاد ملی 

کرونا مطرح شد.
ســردار کامرانی صالح گفت: قرار شــد که 
مدت زمان تعطیلــی مراکز شــماره گذاری به 
زمان و مهلت وکالتنامه افزوده شــود یعنی از 
25 اسفند ســال گذشــته تا پنجم اردیبهشت 

امسال به مدت زمان وکالتنامه افزوده شد.

سایه رکود بر بازار طال

هگمتانه، گروه خبــر همدان: رئیس اتحادیه 
فروشندگان طال و جواهر همدان گفت: خرید و 
فروش طال در همــدان روال عادی دارد و مردم 

برای فروش طال هجوم نیاورده اند.
به گزارش هگمتانــه، مهدی غالمی با تأکید 
بر اینکــه خرید و فروش طالی شکســته، آب 
شده و شمش نســبت به طالی ساخته شده 
بیشــتر اســت، اظهار کرد: رکود خاصی بر بازار 
طال بــه علت افزایــش قیمت حاکم اســت و 
عده ای برحســب نیاز طال می فروشند اما بازار 

همدان روال عادی دارد.
وی با اشاره به رشد بی سابقه بورس، تصریح 
کرد: رشد بی ســابقه بورس باعث شده مردم به 

سمت خرید سهام شرکت ها روی بیاورند.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت 
طال خرید طال در بازار همدان کم شــده است، 
ادامه داد: مردم همیشه سرمایه گذاری در بازار 
طال را حوزه امنی می دانند و خرید و فروش و 

وصول آن راحت تر است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر 
همدان خاطرنشــان کرد: با وجــود اینکه بازار 
بورس در همدان رشــد خوبی داشته و خیلی 
از مردم به سمت بورس رفته اند اما تأثیری در 

فروش طال نداشته است.
وی با بیان اینکه قیمــت هر گرم طالی 18 
عیار در بازار 632 هزار تومان است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به نوســانات بازار جهانی و سقوط 
قیمت نفت بازار طال مثبت بوده و احتمال دارد 

قیمت همچنان صعودی شود.
غالمی در گفتگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه 
قبل از عید نوروز و بسته شــدن بازار قیمت هر 
گرم طــالی 18 عیــار 570 هزار تومــان بوده که 
در تعطیالت یکباره به بیــش از 600 هزار تومان 
رسید، تأکید کرد: درست است که طال گران شده 
اما برای فروشنده سودآوری نداشته است چراکه 
طال باید خرید و فروش شــود تا ســود داشته 
باشد که با توجه به تعطیلی بازار تعداد زیادی از 

واحدهای طالفروشی همدان متضرر شدند.

خبــــــــر

340 هزار کلنی زنبور عسل 
در همدان

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مدیــر طیور 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان گفت: 
تعداد 346 هــزار و 633 کلنی زنبور عســل در 

همدان وجود دارد.
به گزارش هگمتانــه، علیرضا قراگوزلو با بیان 
اینکه این کلونی ها تولیــدی بالغ بر 3 میلیون و 
477 هزار و 979 کیلوگرم عســل، 34 کیلوگرم 

ژل رویال و 9 هزار و 60 کیلوگرم گرده گل دارند.
وی گفت: این کلنی هــا همچنین 48 هزار و 
847 کیلوگرم موم، 2 هــزار و 249 کیلوگرم بره 

موم و 0.015 کیلوگرم زهر تولید می کنند.
قراگوزلو عنوان کرد: تعــداد 787 زنبور دار و 
تعداد 72 واحد زنبورداری در استان همدان زیر 

پوشش بیمه هستند.
وی افزود: بر اســاس هماهنگی های به عمل 
آمده با مدیریت باغبانی، مدیریت زراعت و حفظ 
نباتات اســتان همدان و همکاری ناظران جهاد 
کشاورزی کندوهای زنبور عسل به منظور انجام 
عمل تلقیــح در باغات میوه و مــزارع دانه های 

روغنی به کارگرفته خواهند شد.
مدیر امور طیور، زنبور عســل و کرم ابریشــم 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان ادامه 
داد: بر اساس نتایج به دست آمده از آمارگیری 
زنبورســتان های اســتان که به طور هم زمان در 
سراسر کشــور انجام می گیرد، استان همدان با 
توجه به سرشماری سال گذشــته دارای 2 هزار 
و 481 واحد زنبورستان است که دو هزار و 538 

نفر در این حرفه شاغل هستند.

وزش باد پدیده غالب 
همدان

غبار محلی همدان را فرا می گیرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــناس اداره 
کل هواشناســی همدان گفت: به دنبال خروج 
سامانه بارشی از آسمان همدان و افزایش سرعت 
وزش بــاد، غبار محلــی امروز بیشــتر نقاط این 

استان را فرامی گیرد.
به گــزارش هگمتانه، محمد حســن باقری 
شکیب افزود: سرعت وزش باد پدیده غالب سه 
روز آینده هوای همدان اســت که موجب ایجاد 
غبار محلی می شود؛ غلظت این غبار زیاد نیست 

اما به چشم می آید.
وی اظهار کرد: بر اســاس بررســی داده ها و 
نقشه های پیش یابی هواشناسی، آسمان بیشتر 
نقاط اســتان امروز، صاف تا قسمتی ابری و در 
ســاعت های بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد و 

غبار محلی پیش بینی می شود.
باقری شکیب ادامه داد: دمای هوای استان 
روند افزایشی دارد و از امروز دمای بیشتر نقاط 
اســتان هر روز بین یک تا سه درجه سانتی گراد 

افزایش می یابد.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان 
افزود: در 24 ساعت گذشــته نهاوند با 22 درجه 
سانتی گراد باالی صفر بیشــترین و رزن با پنج 
درجه ســانتی گراد باالی صفــر، کمترین دمای 
استان را داشــته اند. باقری شــکیب اظهار کرد: 
دمای بیشــینه هــوای همدان در 24 ســاعت 
گذشته 19 درجه سانتی گراد باالی صفر و دمای 
کمینه این شهر هفت درجه ســانتی گراد باالی 

صفر به ثبت رسیده است.

خبــــــــر

 بر اســاس اعــالم ســازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان، قیمت ماسک 
سه الیه پزشکی تولید داخل برای مصرف کننده 
هر عدد 810 تومان مصوب شده، ماسک تولید 
کارگاهی 1600 تومان و انواع ماســک ان 95 در 
داروخانه ها بر اســاس نوع، مدل و کیفیت بین 
25 تا 50 هــزار تومان اعالم شــد. این موضوع 
در حالی مطرح شده است که اکثر داروخانه ها 
ماســک ندارند و شــاهد عرضه انواع ماســک 
توســط دســت فروشــان و یا از طریق فضای 

مجازی هستیم.
 با توجــه به اعتــراض تعداد زیــادی از 
خریداران خودرو که در اواخر ســال گذشــته و 
ابتدای امسال اقدام به خرید خودرو به صورت 
وکالتی کرده بودنــد و به دلیل شــیوع کرونا و 
عدم تعویض پالک و نقل و انتقال ســند مدت 
زمان وکالــت نامه آنها منقضی شــده بود، طبق 
اعالم پلیس راهور 4٠ روز به زمان وکالتنامه های 

منقضی شده آنها اضافه شد.
 فهرســت ١٣٢ شهرســتان کشــور در 
وضعیت ســفید شــرایط کرونایی اعالم شد که 
نام هیچ یک از شهرســتان های استان همدان 

در این فهرست دیده نمی شود.
 متأســفانه در برخــی مــوارد شــاهد 
روزه خواری در مألعام در معابر و اماکن عمومی 
شهر توســط برخی از افراد هســتیم که انتظار 
می رود حرمت ماه مبارک رمضان از ســوی این 

تعداد اندک هنجارشکن نگه داشته شود.

خط آزاد

استاندار در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور با استانداران در ستاد مقابله با کرونا:

همدان؛ وضعیت زرد
تویسرکان و کبودراهنگ در مرحله هشدار

هگمتانه، گــروه خبر همدان: اســتاندار همدان 
گفت: تمامی شــهرها و شهرســتان های اســتان 
همدان از نظر ابتال به ویروس کرونا در وضعیت زرد 

قرار دارند.
به گزاارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی روز 
یکشنبه در جلســه ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور 

با استانداران در ستاد مقابله با کرونا بیان کرد: طبق 
گزارش وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
132 شــهر کشــور از لحاظ بیماری کرونا وضعیت 
ســفید دارند به گونه ای که میزان ابتال در آنها صفر 
بوده یا به ندرت فردی به این ویروس مبتال شــده 

است.
وی ادامه داد: در شــرایط زرد مــردم همچنان 
باید فاصله اجتماعی را رعایــت کنند بنابراین قصد 
نداریم وضعیت شهرســتانی را بدون علت ســفید 
اعالم کنیم چراکه این کار بازی با جان مردم است.

اســتاندار همــدان اعــالم کــرد: هیچ یــک از 
شهرســتان های این اســتان در وضعیــت قرمز 
از نظر ابتال بــه ویروس کرونا قرار نــدارد اما تنها 2 
شهرســتان تویســرکان و کبودراهنــگ در مرحله 
هشدار هســتند که اینها نیز باید خود را با شاخص 

استان برابر کنند.
شــاهرخی ابــراز امیــدواری کرد با رســیدن 
شهرســتان های همدان بــه وضعیت ســفید در 

آینده ای نزدیک بتوان آیین عبادی سیاســی نماز 
جمعه و جماعت را برپا کرده همچنین در شب های 
احیــا در محل های مشــخص که امــکان فاصله 
گــذاری اجتماعی وجــود دارد مراســم  مذهبی و 

معنوی برگزار شود.
* 83 درصــد شــهروندان بــه طــور کامل 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند
وی گفــت: همکاری مــردم این اســتان در 
طرح فاصله گذاری اجتماعی که بهترین شــیوه 
برای کنترل ویروس کرونا اســت بسیار مطلوب 
بوده و طبق آخرین آمار 83 درصد شــهروندان 
به طور کامــل پروتکل های بهداشــتی را رعایت 

کردند.
وی فرمانداران، مسؤوالن دستگاه های نظارتی، 
نیــروی انتظامــی و ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت همــدان را مکلف کرد تا نظــارت جدی بر 
روند اجرای طرح فاصلــه گذاری اجتماعی در این 

استان داشته باشند.

استاندار همدان تأکید کرد: نباید اجازه کارهای 
خودســرانه از ســوی گروه ها و دســته هایی در 
اصناف داده شــود بلکه فرمانداران شرایط رعایت 
تمامی پروتکل های مصوب توسط اصناف را باید 

فراهم کنند.
*شیوع ویروس کرونا زمینه را برای ساماندهی 

کارتن به دست ها فراهم کرد
شــاهرخی اظهار کرد: شــیوع ویــروس کرونا 
زمینه را برای ســاماندهی کارتن به دست ها فراهم 
کرد بنابرایــن از این پس نباید شــاهد افراد مقوا 
به دست در ورودی شــهر و کنار اماکن تفریحی و 

گردشگری باشیم.
*شاخص بهبودی افراد مبتال به ویروس کرونا 

در همدان 83.1 درصد بوده است
وی بیان کرد: شــاخص بهبودی افراد مبتال به 
ویــروس کرونا در همــدان 83.1 درصــد بوده که 
این آمار باالتر از میانگین کشــوری و مؤید رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی در این استان است.

تأیید عملکرد شهرداری توسط اعضای شورای اسالمی شهر

تحقق محله محوری در راستای توسعه متوازن
هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر همدان تالش شهرداری منطقه چهار در 

خدمت به شهروندان را شایسته تقدیر دانست.
به گــزارش هگمتانه، حمید بادامــی نجات در 
بازدید رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر 
همــدان از پروژه های منطقــه چهار شــهر گفت: 
عملکرد شــهرداری منطقه چهار همدان در خدمت 

به شهروندان حاشیه شهر شایسته تقدیر است.
نایب رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان 
افزود: در اجــرای طرح توســعه متوازن شــهر با 
هدایت شــهردار همــدان و تالش های ســتودنی 
مدیــر و کارکنان شــهرداری منطقه چهــار همدان 
شاهد مناسب ســازی در همه حوزه های مربوط به 

مدیریت شهری در این منطقه هستیم.
وی تصریح کرد: مناطق ســه و چهار شهرداری 
همدان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اینکه اکثر 
ساکنان آن از قشر متوســط جامعه هستند درآمد 
چندانی ندارند و با کمتریــن امکانات در این برهه 
از زمان که اکثر شــهرداری های کشور با مشکالت 
عدیده مواجه هستند در برخی حتی تمام ظرفیت 
خود را صرفًا معطوف به پرداخــت حقوق کارکنان 
خود نموده اند، اما در این شرایط در این دو منطقه 
نیز مانند مناطق یک و دو شهر همدان شاهد کار و 

تالش بی وقفه هستیم.
این عضو پنجمین دور شــورای اســالمی شهر 
همدان در پایان با ابراز امیدواری گفت: قطعًا شورا 
و شــهرداری به این میزان از خدمت به شهروندان 
کفایت نکــرده و با جدیــت و همدلی بیشــتر در 
ســال جاری برای خدمت به شــهروندان گام های 

مؤثرتری را بر می دارد.
* کاووسی: پروژه های مربوط به بودجه 97 در 

منطقه 4 شهر تحقق 100 در صدی داشته است
رئیس کمیســیون برنامه، بودجــه و امور مالی 
شورای اســالمی شــهر همدان نیز در حاشیه این 
بازدید گفت: با تالش مدیــر و معاونان و همچنین 
مســؤوالن نواحی شــهرداری منطقه چهار همدان 
طبق مشــاهدات عینی و گزارش های ارائه شــده، 
تقریبًا تمــام پروژه هایــی که در بودجه ســال98 
تعریف شــده بود تحقق 100در صدی داشــته که 
رضایــت خــود را از اقدامــات این منطقــه اعالم 

می کنیم.
اکبر کاووسی در ادامه گفت: نکته حائز اهمیتی 
که در منطقه چهار دیده شد این بود که این منطقه 
کاماًل در مســیر برنامه ای که از قبل تدوین و اعالم 
کرده بــود حرکت کــرده و با رفتار حرفــه ای بدون 

انحراف کار کرده است.
وی در پایــان گفت: امیدواریم ســال پیش رو 
هم شــاهد تداوم اقدام مشابه سال قبل در منطقه 

چهار شهر همدان باشیم.
* فتحی: علیرغم تنگنای مالی شاهد فعالیت 
عمرانی مطلوب در مناطق چهارگانه شــهر همدان 

هستیم
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای 
اســالمی شــهر همدان نیز گفت: خوشــبختانه با 
تالش مستمر و شــبانه روزی خادمان شهرداری 
شاهد اقدامات بی نظیری در شهر همدان هستیم 
و در شــرایط فعلی که کشــور ما دچار تحریم های 
ظالمانه شده اســت، به همکاران شــهرداری باید 

خداقوت گفت.
علی فتحی در ادامه گفت: ایــن حجم از پیاده 
رو ســازی، جدول گذاری، اصالح آســفالت معابر، 
گسترش فضای سبز به خصوص مواجهه با بحران 
کرونا و همه خدماتی که شهرداری همدان در این 
دوره ارائه کرده است شاید در طول سالیان گذشته 

هرگز اتفاق نیفتاده بود.

وی اظهــار کرد: رعایت توســعه متوازن شــهر 
همدان در بازدید از پروژه ها نمود عینی دارد و اغلب 
محالت کم برخوردار شهر همدان شاهد برخورداری 

از امکانات شهری هستند.
این عضــو پنجمین دور از شــورای اســالمی 
شــهر همدان خاطرنشــان کرد: پروژه های عظیم 
شهرداری همدان نظیر پارکینگ محوطه آقاجانی 
بیــگ و همچنیــن پل شــهید همدانــی و ادامه 
پل غدیــر، بــا موانعی چــون تحریم هــا و تورم 
افسار گســیخته مواجه شــد وگرنه در وعده های 
پیشین شــاهد بهره برداری از این پروژه ها بودیم 
اما با این حال ایــن پروژه ها تعطیل نشــده و با 
پشــتیبانی خوبی که از سوی شــهرداری همدان 
مواجه شــده اند می تــوان گفت ایــن پروژه های 
بزرگ تــا پایان شــورای پنجم به مــردم همدان 

هدیه خواهد شد.
*حسین قراباغی: در مناطق چهارگانه شهرداری 

همدان شاهد پویایی فعالیت عمرانی هستیم
رئیس کمیســیون اقتصــادی و گردشــگری 
شــورای اســالمی شــهر همدان هم گفت: محله 
محوری در راستای تحقق توســعه متوازن شهری 
از اقدامات خوب مدیران شهرداری است که تالش 

شایسته ای را در این مسیر شاهدیم.
حســین قراباغی افزود: پروژه هایــی نظیر پل 
شــهید همدانی که در بدو اســتقبال از مسافران، 

میهمانان و رهگذران قرار دارد اهمیت ویژه ای برای 
مردم همدان دارد که در تالشــیم با رفع کاستی ها 
و تأمین شرایط الزم هرچه ســریعتر این پروژه به 

مرحله بهره برداری برسد.
این عضو پنجمین دور شــورای اســالمی شهر 
همدان گفت: امیدواریم با قوت بیشــتر در فرصت 
مناســب و فصل فعال کار بتوانیم شاهد پیشرفت 

چشمگیر پروژه ها باشیم.
*عسگریان: شاهد فعالیت مطلوب عمرانی در 

مناطق چهارگانه هستیم
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری 
شورای اسالمی شــهر همدان گفت: علیرغم اعمال 
فشــار تحریم های ظالمانه و گســترش ویروس 
کرونا شاهد فعالیت مســتمر در پروژه های شهری 

هستیم که با جدیت کارها دنبال می شود.
سید مسعود عسگریان افزود: کارکنان شهرداری 
با قوت تمــام در حال ادامه خدمت به شــهروندان 
هســتند و می بینیم که بر اســاس زمان بندی که 
هنگام کلنگ زنی ادعا شــده بود شــاهد پیشرفت 

پروژه ها هستیم که شایسته تقدیر است.
*یوســفی نوید: محله محوری ضامن توسعه 

متوازن شهر
مدیر منطقه چهار شــهرداری همدان هم گفت: 
با عنایت به این که مبادی ورودی شــهر همدان و 
نواحی کمتر برخوردار شهر زیر پوشش این منطقه 
قرار دارند طرح محله محوری بــرای ما در اولویت 

قرار دارد.
مجید یوســفی نوید افزود: ســاخت پارک ها، 
اصالح معابر، بازگشایی معابر اصلی، ایجاد زمین های 
چمن مصنوعی به منظور گسترش فعالیت ورزشی 
محالت و ســاخت و نگهداری پارک ها در مناطق کم 
برخوردار و پیاده رو سازی و پوشــش رودخانه ها و 
همچنین ایجاد مسیرهای دسترسی آسان در نقاط 
مختلف منطقه چهار شهر از جمله اقداماتی است که 

این روزها مشغول آن هستیم.
وی همچنین تکریــم ارباب رجــوع را از دیگر 
اقدامات دانســت و گفت: در همین راستا تسهیل 
در ارائه مجوزها و تســریع در روند صدور پروانه از 
مهمترین برنامه های مدیریت شــهری در منطقه 

چهار بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

دریافت هزینه های خارج از تعرفه به بهانه کرونا غیرقانونی است
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: معــاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا با بیــان اینکه 
روند ابتــالی افراد به کوویــد 19 در همدان متعادل 
شــده اســت گفت: دریافت هرگونــه هزینه های 
خارج از تعرفه مصوب دولت به بهانه کرونا توســط 

بیمارستان ها غیر قانونی است.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلــی با بیان اینکه 
شــیب ابتالی افراد به بیمــاری کووید 19 نســبت به 
روزهای نخستین شیوع این بیماری در همدان کاهش 
پیدا کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز مانند دیگر 

نقاط کشور، در اســتان همدان نیز این بیماری تحت 
کنترل بوده و این روزها به حالت تعادل رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با 
تأکید براینکه هنوز خطر کرونا رفع نشده است، ابراز 
کرد: کماکان مردم باید از تردد غیر ضروری در شهر 
پرهیز کرده و تمامی نکات بهداشتی مانند استفاده 
از دســتکش، شســت و شــوی مرتب دست ها و 

استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
وی بیان کرد: بســیاری از شــهرها که چند روز 
پیش شاهد روند کاهشی ابتالی افراد به کووید 19 

بودند، متأسفانه به دلیل بی توجهی مردم به نکات 
بهداشتی و تردد غیر ضروری آنها در شهر، مجدد با 

رشد ابتالی افراد به این بیماری روبه رو شدند.
جلیلی با تأکید براینکه در صورت همکاری مردم 
و رعایت کردن نکات بهداشــتی از ســوی آنها روند 
ابتالی افراد به کووید 19 کاهشــی خواهد شد، ابراز 
کرد: نتیجه توجه مردم به رعایت نکات بهداشــتی 
و پرهیز از تردد غیر ضروری در شــهر و یا به عکس 
در یک بازه زمانی 14 روزه مشــخص می شود یعنی 
ممکن اســت مجدد با افزایش یا کاهش شــیوع 

بیشتر بیماری کرونا روبه رو شویم.
وی درباره گالیه مردم از برخی بیمارســتان های 
همدان بــرای گرفتــن هزینه های خــارج از تعرفه 
مصوب دولت به بهانه بیماری کرونــا نیز گفت: اگر 
کسی با چنین رفتاری روبه رو شده می تواند مدارک 
خود را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن 
سینا بیاورد تا قانونی بودن یا نبودن این عمل توسط 
همکاران ما بررســی شــود چرا که دریافت هرگونه 
هزینه های خــارج از تعرفه مصوب دولــت به بهانه 

کرونا توسط بیمارستان ها غیر قانونی است.

»ضیافت همدلی« در حسینیه سید الشهدا)ع( همدان
هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان همدان از توزیع یک هزار بســته 
ســبد کاال طی مرحله دوم »ضیافــت همدلی« در 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم سید حسن 
رضوی از برگزاری مرحلــه دوم رزمایش »ضیافت 
همدلی« به همت اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
همدان خبر داد و اظهار کرد: این مرحله از رزمایش 

روز چهارشــنبه 17 اردیبهشــت با حضور مسؤوالن 
استانی و شهرستانی در حســینیه سید الشهدای 

آرامستان موقوفه شهر همدان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در مرحلــه اول این رزمایش 
500 سبد کاال در شــهر همدان توزیع شد گفت: در 
مرحله دوم نیز یک هزار سبد کاال در این شهرستان 

توزیع خواهد شد.
مدیر اوقاف و امور خیریه شهرســتان همدان با 

اشاره به اینکه بســته ها برای امرار معاش یک ماه 
خانوار پنج نفره تدارک دیده شــده است بیان کرد: 
دستگیری از نیازمندان و آســیب دیدگان از کرونا 
در دســتور کار اوقاف و امور خیریه قرار گرفته و تا 

پایان این بیماری در کنار مردم خواهیم ایستاد.
وی با بیان اینکــه این بســته های حمایتی از 
محل موقوفات شهرســتان همــدان تهیه و توزیع 
می شــود خاطرنشــان کرد: اقدام صــورت گرفته 

هماهنگ با ستاد پیشــگیری از کرونا و رزمایش 
کمک مؤمنانه در استان است.

رضوی تصریح کرد: بســته های تهیه شده بین 
نیازمندانی توزیع می شود که در حوزه کرونا آسیب 
دیده اند و هماهنگ با ســتاد پیشگیری از کرونا و 
رزمایش کمک مؤمنانه در اســتان پیش رفتیم تا 
موازی کاری نشــود و تعداد بیشتری از مستحقان 

این بسته ها را دریافت کنند.

خبر همدان
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کاهش شمار فوتی های 
کرونا در کشور

ثبت 47 فوتی جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: با شناســایی 976 مورد جدید؛ 
مجموع مبتالیان کووید19 در کشور به 97424 
نفر رســید. کیانــوش جهانپور افــزود: تا ظهر 
روز گذشــته 14 اردیبهشــت 1399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی 976 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشــور شناسایی شد. وی 
ادامه داد: متأســفانه در طول ایــن مدت، 47 
بیمــار کووید19 جان خــود را از دســت دادند. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا بیــان این که 
متأســفانه مجموع جان باختگان این بیماری 
به 6203 نفر رسیده اســت، افزود: خوشبختانه 
تا کنون 78422 نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 

ترخیص شده اند.

قانون گذاری مجلس برای 
تعریف عدم التزام عملی به 
اسالم نامزدهای انتخابات

بــا موافقــت نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی عدم اعتقاد نامزدها به اسالم یا اقرار 
او و عدم التزام عملی داوطلب به اسالم با حکم 
قطعــی دادگاه صالــح مبنی بر فســاد مالی یا 

اخالقی وی به اثبات می رسد.

وام ازدواج فقط با یک ضامن 
داده می شود

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان گفت: 
درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج 
از ســوی بانک ها غیر قانونی است و مراجعان 
شــکایات خود را در وبگاه بانــک مرکزی ثبت 

کنند.

افزایش 37درصدی قیمت 
برنج نسبت به فروردین98

آمارها نشــان می دهد که در بیــن کاالهای 
اساســی، مرغ در فروردین ماه امســال نسبت 
به مدت مشــابه ســال98 بیشــترین کاهش 
قیمت را داشته اســت.طبق گزارش مرکز آمار، 
قیمت انواع گوشت گوسفندی، گوساله و مرغ در 
فروردین امسال به نسبت فروردین98 ارزان تر 
شــده اســت.در این میان برنج با 37.7درصد 
و شــیر 29.6درصد افزایش، بیشــترین رشد 

قیمتی را ثبت کرده اند.

برگزاری راهپیمایی روز 
قدس در شهرهایی 

با وضعیت سفید
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: مــا راهپیمایی فیزیکی مثل ســال های 
قبل خواهیم داشت اما شهرهایی که با وضعیت 
سفید مشخص شده است. در چنین شهرهایی 
راهپیمایی مثل ســال های قبل امــا بعد از نماز 
جمعه خواهد بود.در شــهرهایی مثــل تهران و 
مراکز اســتان ها یک طرح راهپیمایی خودرویی 
مطرح شده است که موتور سواران با پرچم یک 
مسیری را طی کنند و خانواده ها با خودرو حرکت 
کنند. یک طرح هم تعیین مسیرهای مشخص 
با فاصله گذاری اجتماعی بود و هر مســیری را 

یک نهادی برعهده بگیرد.

احتمال تغییر زمان برگزاری 
سه کنکور سراسری

سخنگوی سازمان ســنجش و آموزش کشور 
گفت: ســازمان ســنجش و آموزش با هماهنگی 
وزارتخانه هــای علــوم، بهداشــت و آمــوزش و 
پرورش زمان برگزاری کنکور سراســری، دکتری و 
کارشناسی ارشــد را تغییر داد. ســازمان سنجش 
زمان برگزاری پیشنهادی جدید برای این سه کنکور 
را به ستاد ملی کرونا اعالم کرده است که در صورت 

تصویب در ستاد، اعالم عمومی خواهد شد.

هشدار درباره نگهداری مواد 
ضدعفونی کننده در خودرو

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی تهران ضمن هشــدار درباره نگهداری از 
ضدعفونی کننده هــای حاوی الــکل در خودرو 
گفت که تأکید ما به این اســت که شــهروندان 
مواد ضدعفونی کننده را داخل خودرو رها نکنند. 
با گرم تر شــدن هوا خطر نگهداری این مواد در 
خودروها نیز افزایش پیدا می کند. هر چند این 
مواد خودبه خود آتــش نمی گیرد اما اگر تحت 
شــرایط خاصی در معــرض نور خورشــید قرار 

بگیرند امکان آتش گرفتن آن ها وجود دارد.

انعکاساخبــار کوتاه رشد حبابی بورس بزرگترین خطر اقتصاد ایران!

ايران و جهان

وزیر اقتصاد:

مردم در خرید سهام شتابزده عمل نکنند
هگمتانه، گروه ایران و جهــان: وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه حمایت از بازار ســرمایه و بورس ادامه 
خواهد داشــت گفت: مردم نباید در خرید ســهام 

شتابزده عمل کنند.
فرهاد دژپســند، در نشســت با فعاالن بخش 
خصوصی برای بررســی فرصت های اســتفاده از 
ظرفیت بازار ســرمایه برای تأمیــن مالی بنگاه ها 
و بخش خصوصی با دعــوت از بخش خصوصی 
برای حضور در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق 
بورس گفت: شرکت های بخش خصوصی در این 

زمینه آمادگی دارند.
دژپســند گفت: بخش خصوصــی باید برای 
تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تکیه گاه 

جدی اش بازار سرمایه باشد.
وزیر اقتصاد با بیــان اینکه تأمین مالی به طور 
سنتی بیشتر از طریق شبکه بانکی انجام می شود 
افزود: سال گذشته شبکه بانکی 975 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت داده و بازار ســرمایه 275 هزار 

میلیارد تومان تأمین مالی کرده است.
وی گفــت: برای رســیدن به جهــش تولید و 
داشتن رشد مطلوب حداقل باید هزار هزار میلیارد 

تومان ســرمایه گذاری داشته باشــیم که در این 
زمینه باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود.

دژپسند افزود: ســازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز باید با تقویــت فناوری و ابزار هــا و همچنین 
تقویت منابع انسانی خود زمینه الزم را برای جذب 

بیشتر سرمایه ها فراهم کند.
وزیر اقتصاد همچنین در حاشــیه این جلسه 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عرضه های اولیه 
و حمایت از بازار ســرمایه و بــورس ادامه خواهد 
داشــت گفت: در نیمه دوم ســال نیز عرضه هایی 
خواهیم داشــت و مــردم نباید در خرید ســهام 

شتابزده عمل کنند.

بانک مسکن پرداخت اختیاری اقساط وام مسکن
 تا خرداد 99 را تکذیب کرد

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: درحالی عضو 
کمیســیون عمران مجلــس از اختیاری شــدن 
بازپرداخت تسهیالت مسکن تا خرداد 99 خبر داده 
بود که مدیر امور ارتباطات بانک مسکن این خبر را 

تکذیب کرد.
یوناتن بت کلیا عضو کمیسیون عمران مجلس 
با بیان این که بر اســاس تصمیم بانک مســکن 
پرداخت تسهیالت این بانک تا خرداد 99 اختیاری 
شد، گفته بود: بر اساس مذاکره کمیسیون عمران 
مجلس با سرپرســت بانک مســکن مقرر شــد 
تسهیالت گیرندگان بانک مســکن تا پایان خرداد 

امسال اقساط را به صورت اختیاری پرداخت کنند.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم بانک مسکن، 
تسهیالت گیرندگان وام مسکن ملزم به پرداخت 
اقســاط تســهیالت تا خرداد ماه نیســتند. طبق 
اظهارات سرپرست بانک مسکن اگر شعبات بانک 
مســکن در چند ماه اخیر تســهیالت گیرندگان را 
مجبور به پرداخت اقساط کرده اند، افراد می توانند 
به بانک مراجعه کرده و هزینــه پرداختی را پس 

بگیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: همچنین 
بانک مســکن نشســت هایی را با بدهکاران کالن 
بانکی برگزار کرده و در این نشســت ها توافق هایی 

برای پرداخت بدهی های بانکی صورت گرفته است.
این در حالی است که مدیر امور ارتباطات و حوزه 
مدیریت بانک مســکن به طور تلویحی این ادعا را 
تکذیب کرد. مســعود ایزدی در این باره اعالم کرد: 
تمامی دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه تا 
پایان  اردیبهشت ماه سال جاری مشمول استفاده از 

مزایای تعویق سه ماهه اقساط هستند.
وی بیان کرد: بانک مســکن در تمامی مقاطع 
تابع ضوابــط و مقــررات ابالغی از بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران می باشــد و براســاس 
آخرین دســتورالعمل های ابالغی بانک مرکزی در 
تاریخ15/12/98به دلیل شــرایط ناشی از ویروس 
کرونا ومشــکالت حادث شــده مقررشــد، برای 
صاحبان کســب و کارها به ویژه کســب و کارهای 

کوچک که تحت شــرایط جدید با مشکالت مالی 
مواجه شده اند؛ تسهیالتی فراهم شود.

وی افزود: بر اساس بخشــنامه ابالغی تمامی 
دریافت کنندگان تســهیالت قرض الحســنه این 
بانک که به دلیل شــرایط به وجود آمــده قادر به 
بازپرداخــت اقســاط تســهیالت خــود در مواعد 
مقرر نیستند باید درخواســت خود را به بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیر بانکی ارائه دهند مشروط 
بر آن کــه بدهی آنان تــا تاریــخ 1/10/98در طبقه 
جاری قرار داشته باشد؛ بانک و مؤسسات اعتباری 
غیر بانکــی می توانند اقســاط آنــان در ماه های 
اسفند1398،فروردین و اردیبهشت1399را پس از 

پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت کنند.
وی تصریح کرد: تمامی دریافت کنندگان قرض 
الحســنه فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول 
اقساط از آن ها وجود داشــته باشد و نیز قطع نظر 
از نوع کســب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض 
الحسنه، مشــمول اســتفاده از مزایای تعویق سه 
ماهه اقساط تسهیالت هســتند که این موضوع با 
توجه به لزوم کاهش حضور مشــتریان در شعب 
بانک به دلیل شــیوع ویروس کرونا، بدون نیاز به 
درخواست از سوی ایشان توســط ادارات مرکزی 

بانک به صورت متمرکز تحت اقدام است.
مدیر امــور ارتباطات و حوزه مدیریت با اشــاره 
به این موضوع ادامه داد: این بخشــنامه عالوه بر 
مشــمولیت وام های قرض الحســنه، مشــمول 
اســتفاده کنندگان از تسهیالت در رسته های کسب 
و کارهایی که مصادیق آنها از ســوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده و درخواست 
اســتفاده از مزایای تعویق سه ماهه اقساط خود را 

به شعبه مربوطه ارائه نمایند نیز است.
ایزدی اضافه کرد: از جمله این کســب و کارها 
می توان به مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل 
ها، مجتمع هــای جهانگردی و گردشــگری؛دفاتر 
خدمــات مســافرتی و گردشــگری؛ مجتمع های 
ورزشی و تفریحی؛مراکز و مجتمع های فرهنگی و 

آموزشی و... اشاره کرد.

روحانی:

مساجد و نماز جمعه مناطق سفید بازگشایی می شود
احتمال بازگشایی برخی مدارس کشور از 27 اردیبهشت

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: رئیس جمهور 
با تشــکر از مــردم بابــت رعایــت 83 درصدی 
پروتکل های بهداشــتی گفت: این موضوع دال بر 
همکاری مردم با وزارت بهداشــت است. همه پای 

کار آمدند؛ نیروهای بسیج و مردم پای کار آمدند.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
صبح دیروز در جلســه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: ذکر خداوند است که دوا و شفا است. شفای 
اصلی بدســت خداوند است. از اول اســفند کادر 
درمان با تمام وجود به صحنــه آمدند و کار بزرگی 

انجام دادند و انجام می دهند.
روحانی در این باره گفت: این نشان از همکاری 
مردم و تالش کادر پزشکی اســت که ما را به این 
نقطه مطلوب رسانده است. البته تا امروز شرایط به 
طور نسبی مطلوب اســت. اما آن نقطه مطلوبی که 
مورد نظر ما است هنوز فاصله وجود دارد و باید کار 

شود تا به آن نقطه برسیم.
* تشــکر از مردم بابت رعایــت 83 درصدی 

پروتکل های بهداشتی
وی با تشــکر از مردم بابت رعایت 83 درصدی 
پروتکل های بهداشتی ادامه داد: در بعضی شهرها 
92 درصد مراعات شده اســت. تهران شهر بزرگی 
اســت که یک مقدار کمتر بوده است. این موضوع 
دال بر همکاری مردم با وزارت بهداشــت اســت. 
همه  پای کار آمدند؛ نیروهای بســیج و مردم پای 
کار آمدند. صــرف نظر از ارزش مادی بســته های 
حمایتی، فضای معنوی این کار نیکوکارانه با ارزش 

و مهم است.
رئیس جمهــور تصریح کرد: از همــه آنهایی که 
به احســان و نیکوکاری در حســینیه ها و مساجد 
مشغول هستند و در سراسر کشور علما، روحانیان، 
طالب، خیرین، نیروهای بســیج و مسلح، مردم 
خیر همه پــای کارآمدنــد و بســته های حمایتی 

درست می کنند، تشکر می کنم.
*مراجعه کننده به بیمارســتان در طول شبانه 

روز گذشته حدود 300 نفر بود
وی بیان داشت: طبق آماری که در جلسه اعالم 
شــد، مراجعه کننده به بیمارســتان در طول شبانه 
روز گذشــته حدود 300 نفر بوده که به بیمارستان 
مراجعه کردنــد و این نشــان از همــکاری مردم 
و تالش کادر پزشــکی اســت که ما را به این نقطه 
مطلوب رسانده است. البته تا امروز شرایط به طور 
نسبی مطلوب است. اما آن نقطه مطلوبی که مورد 
نظر ما است هنوز فاصله وجود دارد و باید کار شود 

تا به آن نقطه برسیم.
روحانی در مــورد غربالگری در کشــور در این 
مدت گفــت: در نوبــت اول 78 میلیــون نفر و در 
مرحلــه دوم هم 30 میلیون نفــر تحت غربالگری 
قرار گرفتند که در این مرحلــه هدفمند تر از مرحله 

اول بود.
*ما با بدبینی مبارزه با کرونا را طراحی کردیم

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه هنوز مشخص 
نیست تا چه زمانی واکســن ویروس کرونا تولید 
می شــود، اظهار کرد: ما با بدبینی مبارزه با کرونا را 
طراحی کردیم و کار بزرگی انجام شد. االن هم باید 

خودمان را برای یک روز سخت آماده کنیم.
روحانــی تصریــح کــرد: بایــد در دو بخــش 
حواسمان بسیار جمع باشد، یکی بخش تجهیزات 
و تعداد کافی و مورد نیروی انســانی درمان گر که 
باید مرخصی رفته و تجدید روحیه شــده باشــند 
و همچنین تجهیزات و کیت های آزمایشــگاهی و 
دســتگاه های سی تی اســکن مورد نیاز که باید آن 

هم به اندازه کافی تولید و تأمین شده باشند.
وی بیان داشت: باید امکانات و تجهیزاتی مورد 
نیاز برای مقابله با این بیماری از ماســک و گان تا 
کیت های مخصوص تا تخت بیمارستانی و نیروی 
انســانی را باید با بدبینی پیش بینی و برنامه ریزی 

کنیم و ضرر نمی کنیم.

* بازگشــایی مســاجد و نمــاز جمعــه 132 
شهرستان

وی تأکید کرد: 132 شهرستان که مناطق سفید 
و کم خطر هســتند از فردا مســاجد و نماز جمعه 
هایش بازگشــایی می شــود. رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در مســاجد دارای دو زیبایی معنوی و 
نظم اســت؛ نمازگزار با رعایــت فاصله عمل واجب 
را رعایــت می کند و اینکه به مســجد می رود عمل 
مســتحب انجام می دهد. وقتی این مســتحب و 
واجب در کنار هم قرار می گیرد، خیلی زیباتر است.

*ممکن اســت روزی با اوج بیمــاری مواجه 
شویم

روحانی گفت: همچنین بر اســاس تصمیمات 
امروز در برخی از صنوف نظیر آرایشــگاه ها و مراکز 
ورزشــی حتی در مناطق قرمز بازگشــایی هایی به 
صورت پلکانی و با آرامش خواهیم داشــت، اما در 
عین حــال فراموش نمی کنیم کــه کرونا همچنان 
هست و ممکن اســت روزی با اوج بیماری مواجه 

شویم.
رئیس جمهور با اشــاره به حجم غربالگری در 
کشــور اظهار کرد: در این کشــور به ایــن پهناوری 
مســأله مهمی اســت که این هم بــه خاطر مراکز 
بهداشــتی اســت که در سراسر کشــور وجود دارد 
و پرونــده الکترونیکی اســت که از قبل تشــکیل 
داده شــده اســت که اینها همه کمک کرده که این 

غربالگری خوب انجام گیرد.
* 1000 دستگاه ونتیالتور اضافه شده است

وی ضمن بیان اینکه در دوم اســفندماه ســال 
گذشته نیروهای مسلح وارد مبارزه با کرونا شدند، 
اضافه کرد: در مراکز درمانی و بیمارستان های کشور 
تعداد دســتگاه های تنفس مصنوعی ونتیالتور با 
اوایل ماه اسفند خیلی متفاوت شده است؛ تعداد 
1000 دســتگاه ونتیالتور اضافه شــده اســت که به 
معنای افزایش تخت های مراقبت ویژه اســت. به 
طوری که اکنون حدود 400 تخت ویژه اضافه شده 
است که نشان می تواند کادر درمانی و تولید کننده 

کار بزرگی انجام داده و نیازها را تأمین کرده اند.
رئیس جمهــور ضمن بیان اینکــه الحمدهللا در 
کشور دو قطبی نداشتیم بیان کرد: امروز می بینید 
در آمریکا چــه دو قطبی بزرگی صــورت گرفت که 
الحمدهللا در کشور ما شکل نگرفت. این کرونا تنها 
مساله بهداشت و سالمت انســان نیست بلکه کل 
عالم را تحت تأثیر قرار داده اســت و در پساکرونا 
سیاســت دیگــر مثل قبل نیســت و صــادرات و 
واردات دنیا و ســرمایه گذاری همــه تغییر خواهد 

کرد.
وی ادامه داد: االن می بینیــد در دنیایی که ادعا 
می کردند تنهــا راه زندگی اتحادیه اســت، همه به 
سمت ملی گرایی رفته اند و دو کشور به ظاهر دوست 
در هوا ماســک را می قاپند. حتی در اتحادیه اروپا 
هم هر کشوری تنها به فکر خود بود، سیاست های 
جهانی به طور آشــکار زیر ســوال رفت. امروز همه 

تحریم آمریکا را با زبان قاطع محکوم می کنند.
روحانی اقتصاد پــس از کرونــا را تغییر یافته 
دانســت و گفت: برای همین من از وزارت کشــور 
خواســتم طرح های اقتصادی زودبازده را بررسی 
کند، در کشــور ما یــک حرکت خوبی آغاز شــده 
که بایــد از همه بنگاه هــای تولیــدی و کارگران و 

صنعتگران تشکر کنم.
وی اضافه کــرد: ایــن کرونا هــزار گرفتاری 
داشت و اما لکوموتیو دولت الکترونیک ما شده 
است. امروز ارتباطات مردم رنگ و بوی دیگری 
به خــود گرفته اســت و مــا باید خــود را برای 

پساکرونا آماده کنیم.
*در پساکرونا سیاست و دنیا تغییر می کند

روحانی تأکید کرد: مســاله عدالــت در درمان 
مردم در کرونا در جلســه امروز مطرح شــد. من 
خواندم یک پزشــکی در نیویورک خواسته تست 
بدهد و بعد از چند ساعت تست داده و 6 روز طول 
کشیده به او جواب بدهند و هزینه هم داده است 
اما در کشور ما نسبت به درمان نگاه نمی کنیم این 
فرد ایرانی اســت یا خیر و مذهبش چیســت؟ ما 
اتباع خارجی را به صــورت رایگان درمان می کنیم. 
در آمریکا بین سیاه و ســفید و بین اتباع تفاوت 

قائل می شوند.
وی اظهار کرد: این عدالت در کشور ما به خاطر 
ایمان و معنویت ماه رمضان اســت. ما می رســیم 
به نقطــه ای کــه در اول انقالب گفتند نه شــرقی 
نه غربی، می رســیم بــه نقطه ای که به مــا گفتند 
اقتصاد مقاومتی به درد ما می خــورد. به ما گفتند 
جوری بایســتید که تکانه ها مضطربتــان نکند. ما 
به خودمان اتــکا کردیم و بر مبنــای تولید داخلی 

خودمان حرکت می کنیم.
روحانی گفت: در پســا کرونا سیاســت و دنیا 
تغییر می کنــد. صــادرات و واردات تغییر می کند. 
کاری هایی در کشــور ما برای مبــارزه با ویروس 
کرونا شد و کارهایی هم در کشورهای دیگر انجام 
شــد اما اقدامی که در ایران انجــام گرفت، بحث 

غربالگری بود که بسیار بارزتر بود.
* احتمال بازگشایی برخی مدارس کشور از 27 

اردیبهشت
رئیس جمهور در مورد بازگشــایی مدارس نیز 
گفت: امروز پیشــنهاد شــد در جلســه که مناطق 
ســفید و کم خطر از 20 اردیبهشت بازگشایی شود 
اما کمی نگران بودیم و قرار شــد از 27 اردیبهشت 
آغاز شود؛ این زمان هم قرار شــد برایش تصمیم 
گیری شود و جلساتی برگزار شــود. صدا و سیما 
کمک کند، نگرانی برای مردم نباشد. پروتکل های 

بهداشتی حتما مورد مطالعه قرار بگیرد.
روحانی با اشاره به وجود کارشناسان و پزشکان 
با روحیــه آرامش دادن به جامعه در کشــور اظهار 
کرد: خــدا ایــن متخصصیــن را زیاد کنــد. یکی 
از مصادیق تقوا این اســت که حواســمان باشــد 
دستمان را در این شرایط به صورتمان نزنیم. ما در 
این شرایط به سه چیز نیاز داریم؛ صبر، آموزش و 

امید. شرایط آسانی نیست.
رئیس جمهــور ادامــه داد: همه تالشــمان را 
می کنیم برای تمام شــغل ها و کارگرانی که تحت 
فشــار قرارگرفتند کاری کنیم. روزی است که باید 
کمک کنیم؛ عده ای در معیشــت گرفتارند، عده ای 
در تولید گرفتارند. ما صبر نیاز داریم، سخت است 
تفریح نرفتن، ســخت اســت مراکز گردشگری و 
سینمایی نیست. سخت است با پروتکل ها در بازار 
رفت و آمد کردن؛ اما ســخت تر آن است که کسی 

شغلش را از دست داده است.
وی ضمن بیان اینکه کشــورهای جهان پس از 
کرونا روابط متفاوتی از گذشته دارند، تصریح کرد: 
ببینید کشورهای تک بعدی که فقط متکی به نفت 
یا گردشگری بودند چه مشکلی پیدا کردند. خوبی 

کشور ما این است که تک بعدی نیست.
روحانی با اشاره به تعطیلی مراکز تفریحی برای 
مردم در کشــور گفت: ما صبر نیاز داریم، ســخت 
است تفریح نرفتن، سخت است مراکز گردشگری 
و سینمایی نیست. سخت اســت با پروتکل ها در 
بازار رفت و آمد کردن؛ اما ســخت تر آن اســت که 

کسی شغلش را از دست داده است.

شیوع کرونا هنوز کنترل نشده است
هگمتانــه، گروه ایــران و جهــان: رئیس مرکز 
تحقیقات ایمونولوژی، آســم و آلرژی گفت: هنوز 
شیوع و تلفات انســانی پاندمی کرونا در سطح ملی 
و جهانی کنترل نشده است و فرآیند آتی بیماری نیز 

قابل پیش بینی نیست.
مصطفی معین اســتاد ایمونولــوژی و آلرژی 
بالینی دانشگاه علوم پزشــکی تهران، اظهار کرد: با 
برنامه ریزی به عمل آمده و تالش جمعی همکاران 
در مرکز تحقیقــات ایمونولوژی و آســم و آلرژی، 
از آغــاز پاندمی کووید 19 تا این زمــان وقفه ای در 
فعالیت های پژوهشــی، آزمایشــگاهی و خدمات 
تشــخیصی و درمانی، با رعایت دقیق توصیه های 

بهداشتی، ایجاد نشده است.
وی افزود: بــا توجه به ضــرورت فاصله گذاری 
اجتماعی و هماهنگ با سیاســت های دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران و ســتاد ملی مبارزه با کرونا، 
طبق برنامه تنظیم شــده زیر نظر معاونت مرکز هر 
کدام از همکاران حداقل دو روز در هفته به صورت 
حضوری و در ســایر روزهــا به صــورت دورکاری 
وظایف خود را انجام می دهند. ارتباط و هماهنگی 
مســتمر میان همکاران و مدیریت مرکز تحقیقات 

نیز با ایجاد گــروه IAARI در برنامه واتس اپ به 
وجود آمده است.

اســتاد ایمونولوژی و آلرژی بالینی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تهــران، گفــت: مســؤوالن مرکز 
تحقیقــات در حد توان خــود تــالش کرده اند که 
امکانات و وسایل ایمنی و ضد عفونی را تهیه کنند 
و امکان انجام آزمون تشــخیصی کرونــا نیز برای 

همه همکاران فراهم شود.
وی افزود: به رغم خســارات انسانی، اجتماعی 
و اقتصادی پاندمی کرونا، یکی از پیامدهای مثبت 
آن، بهره گیری جدی از فضای مجازی بوده است، 
هم اکنون جلسات مختلف مرکز با استفاده از نرم 
افزارهای موجــود کامپیوتری به صــورت مجازی 
تشــکیل می شــود و بهره وری آن هم قابل قبول 

است.
معین ادامــه داد: واقعیت این اســت که هنوز 
شــیوع و تلفات انســانی پاندمی کرونا در سطح 
ملی و جهانی کنترل نشده و از نظر اپیدمیولوژیک، 
فرآینــد آتــی آن نیز قابــل پیش بینی نیســت و 
احتمال اوج گیری مجدد بیمــاری در فصل پاییز 

و… وجود دارد.

وی افزود: پاندمی مهیب کرونا، با ابعاد گسترده 
شــیوع، تلفات انسانی و خســارت های اجتماعی و 
اقتصادی آن در ایران و جهــان، باعث یک خیزش 
و تحرک علمی و پژوهشــی فراگیر در علوم پزشکی 
برای دستیابی به علت و سیر تکوین بیماری، راه های 

تشخیص و درمان و پیشگیری آن شده است.
معین گفت: وقــوع پاندمــی کرونا بــه نوعی 
دستاورد توســعه نامتوازن و ناپایدار تمدن بشری 
در دو ســده گذشته بوده اســت. این چالش ملی 
و جهانــی در دل خود می توانــد تهدیدهای جدید 
یا فرصت هــای نابی را به همراه داشــته باشــد. 
درس گرفتن و عبرت گیــری از این پدیده مخوف 
و جهانگیر هــم بر عهــده دولت ها، هــم نخبگان 
علمی و دانشــگاهی و هم توده مردم خواهد بود. 
دانشگاهیان، پژوهشگران، استادان و دانشمندان 
جوان بــا عزمــی جــدی و انگیــزه ای دوچندان 
می توانند و بلکه باید با خالقیت و نوآوری و تالش 
علمی جمعی، چراغ راهــی برای برون رفت جامعه 
و کشــور خود از اینگونــه بحران هــا، پیش بینی و 
پیشگیری از تکرار آنها و کمک به تأمین سالمت و 

امنیت و پیشرفت جامعه خود باشند.
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فرماندار:
بیمارستان اسدآباد بستری 

کرونایی ندارد
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار اسدآباد 
گفت: اسدآباد دارای 56 بیمار کرونا مثبت بوده 
کــه 90 درصد آنها بهبــود یافته و از بیمارســتان 
ترخیص شده اند و در حال حاضر هیچ مورد کرونا 

مثبتی در بیمارستان اسدآباد بستری نیست.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی یکشــنبه 
14 اردیبهشــت ماه در جلسه ســتاد مردمی مبارزه 
با کروناویروس شهرســتان اســدآباد، اظهــار کرد: 
خوشبختانه طی شــش روز گذشــته بیمارستان 
اســدآباد موردی از بیمــار مبتال بــه کرونا پذیرش 
نکرده و در حال حاضر تنها چهار فرد مشــکوک در 
بیمارستان شهرستان به ســر می برند که مثبت یا 
منفی بودن آزمایش آنها به زودی مشخص خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه ستاد پیشــگیری و مقابله با 
کروناویروس و دانشکده علوم پزشکی شهرستان 
زحمات بســیاری را بــا کار علمــی و تخصصی در 
راســتای شناســایی، قرنطینه و درمــان بیماران 
انجام داده و با تالش و همت شــبانه روزی نسبت 
به کنترل بیمــاری اقدام کردند، خاطرنشــان کرد: 
بازاریان، هیأت های مذهبــی، پایگاه های مقاومت 
و مردم با همکاری های خــود در کنترل بیماری از 
نقش مؤثری برخوردار بودند و خوش درخشــیدند 
و این همکاری موجب شده وضعیت شهرستان به 

ثبات برسد.
درویشــی در ادامه با اشــاره به آســیب های 
کروناویــروس بــه برخــی مشــاغل بــه ویژه 
دستفروشــان و کارگــران روزمــزد شهرســتان 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 1200 کارگــر 
ساختمانی روزمزد آســیب دیده از کروناویروس 
در این شهرستان شناسایی شــده که در راستای 
حمایت از کارگران روزمزد ســاختمانی اسامی و 
شــماره حســاب بانکی آنها ثبت و از طریق بنیاد 
مســتضعفان کل کشــور و با هماهنگــی کمیته 
امداد امام خمینــی)ره( و صنف اتحادیه کارگران 
و پیگیری فرمانــداری در حمایت از این قشــر 

کمک هایی به حساب آنها واریز شد.
وی در بخــش دیگــری از راه انــدازی پویش 
بخشــش کرایه و اجاره بهای مغازه و منزل در این 
شهرستان با توجه به آسیب های کرونا به برخی از 
مشاغل و صنوف خبر داد و گفت: 100 نفر از خیرین 
شهرســتان کرایه خانه و یا اجاره بهای مغازه های 
خــود را از یک تــا دو ماه بــه مســتاجران خود 
بخشــیدند که این پویش همچنان ادامه داشته و 
این پویش جزء ستاد مردمی شهرستان محسوب 

می شود.
فرماندار اســدآباد کمک های مؤمنانــه را یکی 
از کلیدی تریــن کمک ها به مردم آســیب دیده از 
کروناویروس دانســت و یادآور شد: هفته گذشته 
مبلغ 100 میلیون تومان در نشســت بــا خیرین و 
معتمدین شهرســتان برای کمک های مؤمنانه به 

افراد نیازمند جمع آوری شده است.
درویشــی در پایــان اضافــه کــرد: کمــک به 
خانواده های نیازمند که تحت پوشــش هیچ نهاد 
حمایتی نیســتند، در این کمک هــای مؤمنانه در 

اولویت قرار دارد.
امام جمعــه اســدآباد نیز از جمــع آوری 112 
میلیون تومان کمک های نقــدی مؤمنانه خیرین 
در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: در حال 
حاضر در شهرستان اســدآباد 4000 کارگر روزمزد و 
دستفروش شناسایی شــده که این قشر به علت 
شــیوع کرونا دچار آسیب کاری شــده و نیازمند 

حمایت و کمک هستند.
حجت االســالم سیدموسی حســینی مجد 
با اشــاره به برگــزاری رزمایش ســه مرحله ای 
مواســات مؤمنانه شهرســتان افزود: در مرحله 
اول این رزمایش 2000 بســته حمایتی توســط 
سپاه پاسداران شهرستان و در مجموع به ارزش 
800 میلیون تومــان بین نیازمندان شناســایی 
شده توزیع شــد که مرحله دوم رزمایش نیز در 
هفته کرامت و والدت امام حســن مجتبی)ع( 
و مرحلــه ســوم رزمایــش در عید فطــر برگزار 

می شود.
وی میزان کمک هــای غیرنقــدی جمع آوری 
شــده هیأت های مذهبــی و مؤسســات خیریه 
شهرســتان را 220 میلیون تومان برشمرد و اظهار 
کرد: خیرین اسدآبادی جدای از کمک های نقدی 
و غیرنقدی اقدام به ذبح 15 رأس گاو و گوسفند و 
توزیع آن بین افراد نیازمند کردند که جای تقدیر و 

قدردانی دارد.
حســینی مجد در ادامه با اشــاره به فرمایش 
علی ابــن ابیطالــب)ع( در نهــج البالغه،یکی از 
مهمترین راه هــای کفاره گناهان بزرگ انســان را 
کمک به مردم و به فریاد مردم رســیدن دانست 
و یادآور شد: در دوران کرونایی برخی از کاسبان و 
کارگران روزمزد و دستفروش ها دچار آسیب کاری 
شــدند که روحیه خوب مردم اسدآباد در کمک به 
هم نوع و نیازمندان در این راستا بسیار چشمگیر 
بوده و محبت های بی شائبه آنها موجب دلگرمی 

بسیاری شد.
به نقل از ایســنا، وی در پایان بیان کرد: منتظر 
اعالم ســفید شــدن وضعیت اســدآباد به عنوان 
نخستین شهرستان اســتان همدان توسط هیأت 
دولت هســتیم که با اعالم شــدن رســمی سفید 
شــدن وضعیت اســدآباد در بحث کرونا، از هفته 
آینده نمازجمعه شهرستان با فاصله گذاری شرعی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز و فعالیت های 

فرهنگی مساجد نیز از سر گرفته می شود.

خبــــــــر

اتمام مرحله دوم مرمت حمام 
تاریخی »حاج آقا تراب« 

نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند گفت: 
کار مرمت حمــام تاریخی حاج آقــا تراب این 
شهرســتان با اجرای مرحله دوم و با اعتبار 300 

میلیون تومان پایان یافت.
به گزارش هگمتانه، محســن جانجان اظهار 
کــرد: کار مرمت حمام تاریخی حــاج آقا تراب 
این شهرســتان با اجرای مرحله دوم و با اعتبار 

300 میلیون تومان پایان یافت.
وی با بیــان اینکه مرحلــه دوم مرمت این 
مکان در بخــش جداره هــای داخلی شــامل 
تزئینات و آهک بری اســت صــورت گرفته که 
سخت ترین قسمت کار اســت گفت: کار مرمت 
مرحله دوم زیر نظر کارشناســان مربوطه مدت 

پنج ماه به طول انجامید.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری نهاوند بــا بیان اینکــه تعطیالت 
موزه ها و مراکز گردشگری به منظور پیشگیری 
از ویروس کرونا فرصت خوبی برای مرمت آثار 
تاریخی بود افزود: در حال حاضر کار نور پرداری 
داخل  حمــام نیز در حال انجام اســت که پس  
از اتمام  آن رســما مورد بهربرداری قرار خواهد 
گرفت و موزه مردم شناســی در فضایی جالب 

آماده بازدید گردشگران خواهد شد.
وی گفت: مرحله اول مرمت حمام حاج آقا 
تراب شامل مرمت جداره های خارجی و  تعمیر 
پشت بام در تابستان و پاییز سال گذشته انجام 
گرفت کــه در مجموع برای هــر دو مرحله 300 

میلیون تومان هزینه شده است.
جانجــان از مرمت اولیه حمام گلشــن این 
شــهر خبر داد و گفــت: حمام گلشــن یکی از 
بناهای قدیمی و تقریبا مخروبه بود که چندین 
سال است در فهرســت آثار باستانی شهرستان 
بــه ثبــت رســید و در نظر اســت بــه مکانی 

گردشگری تبدیل شود.
وی تأکید کرد: به منظور اینکه ســرمایه گذار 
رغبت به مشــارکت در اجرای طرح داشته باشد 
از ســوی میراث فرهنگی 150 میلیــون تومان 

جهت تعمیرات اولیه آن هزینه شد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دستی و گردشگری نهاوند با اشــاره به مزایای 
مرمت این مــکان افزود: با مرمــت این مکان 
عالوه بر اینکه یک فضای گردشــگری به مراکز 
گردشگری نهاوند اضافه شــد از تخریب شدن 

آن نیز جلوگیری به عمل آمد.
وی در گفتگو با فارس از مرمت پل تاریخی 
نهاوند خبر داد و افزود: به منظور مرمت بخشی 
از پــل الغه کــه از پل های تاریخی شهرســتان 
اســت و در اثر ســیل سال گذشــته بخشی از 
کناره آن دچار آســیب دیدگی شده بود مبلغ 50 

میلیون تومان هزینه شد.

معاون راهداری استان همدان خبر داد:
ایجاد خاکریزهای بازدارنده 

در »گردنه اسدآباد«

هگمتانه، گروه شهرســتان: معــاون راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان همــدان از ایجاد 
خاکریزهای بازدارنده در »گردنه اسدآباد« خبر داد.

به گزارش هگمتانه، حمید پرورشی خرم ظهر 
شنبه به اتفاق ساســان رستمی رئیس راهداری 
اســدآباد و رئیس پلیس راه اســتان همدان از 
روند ایمن ســازی محور گردنه اســدآباد بازدید 

کرده و در جریان مشکالت آن قرار گرفتند.
وی از ایجاد خاکریزهای بازدارنده در »گردنه 
اســدآباد« خبر داد و گفت: ایجاد خاکریزهای 
بازدارنده به منظور افزایــش ایمنی و جلوگیری 
از واژگونی از جمله اقداماتی اســت که در حال 

حاضر در این محور در حال انجام است.
پناهنده افــزود: امســال مبلــغ 10 میلیارد 
تومان برای ایمن ســازی گردنه اســدآباد ابالغ 
اعتبار شده که پس از مشخص شدن پیمانکار، 
عملیات ایمن سازی در قالب نصب نیوجرسی 
و روشنایی، تعریض و اضافه کردن الین جدید 

در این محور انجام خواهد شد.
به نقل از مهــر، معاون راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان همدان گردنه اسدآباد را از 
نقاط حادثه خیز استان همدان برشمرد و گفت: 
بیشترین تصادفات این محور به علت واژگونی 
خودرو، انحراف به چــپ و تصادفات رخ به رخ 
است که اجرای این اقدامات در کاهش سوانح 

نقش مؤثری خواهد داشت.

خبــــــــر
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در مالیر:

پیشتازی همدان در غربالگری کرونا
تکریم و معرفی 4 مدیر/ معاون سیاسی اجتماعی فرماندار مالیر معرفی شد

هگمتانــه، گروه شهرســتان: معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه به 
فرموده  شهید حاج قاسم سلیمانی، برخی فرصت ها 
در تهدید ها به دست می  آیند که شاید در شرایط عادی 
نتوان به آن دســت یافت، گفت: در مبارزه با کرونا 
با  تمام تالش هایی که شــد، ایران اسالمی توانست 
شانه به شــانه کشورهای پیشــرفته  دنیا به مبارزه با 
این ویروس منحوس بپردازد و دنیا به دستاوردهای 

جمهوری  اسالمی ایران افتخار می کند. 
بــه گــزارش هگمتانــه، مصطفــی آزادبخــت 
شامگاه شنبه 13 اردیبشــهت ماه در شورای اداری 
شهرســتان مالیر، افزود: در این زمینــه مردم نیز 
همراهی خوبی داشتند و این انتظار را داریم تا این 
همراهی ادامه داشته باشد تا گام های آخر را نیز به 

درستی برداریم.
وی با اشاره به اینکه بنا به گفته وزیر بهداشت، 
اســتان همدان در بحث غربالگری در سطح کشور 
پیشــتاز بوده و ایــن موفقیت به خاطــر همراهی 
خوب مــردم بوده اســت، اظهار کــرد: برنامه های 
اســتاندار همدان، بســیار کامل و متنوع اســت و 
حوزه هــای مختلف را در بر می گیــرد. با تدبیر وی 
سند راهبردی سه ساله تدوین شده که پس از این 
کار، وزارت کشــور از تمام اســتانداران خواست تا 

برنامه سه ساله استان خود را تدوین کنند.
وی با بیــان اینکــه نماینده ولی فقیــه و امام 
جمعه همــدان یــک نعمت بــرای این اســتان 
محسوب می شود، یادآور شد: پس از شیوع کرونا 
همه ائمه جمعه و روحانیت بــه میدان آمدند و در 
حوزه های مختلف به ویژه بحث ضد عفونی معابر 

فعالیت گسترده ای داشتند.
آزادبخت ادامه داد: مالیر جایگاه بسیار ویژه ای 
دارد و خدمــات ارزنــده ای در ایــن شهرســتان 
ارائه شــده اســت که همه اینها نتایــج زحمات و 
همراهی هــای ائمه جمعــه، روحانیــت، مدیران 

دستگاه های اجرایی و مردم است.
وی با بیــان اینکه بنــده مالیر را هم ســنگ 
زادگاه خود می دانم و بیشترین دوران خدمتم در 
مالیر بوده است، خاطرنشان کرد: فرماندار مالیر، 
در بحث آمار اشــتغال به صورت جــدی اعتراض 
داشت و آمار اشتغال شهرســتان مالیر را باالتر از 
این می داند که این نشــان از تــالش و پیگیری 

جدی او دارد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همــدان در بخش دیگــری با بیان اینکه اســتان 
همدان در حوزه ســرمایه گذاری و اشتغال دومین 
اســتان کشــور بوده و این نتیجه حرکت جهادی 
همه مدیران استان است، تصریح کرد: مردم ولی 
نعمتان ما هستند و در هر شرایط سختی که پیش 
می آید این مردم هستند که بار سنگین را به دوش 
می کشــند و باید مدیران بتوانند به بهترین شکل 

این مردم را تکریم کنند.
وی ادامــه داد: بــا عنایت بــه اینکه امســال 
»جهش تولیــد« نامگذاری شــده و مقام معظم 
رهبری بر تحقق آن تأکید دارند، وظیفه داریم تا در 
سطح استان از ســرمایه گذار و تولیدکننده حمایت 

کافی و جدی تری داشته باشیم.
آزادبخــت در پایــان یــادآور شــد: در جابــه 
جایی هایی که امــروز در شهرســتان مالیر انجام 
می شــود، هیچ فردی را حذف نکرده ایم بلکه همه 
این افراد ارتقاء می گیرند و این نشــان از تجربه و 

توانمندی این افراد دارد.
*مالیر؛ تنها شهر خاورمیانه با دو نشان جهانی

فرماندار مالیر نیز با بیان اینکه مالیر تنها شهری 
در خاورمیانه است که دو عنوان جهانی دارد و این 
یک افتخار بزرگ برای کشــور، استان و شهرستان 
محسوب می شــود، گفت: مالیر مردمی با فرهنگ 
و بســیار همراه دارد و می توان به کســبه و اصناف 

اشاره کرد که بسیار همدل و همراه هستند.

قدرت هللا ولدی با اشــاره به اینکه امام جمعه 
مالیر همیشه پشــتیبان، همراه و همدل مسؤوالن 
شهرســتان بوده و ایــن برای همه مــا نقطه قوت 
اســت، افزود: از اعضای شــورای تأمین به خاطر 
برقراری نظم و امنیت در ســطح شهرستان تقدیر 

و تشکر می کنم.
وی اظهار کرد: بنده در مراســم معارفه خود به 
عنوان فرماندار مالیــر قول دادم شهرســتان را به 
جایی برســانم که الگو باشــد و با کمک خداوند و 
همراهی خوبی که در سطح شهرستان وجود دارد، 

این امر محقق شده است.
ولــدی ادامــه داد: در تدوین ســند راهبردی 
اســتان که با تدبیر اســتاندار انجام شــده است، 
سهم اشتغال هر شهرســتان مشخص است که در 

سال 98 توانستیم با همکاری و پیگیری هایی که 
در شهرســتان وجود داشت، بیشــتر از آنچه سهم 

شهرستان بود اشتغال ایجاد کنیم.
فرمانــدار مالیر با بیــان اینکه اســتاندار تأکید 
ویژه ای بر معیشــت و اشتغال در ســطح استان 
دارد و ما نیز در شهرســتان مالیر پیگیر این موارد 
هســتیم، گفت: مالیر در حوزه گلخانه، دامپروری، 
صنایع معدنی، انگور، مبل منبت و... به عنوان یک 

الگو مطرح است.
*لبیک ملت ایران به ندای رهبری

در ادامه امام جمعه مالیر با اشــاره به اینکه در 
ماه پر برکت رمضــان، توجه به نیازمنــدان و فقرا 
بســیار مورد تأکید است، گفت: امســال با تأکید 

مقام معظم رهبری، کمک های مؤمنانه آغاز شد و 
مردم ایران اسالمی به ندای رهبری لبیک گفتند.

حجت االسالم محمدباقر برقراری با بیان اینکه 
همه ما فقیر درگاه خداوند هســتیم و خداوند نیز 
با کســانی است که دل شکســته دارند و مستمند 
هســتند، اظهار کرد: مــاه رمضان، ماه اســتغفار 
به درگاه خداوند متعال اســت که باید اســتفاده و 

فیض کافی را از این فرصت ببریم.
وی با تقدیر از اســتاندار برای تخصیص اعتبار 
برای پروژه مصلی و تشــکر از همــکاری زحمات 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مالیر در این 
زمینه، یادآور شــد: فرماندار مالیر نیز چندین بار از 
مصلی بازدید و کمک هایی به این پروژه داشت که 

قابل تأمل و قدردانی است.
*تکریم و معرفی 4 مدیر

گفتنی است در شورای اداری شهرستان مالیر 
که با حضور معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار همدان و مدیرکل سیاســی، انتخابات و 
تقسیمات کشوری اســتانداری همدان و اعضای 
شورای اداری شهرســتان برگزار شــد، از زحمات 
سعید کتابی معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری 
مالیر تشکر و »حسین فارســی« به عنوان معاون 

سیاسی، اجتماعی فرمانداری معرفی شد.
همچنین از زحمات حســین فارسی در جایگاه 
معاون هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری تقدیر و 
»عظیم باویسی« به عنوان معاون هماهنگی امور 

عمرانی فرمانداری مالیر معرفی شد.
به نقل از ایسنا، در سطح بخش ها نیز از زحمات 
فرهاد جهانیان، بخشــدار جوکار تقدیر و مســعود 
وفایی زاده به عنوان بخشــدار جوکار معرفی شد. 
همچنیــن بــا توجه به بازنشســته شــدن حمید 
امیدی بخشــدار زند، محمد فارســی بــه عنوان 

بخشدار زند معرفی شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان در مالیر:

لزوم تبیین درست ارزش های دفاع مقدس در جامعه
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با بیان 
اینکه طی ســه دهه اخیر بعد از  انقالب اسالمی دچار 
چالش های سیاســی، فرهنگی و اجتماعی شدیم، 
گفت: متأسفانه هنوز نتوانسته ایم  ارزش های دفاع 
مقدس و روحیــه فداکاری را به درســتی در جامعه 

تبیین کنیم. 
به گزارش هگمتانه، سردار مهدی ظفری یکشنبه 
14 اردیبهشت ماه در جلسه شورای هماهنگی ستاد 
شهرســتانی گرامیداشت چهلمین ســالگرد دفاع 
مقدس در مالیر، با اشاره به اینکه باید این آسیب ها 
شناسایی و رفع شــود و روحیه دفاع از ارزش ها را 
به آحاد جامعه انتقال دهیــم، افزود: در نظام دینی 
و والیی همه بدون اســتثناء مسؤول هستند و اگر 
عامه مردم به فکر ایجاد حکومت جهانی نباشــند، 
خیانتکار هســتند چراکه ما برای تشکیل حکومت 

جهانی انقالب کردیم.
وی نمونه بارز یک فرد انقالبی و مخلص را شهید 
سردار قاسم ســلیمانی معرفی کرد و ادامه داد: او 
انسانی وارسته با اندیشه های بزرگ و متعالی بود و 
اعتقاد داشت در تهدیدها، فرصت هایی هست که در 

خود فرصت ها وجود ندارد.
ظقری با بیان اینکه سردار سلیمانی از تهدیدها 
بهترین استفاده را می کرد و به موجب همین ویژگی 
برجسته اش موفق به تشکیل فاطمیون، حیدریون 
و... شــد، اظهار کرد: بســیاری از افراد توسط وی 

تربیت شده و به مسیر درست زندگی برگشتند.
مدیرکل حفــظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس اســتان همدان این امر را هنر یک مدیر در 
نظام اسالمی دانست و خاطرنشــان کرد: ُبعد نگاه 
سردار ســلیمانی، افقی جهانی بود، او هرگز درگیر 
مســائل کوچک داخلی و حزب های چپ و راست 
نبــود، مخلصانه در مســیر والیت حرکــت کرد و با 

فضای ذهنی عظیمی که داشــت همه اقشار با هر 
گرایشی را مرید خود ساخت.

وی بــا تأکیــد بــر اینکه انقــالب مــا، انقالب 
آزاداندیشــی، انقالب دین و اخالق بــود نه انقالب 
احزاب، خاطرنشــان کرد: ترس و واهمه دشــمنان 
امروز به علت اندیشــه های جهانی و تفکر بسیجی 
نهادینه شــده در تک تــک افراد جامعه اســت که 

قدرت بازدارندگی ایجاد کرده است.
ظفری توصیه کرد: مسؤوالن باید از داشتن نگاه 
تقابلی به یگدیگر بپرهیزنــد و مانند یک ید واحده 
عمل کرده و هرگز در صفــوف خود جای خالی برای 

رخنه دشمنان ایجاد نکنند.
وی بر الگوگیری از ســیره عملی شــهید سردار 
قاسم ســلیمانی تأکید کرد و یادآور شد: این شهید 
به علت سیاست الهی و داشــتن افکار، هدف و راه 

بزرگی که داشت، عظمت یافت و جاودانه شد.
ظفری در پایان بــا بیان اینکه هر کــدام از 1100 
شهید شهرســتان مالیر دنیایی از رمز و راز هستند 
که باید به کشور شناســانده شوند، به نحوه شهادت 

و وصیت نامه هــای عارفانه و مخلصانــه برخی از 
فرماندهان شهید مالیر در دوران دفاع مقدش اشاره 
کرد که نشان از خلوص، درجه تعالی روحی و ارتباط 

عاشقانه با خداوند دارد.
فرماندار ویژه شهرســتان مالیر نیز بــا تأکید بر 
اینکه جایگاه فعلی مســؤوالن، امنیت،  پیشرفت و 
جایگاه شاخص ایران در جهان، مرهون خون پاک 
رشهیدان و رشــادت ایثارگران اســت،  گفت: مقرر 
کرده ایــم هر مدیر مالیــری، پیگیر امــورات چهار 
خانواده ایثارگر باشــد و مشــکالت آنها را  رسیدگی 

کرده و گزارش دهد. 
قدرت هللا ولــدی با بیــان اینکه ایــن خطه از 
ایران اسالمی 1100 شــهید را تقدیم انقالب و نظام 
کرده است، اعالم کرد: مقرر شده امسال 70 برنامه 
شاخص در مناسبت های مرتبط با دفاع مقدس در 

سطح شهرستان اجرا شود.
وی با بیان اینکه شهادت سردار قاسم سلیمانی 
واقعه ای ســنگین و حزن انگیز بود، اظهــار کرد: از 
نخستین روز شهادت وی تا چهلم آن شهید بزرگوار 

حــدود 400 برنامه متنوع در ســطح شهرســتان با 
همکاری ستاد مربوطه برگزار و بلوار سالمت مالیر به 

نام آن شهید نامگذاری شد.
فرماندار مالیر با اشــاره به اینکه در طول ســال 
گذشــته با هماهنگی شــهرداری ها و شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا تمام نامگذاری اماکن و 
بلوارها به نام یکی از شــهدای مالیری بوده است، 
ادامه داد: بر همین اســاس ورزشــگاه 5000 نفری 
مالیر به نام شــهید شــاخص سردار شــهید حاج 

مرتضی روحیان نامگذاری شد.
وی به سرکشــی هفتگــی مســؤوالن ادارات 
با همــکاری بنیــاد شــهید از خانواده ایثــار گران 
و پیگیری مســأله اســتخدام فرزندان شــهدا و 
جانبازان در ارگان های دولتی اشــاره و خاطرنشان 
کرد: در ســال گذشــته با همکاری پیشکســوتان 
سپاه و یگان های نظامی در مرکز استان و با حضور 
مقامات ارشــد کشوری، یادواره شــهدای خلبان و 
شهدای ارتش را در مالیر برگزار کردیم که از شبکه 

سراسری صداوسیما نیز پخش شد.
ولدی یادآورشد: در هفته بســیج نیز با تالش 
و ابتکار عمل ســپاه ناحیه مالیر برنامه »از عاشورا 
تا مدافعین حرم« برای نخســتین بار در ســطح 
اســتان همدان در مالیــر برگزار شــد همچنین به 
صورت مرتب برنامه صبحگاه مشترک با همکاری 
نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه گروه 43 امام 

علی)ع( برگزار می شود.
به نقل از ایســنا، این مقام مسؤول به برگزاری 
مســابقه کتابخوانــی زندگی نامه شــهید بابایی و 
شهید صیاد شــیرازی اشــاره و اظهار کرد: تجلیل 
از آزادگان، برپایــی میز خدمــت در ادارات و عطر 
افشــانی مزار شــهدا اهم اقدامات انجام شده در 
رابطه با فرهنگ ایثار و شــهادت در ســال گذشته 

بوده است.

هگمتانه، گــروه شهرســتان: فرمانــدار نهاوند 
بــا تأکید بر اینکه مناطق گردشــگری شهرســتان 
نهاوند همچنان تعطیل اســت و آمادگی پذیرایی 
از گردشــگران وجود ندارد، گفت: بخشداران برای 
ورودی ســراب ها محدودیت 100درصــدی ایجاد 

کنند.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری ظهر یکشــنبه 
در جلسه رزمایش کمک مؤمنانه و قرارگاه زیستی 
ضمن تقدیر از ســپاه پاســداران، دســتگاه های 
اجرایــی و خدماتی و دســت انــدرکاران پویش 
مردمی برای شناســایی 6 هــزار خانــوار نیازمند، 

بیان کرد: منویات مقام معظم رهبری در نهاوند به 
مرحله اجرا رسید ولی برای بهتر تحقق یافتن این 

مهم به همدلی بیشتری نیازمندیم.
وی به مشــکالت تاکســی داران اشــاره کرد و 
گفت: در حالی که هنــوز افزایش نرخ کرایه صورت 
نگرفته و تعرفه جدید مصوب نشــده اما شــاهد 
افزایش 50 درصدی کرایه ها توســط تاکسی داران 

هســتیم که این امر نشــان دهنده آن اســت که 
نظارت دقیقی صورت نگرفته است.

ناصری بــه حضــور عشــایر در نهاوند اشــاره 
کرد و گفت: منابــع طبیعی بایــد چهارچوبی برای 
ساماندهی عشایر داشته باشد تا سالمت مردم را 

به خطر نیندازد.
فرمانــدار نهاوند بــا تأکید بــر اینکــه مناطق 

گردشگری شهرستان نهاوند همچنان تعطیل است 
و آمادگی پذیرایی از گردشگران وجود ندارد، گفت: 
بخشداران برای ورودی ســراب ها محدودیت 100 

درصدی ایجاد کنند.
بــه نقــل از مهــر، وی با بیــان اینکــه تمامی 
آرایشــگاه های زنانه و مردانه باید نوبت دهی تک 
نفره داشته و تمامی موارد پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند در غیر این صورت با آنان برخورد جدی 
خواهد شــد، گفت: مدیــران و کارمنــدان ملزم به 
استفاده از ماسک و دستکش برای حفظ سالمت 

خود و جامعه هستند.

شهرستان

فرماندار نهاوند:

مناطق گردشگری نهاوند همچنان تعطیل است
اعمال محدودیت تردد در سراب ها
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جشنواره سراسری 
»استندآپ کمدی کرونا«

در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان همدان از انتشار فراخوان 
جشنواره سراســری ویدئویی »استندآپ کمدی 

کرونا« در همدان خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، احمدرضا احســانی 

اظهار کرد: این جشــنواره با هدف نشاط بخشی 

به جامعه که فاصله گــذاری اجتماعی را تجربه 

می کند، برگزار خواهد شد.

وی بــا بیان اینکــه موضوع این جشــنواره 

کروناست گفت: مدت زمان ویدئوهای ارسالی 

باید پنج دقیقه و حجم آن حداکثر 50 مگابایت 

باشد.

احســانی با تأکید بــر اینکــه ویدئوها باید 

با گوشــی تلفن همــراه ضبط شــده باشــند 

خاطرنشــان کرد: عالقمندان از سراســر کشور 

می  توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی مهلت ارســال آثــار را تــا 20 خردادماه 

اعالم کــرد و یــادآور شــد: هر شــرکت کننده 

می تواند حداکثــر دو ویدئو در وبــگاه اداره کل 

 فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان به نشانی

 hamedan.farhang.gov.ir بارگذاری کند.

احســانی در خصوص جوایز نفرات برگزیده 

این جشــنواره تصریح کرد: جایزه نفر اول 25 

میلیون ریال، نفــر دوم 20 میلیــون ریال، نفر 

ســوم 15 میلیون ریال و نفرات چهارم و پنجم 

هریک 10 میلیون ریال خواهد بود.

خبــــر

سفر دانه به گل
محسن صیفی کار

تهی بود و نسیمی

سیاهی بود و ستاره ای

هستی بود و زمزمه ای

لب بود و نیایشی

»من« بود و »تو«یی، نماز و محرابی

آدِم بــه خاک آمده، 

بایــد چــاره ای بــرای 

غربــت اش  »غیــن« 

بجوید  چــاره ای  بکند. 

بلکــه آن را بــه قــرب 

کند.  تبدیــل  نزدیــک 

فرمان می رسد تو هم مثل فرشــتگانم باید 

سجده کنی، یعنی، پیشانی بر خاک بسایی. 

چــرا؟! چون إّنــی َاْعَلم ما الَتعلمــوَن، چون 

سجده نزدیک ترین شــهوِد عبد به موالست 

و مسجد که سجده گاه اســت، نزدیک ترین 

جاها به خدا. پس ســه چیزند کــه در یک 

چیز بــه خدا نزدیک اند؛ ســجده، ســاجد و 

مســجد و آن یک چیز »ســجود« اســت، 

سجود.

چون آدم ســجده کرد، آنجا مسجد شد 

و از همیــن خــاک و از همین جا »ســفر 

دانه بــه گل« آغاز شــده اســت و او باید 

»پله پلــه تا خدا« گام بردارد. هر ســجده 

یک رویــش و هر مســجد یک ســّکوی 

پرتاب اســت؛ یعنی »ســجده ســجده تا 

خدا«.

در مســجد به انتظار نشســته ام. مثل 

آدم های در صف ایســتاده بــرای گرفتن 

ایــن پا  چیزی! بــا دانه هــای تســبیح 

و آن پــا می کنــم تــا اذان را بدهنــد به 

مــا!! چند بــاره دانه های ذکر را شــمرده 

و  مــی کارم  جانــم  عمــق  در  شــمرده 

کاشــی های فیروزه ای مســجد را ورانداز 

احســاس می کنــم چشــمان  می کنــم. 

من هــم آبی فیــروزه ای اســت! خنکای 

نســیم، دانه های تســبیحم را این ســو و 

آن ســو می کند و بــوی دلنشــین پیامبر 

را بــه مشــام می رســاند و نمی دانم این 

چندمیــن صلواتــی اســت کــه بــر او و 

می کنم. هدیه  پاکش  خاندان 

دســتم را تکیه می کنــم و یاعلی گویان 

برمی خیزم. ســعی می کنــم صدای ِخش 

مســجدالنبی)ص(  حصیرهــای  ِخــش 

را از البــه الی همیــن فرش هــای ریزباف 

الوان بشــنوم. آخر اسم مســجد محله ما 

هم »مســجدالّنبی« اســت. صدای مؤذن 

جوان، پــژواِک صــدای صاِف بــالل را از 

قرن ها دورتر به گوشــم می نــوازد. اولین 

رکعت مســتحبی را به ســجده می رسانم، 

ُمهرم بــوی کربــال می دهــد. ســادگی و 

عطر جان نــوازش مرا یک راســت به کربال 

می برد.

کربال، گــودال قتلــگاه، ظهرترین لحظه 

دهم محــرم ســال 61 هجری و حســنی 

که دوگانه  عشــقش را می گزارد. این گونه 

کربال مســجد می شــود و معنــا می  گیرد. 

دومین رکعت نمــازم نیز به آغــاز نزدیک 

می شــود. باید ســجده شــکر بگــزارم و 

می گزارم.

اشــک از گوشــه چشــمم جمع شــده 

اســت که امام هللا اکبر را می گوید. اشــک 

بر گونه ام می لغزد و درهــای نیایش همه 

گشــوده می شــوند. آخر مگر نه این است 

که گفته انــد: بســم هللا الرحمــن الرحیم، 

هســت کلید در گنج حکیم و حــاال ما در 

خانه خــدا میهمان خداییــم و خدایی که 

در این نزدیکی است. و به من از خود من 

نزدیک تر.

و ما در خانه یار در کنــار اوییم. به دور 

از همه اغیــار. مگر نه اینکه مســجد خانه 

خداست و میهمان آن میزبان؟

عطــر صلــوات دوبــاره مســجد را ُپر 

می کند. دســتانم را به آســمان می گشایم 

ــَس  »ُاسِّ اســاس  بــر  را کــه  آنانــی  و 

قوی« مســجد را فراهم ساخته اند،  علی التَّ

با فاتحه ای میهمــان می کنم و دوباره دلم 

هوای زمزمه های سهراب را می کند:

قبله ام یک گل سرخ

چشمه جانمازم 

ُمهرم نور

دشت سّجاده من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم

تلنگر
گزارش هگمتانه به بهانه روز ماما

400 کارشناس مامایی بیکار در همدان
کاهش موالید از دالیل بیکاری ماماها

هگمتانه، گروه خبر همدان - زهرا ذوالفقاری: 15 
اردیبهشت ماه، روز جهانی ماما نام گذاری شده است 
که این قشر از جامعه علیرغم وظایف خود، مشکالت 

و دغدغه هایی دارند.
به گزارش خبرنگار هگمتانــه، در حال حاضر در 
اســتان همدان حدود 400 کارشناس مامایی بیکار 
هستند و بیکاری و عدم جذب از مشکالتی است که 

این قشر از جامعه با آن درگیر هستند.
هریک از ما در زندگی، یک حرفه و پیشــه را در 
پیش می گیریم تا در آن شغل به اهداف خاصی که 
در نظر داریم، برســیم. حال برخی از این مشاغل از 
سر عالقه و برخی از ســر ناچاری است. زنان جامعه 
که امروزه دوشادوش مردان در عرصه های مختلف 
زندگی فعالیــت می کنند نیز در حرفه ها و مشــاغل 
مختلف فعال هســتند. یکی معلم می شود و یکی 

دیگر شــغل حســابداری را انتخــاب می کند، یکی 
هم خانه دار اســت و بانوی دیگر مهندس ساختمان 
می شود و... اما در این بین هستند کسانی که »ماما« 
می شــوند تا نوید تولد یک زندگی را به دنیا بدهند، 
بانوانی که با عشــق مامایی را انتخاب می کنند تا با 

یاریشان لبخند بر روی لبان مادران بنشانند.
15 اردیبهشت ماه، مصادف با پنجم ماه می، »روز 
جهانی ماما« نام گذاری شده است و این روز با هدف 
دعوت از ماماها برای کاهش مرگ و میرهای ناشی از 

زایمان در سراسر جهان گرامی داشته می شود.
بر اساس گفته کارشناسان، ماما وظیفه مهمی را 
در مشــاوره و آموزش بهداشت، نه فقط به زنان، بلکه 
به خانواده ها و جامعه دارد. عالوه بر این وظیفه اصلی 
ماما، آموزش بهداشــت دوران بارداری و آماده کردن 
والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادری است که 
می تواند به مسؤولیت های بیشتری همچون تنظیم 
خانواده و مراقبت های کــودک و در بعضی موارد به 
مشاوره در مورد بیماری های زنان نیز گسترش یابد. 
حضور و نقش ماما ارتباط تنگاتنگی بــا مادر و دوره 
بارداری او دارد و از همیــن رو اهمیت نام گذاری روز 
جهانی ماما و تأکید بر نقش مهم مادری و تولد نوزاد 
است که به کمک و یاری ماما انجام می شود اما این 
قشر که وظایف بســیار مهمی را بر عهده دارند، خود 
نیز در جامعه مســائل و دغدغه های مهمی دارند که 
در آستانه روز جهانی ماما بر آن شدیم با چند تن از 

ماماها گفتگویی داشته باشیم.
نبــود اشــتغال یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
دانش آموختگان رشــته مامایی است، اشتغال در 
بخش خصوصی و راه اندازی دفتــر کار مامایی نیز 

مستلزم هزینه زیاد است.
*حمزه ئی: نظام پرستاری اغلب ماماها را قبول 

ندارد
یکی از ماماها که به مدت 6 سال تجربه مامایی 
را در یکی از بیمارســتان های اســتان همدان دارد، 
در گفتگو با خبرنگار هگمتانــه، اظهار کرد: بچه های 
رشــته مامایی یکی از مسائل و مشکالت مهمی که 

دارند، مشکل اشتغال است.
فاطمه حمزه ئی با اشاره به اینکه مشکل استخدام 
برای ماماها وجود دارد، عنوان کرد:  اگر یک کارشناس 
مامایی بخواهد مطب و یا همــان دفتر کار مامایی 
را هم راه اندازی کند باید هزینه ســنگینی بپردازد که 

بدون پشتیبانی مالی قادر به این کار نیست.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر کســی پــس از 
فارغ التحصیلی جذب بازار کار نشــود، یک مامای 
بیکار است، گفت: در ســال های اخیر مراکز مشاوره 
مامایی راه اندازی شــده اســت که ماماها به عنوان 
مامای همــراه فعالیت می کنند اما متأســفانه این 

مراکز نیز زیاد شده و سقف آن پر شده است.
حمزه ئی در ادامه ســخنانش عنــوان کرد: نظام 
پرســتاری اغلب ماماهــا را قبول نــدارد و برخورد 
پرســتاران با ماماها در مراکز درمانی و بیمارستانی 

مناسب نیست.
*بیــات: برای ماماها ســختی کار در نظر گرفته 

نمی شود
یکی دیگر از ماماها که نزدیک به دو سال تجربه 
فعالیت در یکی از بیمارســتان های اســتان همدان 
را دارد نیــز در همین رابطه گفت: یکی از مســائل و 
مشــکالت ماماها این است که ســختی کاری را که 

برای پرستاران قائل می شوند برای ما قائل نیستند.
معصومه بیات با ابراز گالیــه از مدیریت ضعیف 
در حیطه مامایی عنــوان کرد: ماماها مانند ســایر 
رشته های پزشــکی قدرت تصمیم گیری ندارند در 

صورتی که مامایی نیز جزء نظام پزشکی است.
وی در ادامه اظهار کرد: عدم حمایت از ماماها در 
حیطه کار یکی از مسائل و مشــکالت اصلی ماماها 
اســت و علیرغم اینکه ماماها نیز سختی کار خود را 

دارند ولی به آن اهمیت داده نمی شود.
* صدای ماماها به جایی نمی رسد

زهرا ناکینی یکی دیگر از ماماهایی که 4 ســال 
تجربه فعالیــت در ایــن حــوزه را دارد در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانه اظهار کرد: یکی از مشکالت ماماها 

عدم حمایت است و صدایمان به جایی نمی رسد.
وی با اشــاره به اینکه انجام یک ســری کارهای 
تخصصی ماننــد نوشــتن ســونوگرافی را از حیطه 
وظایف ماما برداشــته اند در صورتی که قادر به انجام 
آن هســتند، گفت: از ســوی دیگر یکی از مشکالت 
اصلی این رشته، اشتغال آن است که به دلیل اشباع 
شدن و تعداد باالی دانش آموختگان تعداد بیکار در 

آن زیاد است.
ناکینی افزود: از مسؤوالن می خواهیم که فکری 

برای اشتغال و حمایت از ماماها داشته باشند.
در حال حاضر 700 ماما در مراکز درمانی، آموزشی 
و بهداشتی استان فعال هســتند که به دلیل تعداد 
زیــاد فارغ التحصیالن این رشــته 400 کارشــناس 

مامایی در استان بیکار هستند.
*علی شــیرزاده: 700 ماما در مراکز بهداشــتی، 

درمانی، آموزشی دولتی و خصوصی فعال هستند
کارشناس مســؤول اداره مامایی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشــکی ابن ســینا نیز در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانه با اعالم اینکه در استان همدان 700 
ماما در مراکز بهداشــتی، درمانی، آموزشی دولتی و 
خصوصی فعال هستند، گفت: 100 دفتر کار مامایی 

و 20 مرکز مشاوره مامایی نیز در استان فعال است.
اعظم علی شیرزاده با تأکید بر اینکه هدف اصلی 
مامایی در معاونت درمان، مراقبت و ســالمت مادر 
و نوزاد اســت، عنوان کرد: یکی دیگــر از اهداف ما 
ســاماندهی نیروی انسانی اســت که متأسفانه در 
حال حاضر با مشکل جذب نیرو مواجه هستیم به 
طوری که اکنون 400 نیروی بیکار کارشناس مامایی 

در استان وجود دارد.
وی با اعــالم این مطلــب که متأســفانه تعداد 
فارغ التحصیل بیکار در اســتان بیشتر از نیاز است، 
عنوان کرد:  سالیانه نیز تنها در نهایت 20 ماما جذب 

می شوند.
این مســؤول در ادامه ســخنان خود بیان کرد: 
از ســال 1394 تاکنون تعداد موالید نیز در اســتان 
کاهش یافته اســت به گونه ای که بر اســاس آمار 
سال 98، میزان موالید اســتان نسبت به سال 94، 
به میزان 10 هزار تولد کاهش داشــته است و تعداد 
موالید در سال 98 به 24 هزار موالید رسید در حالی 
که این تعداد در ســال 94، 34 هزار مورد بود و این 
موضوع یکی از دالیل کاهش اشــتغال ماما و جذب 

کارکنان ماما کاهش دارد.
*کاهش موالید اســتان همدان یکی از دالیل 

بیکاری ماماها
کاهش موالید اســتان همدان به میزان 10 هزار 
از ســال 1394 تاکنون یکی از دالیل کاهش جذب 

کارشناسان مامایی و اشتغال این رشته است.
علی شیرزاده همچنین عنوان کرد: بیماری کرونا 
باعث شد فعالیت مراکز مشــاوره مامایی به دلیل 
مسائل ســالمت ماما و امنیت آنها کمتر شود، اما 
محدودیتی برای درخواست و راه اندازی این مراکز 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ماماها می توانند در بخش 
زایمــان و بعد از زایمــان و درمانــگاه خصوصی و 
دفتر کار فعالیت کنند، عنوان کــرد: از نظر حمایت 
مالی برای راه اندازی دفتر کار و یا مراکز مشــاوره 

تسهیالتی به ماماها داده نمی شود.
این مســؤول بیان کرد: در حال حاضر نیروهای 
فعال در حوزه مامایی، بخشــی اســتخدام و برخی 
قراردادی و یا در دوره طرح هســتند و به علت تعداد 
باالی دانش آموختگان، افراد در صف برای گذراندن 
دوره طرح زیاد اســت که البته دوره طرح در رشــته 
مامایی اجباری نیست و فارغ التحصیالن می توانند 
جذب مراکز درمانی خصوصی شوند که در همدان هم 
فقط بیمارستان بوعلی برای این امر وجود دارد و یا 
اینکه می توانند دفتر کار مامایی و یا مرکز مشــاوره 

مامایی راه اندازی کنند.

خبر همدان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد بند 5 مصوبه شماره 98/9/25-37 
هیئت مدیره سازمان و مجوز شماره 1404 ش/5/م مورخه 98/11/5 شورای محترم اسالمی شهر یک باب 
کیوسک به شرح ذیل را با قیمت پایه اجاره ماهیانه کارشناسی و به مدت یکسال اجاره دهد. لذا متقاضیان 
می توانند جهت شــرکت در مزایده و اطالع از شرایط آن از تاریخ 99/2/8 حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

پنجشنبه مورخه 99/2/25 به این سازمان مراجعه نمایند.
قیمت پایه و مکان کیوسک:

یک باب کیوسک فروشگاهی با کاربری فروش تنقالت و با اولویت اجباری فروش مطبوعات و عرضه محصوالت 
فرهنگی )روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه، مجله، نشریات، سی دی های آموزشی و فرهنگی و...( واقع در 
خیابان فخریه، روبروی بانک کشاورزی با قیمت اجاره پایه ماهانه 8.000.000 ریال و 30.000.000 ریال پیش پرداخت.

شرایط شرکت در مزایده:
1. متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست از تاریخ 99/2/8 حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
مورخه 99/2/25 به مدت 17 روز، مبلغ 10% قیمت پایه را برای مدت یک سال نقداً به حساب سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری به شماره سیبای 4150145665000 واریز نموده و فیش آن را به همراه کپی مدرک 
شناسایی معتبر در پاکت »الف« و برگ قیمت پیشنهادی را کتباً و در پاکت »ب« سربسته تحویل دبیرخانه 

شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
2. تاریخ بازگشایی پاکات در مورخه 99/2/27 رأس ساعت 10 صبح در اداره حراست شهرداری می باشد.

3. چنانچه برنده مزایده جهــت انعقاد قرارداد و واریز پیش پرداخت و اجاره دو ماهه ظرف مدت هفت 
روز اقدام ننماید سپرده وی به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به این صورت تا نفر سوم 

ادامه خواهد داشت.
4. پس از مشخص شدن برنده مزایده و واریز وجه، سپرده نفرات بعدی مسترد خواهد شد.

5. به پیشنهادات مخدوش، نامفهوم، مشروط و فاقد فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. این سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7. هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
8. برنده مزایده صرفاً مجاز به فعالیت در محدوده مشخص شده از طرف سازمان بوده و به هیچ عنوان حق 

گسترش کیوسک و سد معبر را ندارد.
9. برنده مزایده به هیچ وجه حق تغییر کسب و تغییر کاربری را ندارد.

10. برنده مزایده مکلف است معادل 10% قیمت پیشنهادی را برای مدت یکسال به صورت ضمانت نامه بانکی 
یا واریز نقدی به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از عقد قرارداد و همچنین یک فقره چک تحویل 

سازمان نماید.
11. برنده مزایده مکلف است جهت کیوسک مورد اجاره نسبت به اخذ مجوزات قانونی اعم از انشعاب برق و 

مجوز کسب و... از اداره مربوطه اقدام نماید.
12. برنده مزایده می بایست نسبت به کسب تأییدیه اداره اماکن اقدام نماید.

13. برنده مزایده می بایست مبلغ اجاره دو ماه آخر قرارداد را در ابتدای قرارداد به حساب سازمان واریز نماید.
حسین بابایی - شهردار مالیر

آگهی مزایده
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 57

برابر رأی شــماره 139860326007001460 مورخ 98/12/14 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدامیر حسینی اخگر فرزند سیدعیسی به شماره شناسنامه 13047 صادره از بهار در اعیانی سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان و دکاکین به مساحت 54/62 مترمربع پالک 7276 فرعی از 1108 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری از مالک رسمی آقای 
سیدعیسی حسینی اخگر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/02/۱5             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/02/۳0          هادی یونسی عطوف   -   رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
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باشگاه پاس 
بازگشایی می شود

هگمتانه، گــروه ورزش: بــا پیگیری های 
صورت گرفته از سوی محمدمظهری سرپرست 
مدیرعاملــی باشــگاه پاس و قول محســن 
جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
همدان؛ ســاختمان اداری و خوابگاه باشگاه 

بازگشایی می شود.
مدیــرکل ورزش و جوانان همــدان قول 
داد نسبت به آماده ســازی خوابگاه بازیکنان 

دستورات الزم صادر شود.
با پیگیری های محمد مظهری مقرر شــد 
کادر فنی تیم امشــب به همدان ســفر کنند 
تا برنامه ریزی الزم برای شــروع دور جدید 
تمرینات بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی 

آغاز شود.
دور جدید تمریــن تیم نیز قرار اســت از 

شنبه آینده آغاز شود.
سرپرســت باشــگاه پاس ابراز امیدواری 
کرد که مسووالن اجرایی استان حمایت الزم 
و به موقع را داشــته باشــند تا پاس به لیگ 

یک صعود کند.
محمــد مظهری افــزود: تیــم پاس در 
یک قدمــی صعــود تاریخی قــرار دارد و 
امیدواریــم این مهم امســال بــا حمایت 

مسووالن انجام شود.
وی با اشــاره بــه اینکه فصــل جاری 
بخــش اعظمــی از بدهی هــا بــا حداقل 
پرداختــی بــه طلبکاران تســویه شــده و 
مابقی بدهی باقی مانــده نیز با رقم ناچیز 

قابل تسویه شدن است.

جودوکار همدانی:
همچنان آماده کسب سهمیه 

المپیک هستم

هگمتانه، گــروه ورزش: قهرمــان جودو 
آســیا و جهان با اشــاره به بحران کرونا گفت: 
ورزشــکاری که بخواهد به هدف خود برسد و 

موفق باشد نباید تمریناتش را تعطیل کند.
فتح هللا فریدی وثــوق اظهار کرد: باتوجه 
به بحران کرونا و تعطیلی باشگاه ها بسیاری 
از ورزشــکاران در ایــن مــدت به مشــکل 
برخوردنــد و امید خــود را برای شــرکت در 
المپیک از دســت دادند امــا قهرمان واقعی 
فــردی اســت کــه در دل مشــکالت بتواند 

قهرمان باقی بماند.
وی افــزود: توصیــه مــن بــه تمــام 
ورزشــکاران فعال این رشــته این است که 
قطره ایی عمــل کنند و با مداومت داشــتن 
برتمرین های ورزشــی بتوانند ودر شــرایط 
سخت شکل تمرینات خود را عوض کنند به 
هدف خود نایل شوند و در رشته خود موفق 

شوند
فریدی وثوق با اشــاره بــه تمرینات این 
روزهای خود مطــرح کرد: با توجــه بحرانی 
که کل جهــان در آن قرار گرفتنــد و تصمیم 
ســتاد بحــران کرونــا مبنــی بــر تعطیلی 
باشگاه ها کالس های خود را تعطیل کرده اما 
تمرین های فردی را تعطیــل کرد و در منزل 
و با رعایت فاصله اجتماعــی در زمین چمن 

تمرینات خود را ادامه دادم.
وی در ادامه گفت: تاخیر افتادن المپیک 
2020 بســیاری از ورزشــکاران کــه آمــاده 
المپیک 2020شــدند روحیه خودشــان را از 
دست دادند و اثر تخریبی برکار و رشته آن ها 
داشت چرا که بسیاری از ورزشکاران با توجه 
آناتومی خاص و رده ســنی دیگر نمی توانند 

سال های آینده شرکت کنند.
این ملی پوش در خاتمه گفت: امیدوارم 
هر چــه زودتر ایــن ویــروس منحوس در 
کل دنیا ریشــه کن شــده و بــه روال عادی 

برگردیم.

خبــــــــر

تغییر رئیس 3 هیأت 
ورزشی در تویسرکان

هگمتانه، گــروه ورزش: رئیس ســه هیأت 
والیبال، اســکیت وبدنســازی در شهرســتان 

تویسرکان تغییر یافت.
رئیــس اداره ورزش و جوانان تویســرکان 
اظهار کرد: رؤســای هیأت های ورزشی والیبال، 
اسکیت و بدنسازی شهرستان تویسرکان تغییر 
یافته اند. و نفرات جدید با صدور ابالغیه توسط 
هیأت های مربوطه در استان فعالیت های خود 
را آغاز کرده اند. کاوه نوروزی سرپرســت هیأت 
والیبال، مریم مرادیه رئیس هیأت اســکیت و 
حســین محمدظاهری به عنوان رئیس هیأت 

بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شده اند.
حقیقــی افــزود: الزم می دانیــم از زحمات 
ذبیح ا... اسکندری رئیس اسبق هیأت والیبال، 
محمــد فتحی رئیس اســبق هیأت اســکیت 
و علی اکبــر چهاردولــی رئیس اســبق هیأت 
بدنســازی و پرورش اندام تویســرکان تقدیر 
و تشــکر کنیم و امیدواریم رؤسای هیأت های 
ورزشی جدید، باعث پیشــرفت بیش از پیش 

رشته ورزشی مربوطه در شهرستان شوند.

تکلیف رقابت های
 کشتی گزینشی المپیک 

مشخص شد
سهمیه برای فینالیست ها

هگمتانه، گروه ورزش: اتحادیه جهانی کشتی 
با معرفی سه کشور به عنوان میزبان رقابت های 
گزینشی المپیک 2021 توکیو از احتمال برگزاری 

این پیکارها از اواخر سال جاری خبر داد.
اواخر ســال گذشته بود که شــیوع ویروس 
کرونــا در جهان بــه کلــی تمــام برنامه های 
ورزشــی را به تعطیلی کشــاند تا بســیاری از 
فدراســیون های جهانی با بالتکلیفــی، امید به 

بهبود وضعیت در ماه های آینده داشته باشند.
در همین راســتا اتحادیه جهانی کشتی هم 
با توجه به شــیوع ویــروس کرونــا، رقابتهای 
گزینشــی المپیک و تمامی مســابقات رسمی 
در نقاط مختلــف جهان را لغــو و برگزاری این 
رویدادهای رســمی را به آینده ای نامشــخص 

موکول کرد.
اما به تازگی اتحادیه جهانی کشتی با اعالم 
سه کشور چین، مراکش و مجارستان به عنوان 
میزبانان رقابتهای گزینشی المپیک در قاره های 
آســیا، آفریقا و اروپا، امیدوار است بتواند این 

رقابت ها را تا اواخر سال برگزار کند.
میزبانی رقابتهای گزینشــی المپیک در قاره 
آسیا در حالی به شــهر ژیان چین بازگشت که 
سال گذشــته با شــیوع ویروس کرونا در این 
کشور، اتحادیه جهانی کشــتی از شهر بیشکک 
قرقیزســتان به عنوان میزبان مدعیان آسیایی 
نام برده بود که حاال با تغییــر برنامه، میزبانی 

چینی ها دوباره مسجل و قطعی شد.
کشــتی ایران نیــز بایــد اواخر امســال و 
اوایل سال آینده در مســابقات گزینشی چین 
)آسیایی( و بلغارســتان )جهانی( برای کسب 
سه سهمیه در کشــتی فرنگی و ســه سهمیه 
در کشــتی آزاد به میدان برود کــه طبق اعالم 
اتحادیه جهانی کشــتی، تنها نفرات راه یافته به 

فینال حایز کسب سهمیه المپیک خواهند بود.

»کاوه احمدی« مدیرکل 
روابط عمومی وزارت 
ورزش و جوانان شد

هگمتانه، گروه ورزش: طــی حکمی از طرف 
وزیــر ورزش و جوانان کاوه احمــدی مدیرکل 

روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان شد.
آیین تکریم از تالش هــای 2هزار 415 روزه 
مازیــار ناظمــی در اداره کل روابــط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان در شورای 

معاونین برگزار شد .
در ادامه این مراســم دکتر مسعود سلطانی 
فر، کاوه احمــدی را به عنوان مدیــرکل روابط 

عمومی این وزارتخانه معرفی کرد.
با حکم وزیر ورزش و جوانان، مازیار ناظمی 

به عنوان مشاور رسانه ای وزیر منصوب شد.
در این جلسه،دکتر احمدی معاون فرهنگی 
و توســعه ورزش همگانی،علــی نــژاد معاون 
ورزش قهرمانــی وحرفه ای،تقــی زاده معاون 
حقوقی امــور مجلــس واســتانها، فرامرزیان 
معــاون توســعه مدیریــت و منابع،فرهــادی 
زاد معــاون ورزش بانــوان، تندگویــان معاون 
امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، مبین 
مدیرعامل خبرگزاری برنا و کریمی مدیر عامل 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حضور 

داشتند.

خبــــــــر

ورزش

بازار داغ سودجویان ورزش در آموزش های زیرزمینی
برخی باشگاه ها تصور می کنند در ساعات غیراداری سرکشی از تعطیلی این مکان ها انجام نمی شود

هگمتانه، گروه ورزش: انتقاد از تعطیلی فعالیت های 
ورزشی هر چند امروزه بازتاب هایی در فضاهای مجازی از 
سوی مدیران و متصدیان باشگاه ها به خاطر خسارت های 
مالی، نبود درآمــد و ناتوانی در تأمین اجاره بها داشــته 
است اما نسبت به فعالیت زیرزمینی برخی باشگاه ها نیز 

اعتراض هایی وجود دارد.
فروش و عرضــه اینترنتــی دوره هــای رژیمی و 
مکمل های تقویتی برای ورزشــکاران نیــز این روزها 
بازار گرمــی خوبی دارد ضمــن اینکه دســتور برنامه 
تمرینــی و تغذیه نیز بــه فراوانــی در فضای مجازی 

رویت می شود.
این روزها هر اندازه که نسبت به برخورد با متخلفان 
فعالیت های مخفیانه در باشــگاه های ورزشــی بوق و 
کرنا می شــود اما بازدیدهای میدانی و شواهد موجود 
نشــان از بازار داغ ســودجویان ورزش در آموزش های 

زیرزمینی دارد.
برخی از باشــگاه ها پس از آنکه بــه مدت تعطیلی 
فعالیت های ورزشــی افزوده شد، تاب نیاورده و اقدام 
به آموزش های خصوصی با ظرفیت محدود در ساعاتی 

از شبانه روز می کنند.
این روزها شــماری از باشــگاه ها به ویژه در مناطق 
حاشیه شهر ســاعات خاصی از روز را برای مشتریان 
خصوصی خود اختصاص داده و شــهریه باالیی را نیز 

دریافت می کنند.
البته این وضعیت تنها به ورزش های بدنســازی و 
پرورش اندام اختصاص ندارد مربیان ســایر رشته ها 

نیز به این شگرد نسبت به درآمدزایی اقدام می کنند.
آن دســته از ورزشــکارانی که برنامــه رژیم الغری 
دارند، در دوره حجم هستند و یا می خواهند تناسب و 
آمادگی خود را برای دوره پساکرونا و حضور در میادین 
ورزشی حفظ کنند، همچنان از این فعالیت زیرزمینی 

استقبال می کنند.
اغلب این باشگاه ها در ســاعات غروب تا پاسی از 
شــب نیز فعالیت دارند که تصور آنها در این اســت که 
در ساعات غیراداری سرکشی از تعطیلی این مکان ها 

انجام نمی شود.
برخی از ورزشــکاران که در دوره هــای تمرینی قرار 
دارند از وضعیت موجود در تعطیلی باشــگاه ها انتقاد 
کرده و بدون توجه به پروتکل های بهداشتی خواستار 

فعالیت در سالن ها هستند.
انتقــاد از تعطیلــی فعالیت های ورزشــی هر چند 
امــروزه بازتاب هایــی در فضاهای مجازی از ســوی 
مدیران و متصدیان باشــگاه ها به خاطر خسارت های 
مالی، نبود درآمد و ناتوانی در تأمین اجاره بها داشــته 
است اما نسبت به فعالیت زیرزمینی برخی باشگاه ها 

نیز اعتراض دارند.
به گفته آنان حتی تســهیالت اعالم شــده هشت 
میلیون تومانی هم راهگشــای مشــکالت درآمدی و 
مالی آنها نیســت و این میزان وام هم تنها اجاره بهای 

یک ماهه را تأمین می کند.
مربیان رشــته های مختلف نیز نســبت به وضعیت 
فعلی ابراز نارضایتــی دارند و برای آنها کــه فاقد بیمه 
تأمین اجتماعی هستند، این شــرایط بیکاری مطلق را 

رقم زده است.
به گفته مربیان ورزشی، این تعطیلی باعث شده تا 
درآمد آنها از فعالیت ورزشی قطع شود و بیمه بیکاری 

نیز به آنها تعلق نگیرد.
همین اوضاع ناخوشــایند نیز سبب شده تا مربیان 
بــه آموزش های زیرزمینــی تن بدهنــد و حتی خطر 
شیوع کرونا در محیط های بســته نظیر باشگاه ها را به 

جان بخرند.
برخــی از مربیــان نیز تبلیــغ برگــزاری دوره های 

تمرینی در خانه به صورت خصوصی را انجام می دهند 
و ورزشکارانی که تمایل دارند و فضای خانه آنها اجازه 
می دهد، ایــن تمرین هــا را به صورت برخط توســط 
شــبکه های مجازی انجــام داده و در مقابل شــهریه 

روزانه یا دوره ای پرداخت می کنند.
فروش و عرضــه اینترنتــی دوره هــای رژیمی و 
مکمل های تقویتی برای ورزشــکاران نیــز این روزها 
بازار گرمــی خوبی دارد ضمــن اینکه دســتور برنامه 
تمرینــی و تغذیه نیز بــه فراوانــی در فضای مجازی 

رویت می شود.
تعطیلی فعالیت های ورزشــی در همــدان موجب 
بیکاری بیش از ســه هزار مربی، تعطیلی 600 باشگاه 
و فضای ورزشــی و عدم فعالیت 85 هزار ورزشــکار 

سازمان یافته شده است.

همین اوضاع 
ناخوشايند نیز سبب 

شده تا مربیان به 
آموزش های زيرزمینی 

تن بدهند و حتی 
خطر شیوع کرونا در 
محیط های بسته نظیر 
باشگاه ها را به جان 

بخرند.



تجلیل از پیشکسوتان و مربیان فوتبال شهرداری همدان
هگمتانه، گــروه ورزش: به همت 
معاونــت ورزش ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، 
از پیشکســوتان فوتبال شــهرداری 

همدان تقدیر شد.
در این مراسم ابتدا پیشکسوتان 
به بیان انتقادات و پیشــنهادات در 
حــوزه ورزش پرداختنــد و حضــور 
فردی ورزشــی را در معاونت ورزش 
ایــن ســازمان غنیمت شــمردند و 
خواســتار حمایت بیشــتر از رشــته 
فوتبال و رشد این رشــته ورزشی و 
تیم فوتبال بزرگســاالن شــهرداری 
همدان در لیگ دســته دوم فوتبال 

کشور شدند.
همچنیــن مربیان پیشکســوت 
باشــگاه شــهرداری همــدان ضمن 

بیان اینکه باشگاه شــهرداری همدان از پیشینه و 
سابقه بسیاری خوبی برخوردار است حضور عباس 
صوفی بــه عنوان یک شــهردار ورزش دوســت را 
برای همــدان غنیمت شــمردند و تحوالت ورزش 
شــهرداری همدان در دوران شــهرداری صوفی را 

بسیار چشمگیر دانستند.
پیام حیدری معاون ورزشــی سازمان فرهنگی 

اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان نیز در 
این مراســم گفت: همــواره اعتقاد داشــته ام که 
پیشکسوتان گنجینه های ارزشــمندی هستند که 
باید از تجربیات آنها در تمامی زمینه ها اســتفاده 

کرد.
وی افزود: اگر امــروز ما به پیشکســوتان بی 
تفاوت باشــیم در آینده نیز جوانانی کــه بعد از ما 

خواهند آمد الگوبرداری خواهند کرد.
معاون ورزشــی ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری همدان با بیان اینکه به دنبال 
اقداماتی برای قدردانی بیشــتر از پیشکســوتان 
شهرداری همدان هســتیم، بیان کرد: می خواهیم 
یک فضای ســبز کوچــک در مجموعــه معاونت 
ورزش سازمان ایجاد کنیم تا پیشکسوتان بتوانند 

هر روز برای گذران دقایقی و فعالیت 
در رشته های شــطرنج و پینگ پنگ 

به آنجا مراجعه کنند.
کــرد:  خاطرنشــان  حیــدری 
همچنین در اختیار قــرار دادن چند 
سانس از ســالن ورزشــی معاونت 
ورزش بــرای پیشکســوتان نیــز از 

جمله دیگر اقدامات ما خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم گرفتن راهکار 
از پیشکســوتان گفت: همواره آماده 
شــنیدن انتقــادات و پیشــنهادات 

پیشکسوتان هستم.
گفتنــی اســت؛ در پایــان این 
مراسم از محمدرضا حجتی، محمود 
کرمــی، محمدرضــا خانلــر، محمد 
به گنــدم، محمــود حســام، بهمن 
مســلمیان، محمود نفــری، رحمت 
هللا ســنقری، مســعود زرینی به عنــوان مربیان 
پیشکوســت شــهرداری همدان با اهــدای لوح 

سپاس تجلیل شد.
همچنین به مناسبت ســالگرد شهادت سردار 
شــهید علیرضا شمســی پور بــا تأکید شــهردار 
همدان از فرزند ایشــان مهدی شمســی پور نیز 

تجلیل شد.

مجوز از ستاد مقابله با کرونا صادر شد
دوباره فوتبال؟

هگمتانه، گروه ورزش: پس از پایان جلسه ستاد 
مقابله با کرونا، رئیس جمهور از بازگشــایی برخی از 
صنوف از جمله مراکز ورزشی به شرط تجمع نکردن 
خبر داده اســت که این موضوع بــه منزله احتمال 

بازگشت تیم ها به تمرینات است.
رقابت های فصل جــاری فوتبال ایــران در پی 
شــیوع کرونا از اوایل اسفند 98 تعطیل و به حالت 
قرنطینه درآمد اما بعد از گذشــت حدود دو ماه از 
آن روز، امروز ســتاد مقابله با کرونا تشکیل جلسه 
داد و بعد از اتمام این جلســه رئیس جمهور پایان 
وضعیت قرمــز برخی از صنــوف از جملــه مراکز 

ورزشی را اعالم کرد.
حســن روحانی گفــت: برخــی از صنوفی که 
ممنــوع بودنــد حتــی در بخش های قرمــز نیز 
بازگشایی می شــوند؛ مثل آرایشــگاه ها، برخی از 
مراکز ورزشی و مراکز کشــوری البته در حدی که 
تجمع نباشد. وزارت کشــور و بهداشت درمان این 
را اعالم می کند. بازگشــایی ما خیلــی با آرامش 
و پلکانــی خواهد بود اما در عین حــال از یاد هم 
نمی بریم کرونا هم چنان هســت و ممکن اســت 
یک روزی با اوج هم روبه رو شــود. برای آن اوج 
باید از امروز فکر کنیم، هــم از لحاظ تجهیزات و 

امکان و هم کاالی اساســی؛ این دو اگر در کشور 
آماده باشد مردم نگرانی ندارند.

اظهــارات رئیس جمهــور شــاید بــه معنای 
حضور نداشتن تماشــاگران در ورزشگاه هاست. 
هم چنیــن پیش از ایــن نیز اعالم شــده بود که 
فوتبال به صورت پلکانی شــروع خواهد شــد و 
در واقع ابتدا تمرینات و ســپس مسابقات آغاز 

می شود.
با وجود اصرار فراوان برخــی از تیم ها برای لغو 
کامل فصل جاری، ســازمان لیگ بارها اعالم کرده 
که برای شــروع مســابقات به تیم ها ســه هفته 

فرصت می دهد تا آمادگی الزم را به دست آورند و 
سپس مسابقات را در مدت زمان کوتاهی برگزار و 

به پایان می رساند.
هنــوز ســازمان لیگ موضــع خــود را درباره 
شــروع رقابت ها اعالم نکرده اســت امــا انتظار 
می رود ظرف ســاعت ها و روزهای آینده پروتکل 
برگــزاری تمرینات تیم ها و تاریخ شــروع فصل 

جدید اعالم شود.
غالمرضا بهــروان در روزهای گذشــته خبر داد 
که تقویم رقابت های فصل جدید آماده شــده و در 

انتظار مجوز ستاد مقابله با کرونا هستیم.

افزایش پذیرش مسؤولیت های بیشتر توسط بانوان
هگمتانه، گــروه ورزش: معاون بانــوان وزیر 
ورزش و جوانان گفــت: روحیه مطالبــه گری در 
خانم های ورزشــکار دغدغه مســؤوالن اســت و 
این فضا باعث می شــود که دختــران جوان ما در 
صحنه های فعالیت ورزشــی شــرایط بهتری برای 

خودشان ایجاد کنند.
مهیــن فرهادی زاد پــس از حضور در جلســه 
معارفــه نــواب رئیــس کمیته هــای تخصصــی 
فدراسیون موتورســواری و اتومبیلرانی اظهار کرد: 

فدراســیون موتورســواری و اتومبیلرانــی حرکت 
خوبــی را رقــم زد. حضــور زنــان در فعالیت ها و 
صحنه هــای تصمیم ســازی و تصمیــم گیری ها 
خیلی مؤثر خواهد بود. بــرای موفقیت هیچ راهی 
جز با حضــور خانم هــا در فضاهــای مدیریتی و 
کارشناســی وجود نــدارد و با توجه بــه توانمندی 
خانم ها خوشــبختانه این حضور باعث می شــود 
که هر روز نســبت به رشته خودشــان مسؤولیت 
بیشــتری را بپذیرند و اختیار بیشــتری داشــته 

باشند.
معاون وزیــر ورزش و جوانان افــزود: با توجه 
به نکاتی که سرپرســت فدراســیون مطرح کردند 
در خصوص فعالیت خانم ها بــه صورت جداگانه و 
شــرایطی که برای تقویت این رشته در این بخش 
قرار اســت انجام شــود، به عقیده من این دیدگاه 
بسیار با ارزش است و معاونت ورزش بانوان وزارت 
ورزش و جوانان هم برای بخــش بانوان و حضور 
توانمند خانم ها در صحنه های مدیریت پیشــگام 

اســت. امیدوارم این اقدامات بتواند فضای قوی 
تری را برای حضور زنان و دختران ما فراهم کند.

وی با تأکید بر روحیــه مطالبه گری خانم ها در 
خصوص سهم خواهی در بخش مدیریت ورزشی 
کشــور گفت: روحیــه مطالبه گــری در خانم های 
ورزشــکار دغدغه مســؤوالن فدراســیون است و 
این فضا باعث می شــود که دختــران جوان ما در 
صحنه های فعالیت ورزشــی شــرایط بهتری برای 

خودشان ایجاد کنند.
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بحران برخی خانواده ها در دوران کرونا
هگمتانــه، گروه ســبک زندگی: باید قبــول کرد که 
ویروس کرونا تغییرات چشــمگیری در شــیوه زندگی 
انسان ها ایجاد کرده است؛ به هرحال بحران های ناشی 
از شــیوع کرونا متنوع و زیاد بوده که برای مقابله با آن 
باید چاره ای اندیشید. ازجمله این بحران ها مسائلیست 

که در دل خانواده ها بوجود آمده است.
به نوشــته ایرنا، در این شــرایط که مردم برای در 
امان مانــدن از بیمــاری کرونا باید بیشــتر در خانه ها 
بمانند به دلیل پایین بودن تاب آوری اجتماعی بعضی 
از خانواده هــا دچار مشــکالت عصبی و بعضــا روانی 

می شوند.
بایــد از نظــر اجتماعــی و فرهنگی بــرای دوران 
پساکرونا آمادگی داشته باشیم و همه فعاالن پزشکی، 
فرهنگی و اجتماعــی باید برای کاهش آســیب های 
اجتماعی این دوران راهکارهای عملی و قابل اجرا ارائه 

کنند.
باتوجه بــه افزایــش اختالفــات و نامالیمات در 
روابط زناشــویی در دوران قرنطینه و نیز لزوم برگزاری 
برنامه های مشــاوره محور در رســانه ها برای مقابله با 
این رفتارها، افزایش مراکز مشاوره در فضای مجازی، 
اطالع رسانی و توجه به مسائل عاطفی خانواده ها باید 
در دستور کارگروه های مشــاوره قرار بگیرد ضمن آنکه 
درمان های دارویــی برای کاهش افســردگی زیر نظر 
پزشــک متخصص مغز و اعصاب و یا روانپزشک نیز 

توصیه می شود.
باید به شرایط نامســاعد روحی بازماندگان اموات 
بیماران کرونایــی نیز توجه کرد. این افــراد با توجه به 
شرایط ســخت تنهایی و غربت در زمان تدفین اموات 
خود ممکن است دچار افســردگی و مشکالت روحی 
شوند که این مساله نیاز به بررســی و آسیب شناسی 
دارد و در صورت مشــاهده عالیم افسردگی باید سریع 

به درمان آن زیر نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب و 
یا روانپزشک اقدام کنند.

اکتفا به مراســم عزاداری مجازی و شــکل گیری 
»ســوگ ناتمام« دربین خانواده های عــزادار بیماران 
کرونایی مشکل این خانواده هاســت و تسلیت گویی 
رســانه های محلــی بــه خانواده های عــزادار، اطالع 
رســانی و ارائه الگو جهت برگزاری مراســم عزاداری 
ســاده می تواند از جمله راهکارهای مقابله با »سوگ 

ناتمام«  باشد.
بی ارتباطی خانواده های عزادار با افرادی که تجربه 
شــبیه خودشــان را داشــته اند عاملی برای تشدید 
افسردگی این گروه اســت و راه اندازی گروه هایی در 
شبکه های اجتماعی برای حضور اعضای خانواده های 

متوفی قدم مثبتی برای کاهش افسردگی می باشد.
باتوجه بــه اینکــه به برقــراری ارتبــاط صرف در 
شــبکه های اجتماعــی و شــکل گیری و عــادت به 
خانواده های مجــازی از پیامدهــای مخرب فرهنگی 
در دوران کرونا بوده باید دانســت که راهکار مقابله با 
آن نیز ارائه الگوی مدیریت خانواده ایرانی – اسالمی 

است.
برنامه ریزی دقیــق جهت تقویت هــوش معنوی 

می تواند در کاهش این بحران مؤثر باشد.
ترس از قحطی، رکود اقتصــادی و  اثرات ناامنی 
اقتصادی در خانواده ها در این دوران کامال مشــهود 

شد.
باید دانســت عدم رغبت به برقراری ارتباط انسانی 
در درون خانــواده و تمایــل به زندگی فــردی عاملی 
برای بروز افســردگی و تنهایی اســت که این 2  مورد 
از مشــکالت مهــم این روزهــای کرونایی هســتند و 
برای غلبه بــر آنها حس عادت به داشــتن روابط از راه 
دور)مجازی( باوالدیــن و ســالمندان و  ارایه الگوی 

زندگی موفــق در خانواده های اصیــل ایرانی می تواند 
راهگشا باشــد و  به  احیا و بازسازی مفهوم صله رحم 

در دوران حاضر منجر شود.
شــاید این بحــران در آینده بــه افزایــش تعداد 
خانواده های بدون ازدواج، تک والدی، شبکه ای، همراه 
با حیوان به جای فرزند و بدون فرزند منجر شــود که 
آگاه ســازی فرهنگی برای نشــان دادن مضرات این 

سبک زندگی باید صورت پذیرد.
شیوع کرونا در جهان ممکن اســت موجب ایجاد 
چالش های جدی و گســترده برای بشــر شده باشد 
اما انســان ها بایــد از این فرصــت اســتفاده کنند تا 
مسیر و سبک زندگی شــان را تغییر دهند و به دنبال 
راه حل های ابتکاری و توسعه روش های مختلف نظیر 
کاربرد سیســتم های دیجیتالی، خریدهای اینترنتی، 
و... برای بــرآورده کردن نیازهای خود باشــند. از این 
دوران بایــد درس گرفت تا جهان بــه مکانی امن تر و 

بهتر تبدیل شود.
مرضیه رحیمی؛ پزشک متخصص مغز و اعصاب

بی ارتباطی خانواده های 
عزادار با افرادی که 

تجربه شبیه خودشان 
را داشته اند عاملی برای 

تشديد افسردگی اين 
گروه است و راه اندازی 

گروه هايی در شبکه های 
اجتماعی برای حضور 

اعضای خانواده های 
متوفی قدم مثبتی برای 

کاهش افسردگی 
می باشد.



سبک زندگی

تأثیرات کرونا بر سبک زندگی
هگمتانــه، گــروه ســبک زندگی: در 
این بخش به نحــوه زندگی در شــرایط 
همه گیری کرونا و تأثیــرات آن بر ابعاد 

گوناگون سبک زندگی اشاره می شود.
به نوشــته خبرآنالیــن، البتــه این 
نوشتار فاقد بنیان های نظری و سنجش 
اســت و به عنوان رهیافتی در این حوزه 

محسوب می گردد.
* بعد فرهنگی

تغییرات ناشــی از همه گیــری کرونا 
را از منظــر فرهنگــی در جامعه می توان 

چنین برشمرد:
 گذار از فردگرایی به جمع گرایی

 گذار از ترس فردی به ترس جمعی
 گــذار از دغدغه فــردی بــه دغدغه 

جمعی
 گذار از غرور قدرت به ضعف و ناتوانی 

)بی قدرتی(
 گذار از نگرش  مادی گرایانه به نگرش 

معنویت گرایانه
 گذار از فراموشــی مرگ و قیامت به نزدیکی به 

مرگ و قیامت
 گذار از جاه طلبی افراطی به حقارت

 گذار از احساس امنیت به احساس ناامنی
* سبک زندگی

از جملــه تغییرات قابل مشــاهده در ســبک 
زندگی جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- خوراک: احیای آشپزی و پخت غذا و خوراک 
ســنتی در منازل به معنــای احیای ســفره های 
خانوادگــی اســت که ســبب حــذف هزینه های 
غیرضروری مانند رفتن به رســتوران و... و قناعت 
و صرفه جویــی در الگــوی مصرف جامعه شــده 
است. البته احیای سفره در خانه به معنای احیای 
ارتبــاط، تعامل و محفــل گردهم آمــدن اعضای 

خانواده نیز است.
- گفت وگو: مطالعات ســال های اخیر نشــان 
می دهد، گفت وگو و تعامل کالمی در میان اعضای 
خانواده های ایرانی بســیار کاهش یافته است که 
برای آن دالیل و عوامل بســیاری مطرح اســت. 
اما همه گیری کرونا و خانه نشــینی افراد، ســبب 
افزایش گفت وگو، تعامل و مدارا در خانواده ها شد. 
بنابراین از این منظر شــاهد بازگشــت ارزش های 

سنتی به خانواده ایرانی هستیم.
البته برخی از افزایش مناقشات خانواده در این 
دوره سخن می گویند، اما مطالعات و پژوهش های 
انجام گرفتــه، این حــوزه را پیش از شــیوع کرونا 
نیز پرمناقشــه می دانســت و نمی توان این امر را 
از پیامدهــای کرونــا در جامعه برشــمرد. چنانکه 
مناقشــه خانــواده ایرانی از عوارض مدرن شــدن 
و تغییر ارزش های نســل جدید و شــکاف میان 

نسل هاست.
- ترافیــک: مفهــوم ترافیــک صرفًا انباشــت 
خودروها نیســت، بلکه فرهنگ رانندگی و فرهنگ 
مصرف ســوخت را نیز شــامل می شــود. کاهش 
اســتفاده از خودرو در دو ماه گذشته نشان داد که 
با تغییر سبک اســتفاده از سوخت، خودرو، انرژی 
و ترافیک، می توان زندگی راحت تری داشــت. در 

حقیقت کرونا درس تغییر ســبک ترافیک را داده 
اســت. مصرف ســوخت در این ایام به یک سوم 
رسید که به معنای کاهش حضور خودرو در سبک 

زندگی افراد جامعه است.
- اوقات فراغت: شــیوه گذران اوقــات فراغت 
در خانواده دســتخوش تغییر شده اســت. افراد 
زمان بیشــتری را برای فراغت در اختیــار دارند و 
سعی در گذران آن به بهترین شــیوه دارند )مانند 
تماشای فیلم، مطالعه کتاب، شبکه های اجتماعی 
و...(. می توان گفت که بــا تعطیلی مراکز فرهنگی 
و تفریحی، ســبک های جدیدی در شــیوه گذران 
اوقات فراغــت مطرح شــده اســت. از جمله آن 
می توان به انواع آموزش ها در منــزل و با تکیه بر 

شبکه های اجتماعی اشاره کرد.
- سبک زندگی جدید در بســتر فضای مجازی: 
آنچه بیش از پیــش در مدت اخیر چهــره خود را 
نمایــان کرد، زندگی جدید و شــیوه های زیســت 
اجتماعی نوین در بستر شبکه ها و فضای مجازی 
اســت. امروز جامعه، فضای مجــازی را در جای 
جای زندگی خود درک و احساس می کند که این 
خود را در صله رحم، گفت وگوها، مراســم ترحیم، 

اقتصاد، نشست ها و... نشان می دهد.
- آشــتی با کتاب و مطالعــه: بعــد از کرونا با 
افزایش ســطح دانش، آگاهی، فضیلت و معرفت 
اجتماعی مواجه می شــویم که دلیل آن را می توان 
آشــتی با کتاب بیان کرد. میــزان مطالعه، میزان 
آگاهی و در نتیجه آن، میــزان معرفت را افزایش 

می دهد.
* بعد اقتصادی

متأســفانه آثار و پیامدهای شیوع و همه گیری 
کرونا در بعد اقتصادی منفی بوده است و این برای 
تمامی کشورهای دنیا اجتناب ناپذیر است. هر چند 
که ایران به دلیل تحریم ها و دالیــل دیگر از جمله 
کاهش بهای نفت و... تأثیرات منفی بیشــتری را 

تجربه می کند.
البته الزم به ذکر اســت کــه با وجــود تبعات 
منفی که ذکر می شــود، شــاهد افزایش ســطح 
همدلــی و همنوایی اقتصادی در جامعه هســتیم 

که خود را در قالب گســترش فعالیــت نهادهای 
خیریه، کمک مالی و جنســی به طبقه فرودست، 
بخشش اجاره  بها، ســازش مالکان با مستأجران 
و... نشان می دهد. این نتیجه ایجاد مدارا و تعامل 
و همدلی، مشــارکت و افزایش سرمایه اجتماعی 

بیشتر در جامعه خواهد شد.
- برجســته شــدن پدیده شــوم فقر: فشــار 
سنگین بر طبقات فرودســت و فقیرتر شدن فقرا 
از پیامدهای شــوم همه گیری کروناست. چنانکه 
بر اســاس پیمایش هــای صورت گرفتــه نیمی از 
جامعه دستخوش تبعات منفی اقتصادی حاصل 

از همه گیری کرونا شده اند.
- برجســته شدن پدیده شــوم بیکاری: تحلیل 
اقتصاددانان این اســت که حدود 800 هزار تا یک 
میلیون نفر شغل خود را از دســت داده اند و بیکار 
شــده اند. با ماندگاری کرونا در جامعه و ادامه روند 
تعطیلــی کســب وکارها و بنگاه هــا در بخش های 
مختلف فرهنگی، ورزشــی و...، بیــکاری و تبعات 
حاصــل از آن چهره شــوم خود را بیــش از پیش 
نمایان خواهد ساخت. روشــن است که این برای 
جامعه تبعات خطرناکی در پی خواهد داشــت که 
تأثیــر آن از همه گیری کرونا هــم عمیق تر خواهد 
بود. محصول دو پیامد بیکاری و فقر، الغر شــدن 
و تضعیف ســفره های مردم اســت. این پیامدی 
اســت که در تمامــی کشــورهای جهــان بخوبی 
احساس می شــود و دولت ها در پی راه حلی برای 
اعطای کمک هــای مالی، وام و بیمه برای اقشــار 

آسیب دیده هستند.
* سیاست

نکته بعدی افــول قدرت نرم بــه مفهوم علم، 
دانــش و فنــاوری در نظــام جهانــی از جملــه 
ایران اســت. تأکید بسیار بشــر بر این مفهوم و 
تکیه بیــش از حد بــر آن در تمامی امور ســبب 
ایجاد غرور کاذب شــده بود به نحــوی که تمام 
قضاوت ها را بر مبنــای نگاه علم می دانســت و 
حاضر نبود گردی بر دامــن دنیای علم و تحوالت 

و فناوری بنشیند.
اما امروز با استیصال و ناتوانی کشورهای جهان 

بویژه امریکا و کشورهای اروپایی در مواجهه 
با یک ویروس، ناتوانی علم بشــر به اثبات 
رســید. امروز بیش از پیش اذعان باید کرد 
که هنوز دانش بشــری در ابتدای راه است، 
بنابراین اســطوره و ســیطره قدرت علمی و 
فناوری شکسته شــد. عالوه بر این، تغییر 
مفهوم قــدرت در جهان امــروز قابل توجه 
است. دیگر برای بشر بمب اتمی و موشک 
تهدید نیســت، بلکه تهدید امروز ویروسی 
ناشناس اســت. این به معنای افول اعتماد 

نظام های جدید به قدرت نرم است.
* آموزش

از منظــر آموزشــی می تــوان گفــت که 
نظــام آموزش جدیــدی در ایــران در حال 
شکل گیری اســت و البته در مرحله جنینی 
است و هنوز شــکل نگرفته است. پیش از 
این، اعتقاد بر این بود که آموزش به معنای 
مطلق آمــوزش رودررو و حضوری اســت، 
چنانکــه آموزش ســنتی و حــوزوی نیز بر 

مبنای مباحثه حضوری و رخ به رخ است.
اما امروز نظــام جدیدی در فرآینــد آموزش و 
انتقال اطالعات درحال شــکل گیری اســت. این 
بسیار حائز اهمیت اســت که نظام آموزشی چه در 
ســطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش 
عالی و تک تک استادان و معلمان و دانش آموزان 
و دانشــجویان بایــد خــود را با فضــای جدید و 

اقتضائات روز تطبیق دهند.
* محیط زیست

بشــر در مســیر توســعه خویش متأســفانه 
آســیب های فراوانی بــه منابع طبیعــی و محیط 
زیســت وارد کــرده اســت کــه بســیاری از آنها 
جبران ناپذیر است. خانه نشینی مردمان کره زمین 
و ایجاد محدودیت در فعالیت های روزمره انسان، 
ســبب ایجاد فرصتی برای تنفس محیط زیست 
شــده اســت. احیای گونه های حیوانی و گیاهی، 
آلودگی کمتر محیط زیســت نمونه های بارز تأثیر 
مثبت این پدیده بر محیط زیست و سایر جانداران 

است.
در پایان باید گفت که کرونــا در حقیقت پدیده 
واقعی جهانی شدن اســت. اما باید در نظر داشت 
که تهدیدات و فرصت هــای جهانــی را باید باهم 
ببینیم. آنچه مسلم است زیست در جهان و فضای 
پس از کرونا، بازاندیشی در نظام زیستی و فکری 
را ایجاب می کند. از این منظــر باید این را فرصتی 
برای ایجاد تحوالت بزرگ در زندگی آینده به شمار 

آورد.
کرونا هجــوم امر واقــع و به نوعی ســیلی بر 
صورت جهان مغرور اســت. در عین حال می تواند 
عامل همبســتگی اجتماعی و همدلی، همدردی، 

همکاری، اخالقی شدن وعقالنی شدن شود.
کرونا برای بشــر امــروز این پیــام را دارد که 
راهی جــز تعامل و همزیســتی مســالمت آمیز 
با همنوع خود و محیط زیســت نــدارد. بنابراین 
کرونا در کنار تمــام پیامدهای منفــی، می تواند 
صلــح و وحــدت جهانــی را تقویــت کنــد و 
سرآغازی باشد بر ســبک زندگی مسالمت آمیز و 

فضیلت مدار.

کرونا و تغییر سبک 
زندگی افراد

هگمتانه، گروه ســبک زندگی: از زمان شیوع 
بیماری کرونا در کشور، ســبک زندگی افراد هم 
دچار تغییراتی شده است. شرایط خاص کرونایی 
اقتضا می کند سبک زندگی خاصی داشته باشیم.

به نوشــته باشــگاه خبرنگاران جوان، کرونا 
بســیاری از ارتباطات خویشــاوندی مانند صله 
رحم را به شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت. 
تغییر در نوع ازدواج، تغییــر در الگوی مصرف، 
تغییرات در نــوع خوراک و آشــپزی، تعطیلی 
مدارس دانشــگاه ها و تغییرات اساسی در نوع 
حضور در ادارات و برخی دیگر که بنا به ضرورت 
ناگزیر به ارائه خدمات بودند، با رعایت نکاتی که 
به صورت بخشنامه از طرف مسؤوالن بهداشتی 
توصیه شــده بود، در محل کار خود حاضر شوند 
و تغییر در نوع تفریح  همگــی از آثار کرونا بر 
تغییر سبک زندگی در این روزها نسبت به قبل 

از قبل از شیوع کرونا است.
کرونا عالوه بر آسیب ها و زیان هایی که دارد 
و جوامع را با مخاطرات زیادی مواجه کرده، در 
برخی موارد نتایج مثبتی در سبک زندگی ایجاد 
کرده است؛ رعایت بهداشــت در هنگام خرید، 
آشــپزی، کاهش و مصرف معقول در پوشاک، 
استفاده از اوقات فراغت و سایر مواردی که در 
ایام غیر کرونایی کمتر مــورد توجه بود از جمله 

این ها است.
*تأثیرات مثبت کرونا بر سبک زندگی

کرونا با همــه تأثیرات منفــی اش تأثیرات 
مثبتی هم بر ســبک زندگی افراد داشته که به 

چند نمونه از این تأثیرات اشاره کردیم:
- مطالعه کتب گوناگون

- انجام کار های عقب مانده
- کاهش ترافیک

- کمتر شدن مصرف گرایی در مد و پوشاک
- صله رحم با اســتفاده از تلفــن و فضای 

مجازی
- بودن در کنار خانواده
- صرفه جویی در وقت

- کاهش هزینه های غیر ضروری در زندگی
- کاهش مصرف گرایی در پوشاک

- مجاهدت وصف ناپذیر کادر درمانی
- خرید اینترنتی اقالم ضروری زندگی

- سبک زندگی مبتنی بر ایثار کادر پزشکی
- ارتقای مراقبت های عمومی در جامعه

جهــادی  فعالیت هــای  در  مشــارکت   -
خودجوش

- به تعویق انداختن مطالبات
- ورزش در منزل

- ارتقای سطح بهداشت فردی
- دست گیری از ضعفا

- بخشیدن اجاره امالک
- تدریــس و تحصیــل از طریــق فضــای 

مجازی
- توجه بیشتر به رعایت بهداشت فردی

- توجه به سالمندان
- ایثار و ترجیح دیگران بر خود

*تأثیرات منفی کرونا بر سبک زندگی
عالوه بر تأثیرات مثبتی که کرونا ویروس بر 
زندگی افراد داشته است، این ویروس تا کنون 
تأثیرات منفی بسیار زیادی نیز در سبک زندگی 

مردم داشته است:
- کم رنگ شدن صله رحم و تعطیلی رفت و 

آمد های فامیلی
- ســیطره بیش از پیش فضای مجازی بر 

زندگی
- با رعایت فاصله با یکدیگر حرف زدن

- تعطیلی بسیار از مراکز مذهبی و فرهنگی 
همچون مســاجد، هیأت های مذهبــی، تئاتر، 

سینما و ورزشگاه ها
- احتــکار مایحتاج ضروری توســط برخی 

خانواده ها
- سفر نرفتن

- افزایش اختالفات خانوادگی و زناشویی
- آسیب به برخی مشاغل

- اجبــار به مانــدن در خانه ای کــه فضایی 
محدود دارد.

- گــوش دادن مــدام به اخبــار همه گیری 
کرونا کــه در برخی مــوارد منجر به کســالت، 

اضطراب، نگرانی و وحشت در افراد می شود.
- افزایــش بیماری های جســمی و روحی 
ماننــد افســردگی، اضطــراب، تــرس، نفس، 

افزایش ضربان قلب و...

سبک زندگی کرونایی
هگمتانه، گــروه ســبک زندگی: انســان از 
دیربــاز با تهدیدهای بی شــمار طبیعــی و غیر 
طبیعی دست وپنجه نرم می کرده است. سیل، 
زلزلــه، طوفــان، آتش ســوزی، رانــش زمین، 
ریزش کوه، بیماری های مســری و غیرمسری، 
آفت های کشــاورزی، جنگ، تصادفــات جاده 
ای، برق گرفتگی، خطرهــای گوناگون صنعت و 
تکنولوژی های مدرن و مانند اینها در طول تاریخ، 

همواره تهدیدی برای حیات بشر بوده است.
به نوشته پایگاه اطالع رسانی حوزه، حقیقت 
این اســت که این تهدیدها هرگز پایان نیافته؛ 
بلکه این بشر بوده که زندگی خود را با تهدیدهای 
گوناگون وفق داده است، تا جایی که برای مقابله 
با این مشکالت روش های مختلفی را آزموده، و 
عالوه بر سازگاری با برخی از تهدیدها، دست به 

خالقیت و نوآوری نیز زده است.
می توان گفت که پیشــرفت های چشمگیر 
در صنایعی همچون سدســازی، خودروسازی، 
داروســازی، و نیز رونق گرفتــن صنایع دانش 
بنیان و کشاورزی مدرن و صنعتی مدیون همین 
تهدیدهاست. همچنین وضع قوانین و فرهنگ 
ســازی در زمینه های مختلــف همچون زندگی 
در مناطق حادثه خیــز، مقابله با بالیای طبیعی، 
بهداشت فردی و اجتماعی، راهنمایی و رانندگی، 
و نیز آموزش های فراوان برای اســتفادۀ بهتر از 
تکنولــوژی، کم وبیش نتیجــۀ همین خطرها و 

مشکالت بوده است.
شــاید حوادث طبیعی و غیرطبیعی، زندگی 
بشر را با مشــکالتی روبه رو کرده باشد، اما هیچ 
تهدیدی نتوانسته زندگی در کرۀ زمین را متوقف 
کند؛ بلکــه تنهــا تغییراتی را در ســبک زندگی 
انسان ها به وجود آورده اســت؛ چنان که هرگاه 
مشکل یا تهدیدی جدید روی داده، تفکر خاّلق و 
پویای انسان موجب شده است که او برای بقا و 
ادامۀ حیات در این کرۀ خاکی، خود را به سرعت 
با وضعیت تازه هماهنگ کند و بر مشــکالت به 

وجودآمده چیره شود.
تاریــخ  بیماری هــای مســری، در طــول 
میلیون ها نفر از انسان ها را به کام مرگ کشانده؛ 
اما آدمی با نبوغ خود بر همۀ آنهــا فائق آمده و 
هر بار وضعیت را به نفع خــود و در جهت ادامۀ 
حیاتش به ســرعت تغییر داده اســت. درست 
است که بشر هنوز نتوانسته بیماری های فراگیر 
را ریشــه کن کند، اما توانسته اســت با تکیه بر 
دانش و توانایی خود بــر آنها غلبه کند، تا زندگی 
در جوامع گوناگون همچنان جریان داشته باشد.

طبق نظر کارشناسان، کرونا نیز مثل آنفلوآنزا، 
ســل و طاعون یک بیماری واگیردار اســت که 
تهدیدی بــرای حیات بشــر به شــمار می آید؛ 
اما نکته اینجاســت که نباید اجــازه داد زندگی 

انسان ها را مختل کند.
همه می پرسیم: کرونا کی نابود می شود؟

واقعیت این اســت که یک بیمــاری فراگیر 
شــاید هیچ گاه نابود نشــود، و این ما هستیم 
که باید با رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی یا 
تولید واکسن، راه های پیشــگیری را بیاموزیم، 
یا با تولید داروـ  که دانشمندان ایرانی توفیقاتی 
دراین زمینه داشته اندـ  به درمان خود بپردازیم.

ما نمی توانیم مدعی شــویم که مثاًل از شنبه 
همه چیز به روال عادی خود برخواهد گشت؛ اما 
به نظر می رســد که باید تالش کنیم تا »سبک 
زندگی کرونایــی« را هرچه زودتــر بیاموزیم و 
با ایــن موجود ناشــناخته و ترســناک زندگی 

مسالمت آمیزی داشته باشیم.
همگان باید بپذیرند که این مهمان ناخوانده 
قرار نیســت به این زودی بــرود، و ما نیز بیش 
ازاین نمی توانیم به بهانۀ مبارزه با کرونا صنعت، 
آموزش، تولیــد، اقتصاد و امور جاری کشــور را 

معطل نگه داریم.
اگر تا به امــروز برای مقابله با شــیوع کرونا، 
تعطیالتی را به کشــورمان تحمیل کــرده ایم و 
کوشیده ایم که با شعار »در خانه بمانیم«، جلوی 
پیشرفت این بیماری را بگیریم ـ که البته کاری 
درست و بجا بودـ  دیگر کافی است و زین پس 
ادامۀ این روند، اصاًل منطقی به نظر نمی رســد. 
ایجاد اختالالت فراوان در کشــور، بــه ویژه در 
کســب و کار مردم، ممکــن اســت در آینده به 

بحرانی به مراتب بدتر از کرونا منجر شود.
اگر تاکنون بــر قرنطینه تأکیــد می کردیم و 
توان دســتگاه های مختلف دولتی و غیردولتی 
صــرف مقابله با شــیوع این بیماری می شــد، 
باید از اکنون آموزش و فرهنگ ســازی زندگی 
در کنار کرونا را در اولویت قرار دهیم. بی شــک 
مقدمۀ این کار بازگشایی مراکز آموزشی، مذهبی 
و فرهنگی اســت که می توانند کمکی شــایان و 
نقشی مؤثر در آموزش و فرهنگ سازی جامعه 

داشته باشند.
ضروری به نظر می رســد که در کنــار رعایت 
نکات گوناگون بهداشــتی و تالش بــرای تولید 
واکســن و داروی قطعی این بیماری، باید روند 

طبیعی ادارۀ کشور را نیز از سر بگیریم.



سؤاالت مسابقه بزرگ قرآنی
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: همراهان 
قرآنی برای شرکت در مسابقه کد رایگان 
#81*6655* را شماره گیری نموده و 

پاسخ صحیح را انتخاب نمایید.
هر شــب به قید قرعه یــک جایزه یک 
میلیــون تومانی بــه یک نفر از شــرکت 

کنندگان تقدیم می گردد.
در پایان ماه مبارک رمضان نیز به بیش 
از 300 نفر که حداقل 25 پاسخ صحیح 
ارسال کرده باشــند، به قید قرعه جوایز 

نفیسی اهداء خواهد شد.
ســؤال اول: در کدام آیه از جزء اول، از 
عمل انســان به »تجارت« تعبیر شــده 

است؟
1- آیه 16 سوره بقره

2- آیه 48 سوره بقره
3- آیه 61 سوره بقره

سؤال دوم: طبق کدام آیه از جزء دوم قرآن کریم، 
بیماران نباید در ماه رمضان روزه بگیرند؟

1- آیه 155 سوره بقره
2- آیه 177 سوره بقره
3- آیه 184 سوره بقره

ســؤال ســوم: طوالنی ترین آیه قرآن که در جزء 
سوم قرار دارد، درباره کدام گزینه سخن می گوید؟

1- شهادت صادقانه در دادگاه

2- ثبت قراردادهای تجاری
3- ادای امانت

ســؤال چهارم: در جزء چهارم، کــدام آیه به تأثیر 
»محبت« در جذب افراد به دینداری اشاره دارد؟

1- آیه 159 سوره آل عمران
2- آیه 172 سوره آل عمران
3- آیه 134 سوره آل عمران

سؤال پنجم: سوره نساء، تجارت حرام را به منزله 
کشــتن انسانها می داند نشانی آن در کدام گزینه 

آمده است؟
1- آیه 29 سوره نساء

2- آیه 37 و 38 سوره نساء

3- آیه 93 سوره نساء
سؤال ششــم: کدام آیه در جزء ششم 
اهمیــت کار فعاالن حوزه ســالمت را 

نشان می دهد؟
1- آیه 30 سوره مائده

2- آیه 32 سوره مائده
3- آیه 58 سوره مائده

ســؤال هفتم: آیه ششم ســوره انعام 
به کدام یــک از علت هــای »نابودی 

نعمت ها« اشاره دارد؟
1- کفر

2- تکذیب
3- گناه

ســؤال هشــتم: کدام گزینه حاوی نکته ای از آیه 
125 سوره انعام است؟

1- دور شــدن ازســطح زمین باعث تنگی نفس 
است.

2- گمراهی از مسیر خدا، پلیدی است.
3- هر دو گزینه

ســؤال نهم: طبق آیه 96 سوره اعراف کدام گزینه 
موجب باز شــدن درهای برکت آســمان و زمین 

است؟
1- اعتماد و صداقت

2- ایمان و تقوای عمومی
3- توکل به خدا

مسابقه بزرگ قرآنی

وصیت شهید احمد مظاهری

پایداری تا آخرین نفس در راه برقراری احکام الهی
هگمتانه، گــروه فرهنگی: کجــای این خاک 
بودی، زیر کدام آسمان، آن لحظه که این کلمات 
از قلــب پرشــورت جاری می شــد؟ زیــر آتش 
کدام خمپاره وآمــاج کدام گلوله برایم نوشــتی 
حرف هایت را؟ چه حالی داشــتی وقتی با تمام 
وجودت جانت را گذاشته بودی البالی واژگان پرپر 
و می نوشتی از عبورت؟ می نوشــتی از افق های 
گلگون، از جوانه های روییده در خاک های تفتیده. 
تو می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، منم 
که صــدای تو شــده ام در خواب های ســنگین 
دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را 
فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را در 

اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
»بسم هللا الرحمن الرحیم«

»والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل هللا امواتا 
بل احیاء عند ربهم یرزقــون: هرگز گمان مبرید 
کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه 
آنها زنده ابدی هســتند و نزد پروردگار خویش 

روزی می خورند«.
با عرض سالم و درود به رهبرکبیر انقالب که 
ما را بــه راه الهی راهنمایی کــرد. خدمت پدر و 
مادرم سالم عرض می کنم و از زحمت های آنان 

تشــکر می کنم و امیدوارم که مرا حالل کنند. از 
آنها قدردانی می کنم که مرا ایــن گونه پرورش 
دادند تا در راه اســتقالل اســالم و مســلمین 
از چنــگ کافران به ســتیز برخیــزم و خواهان 
برقراری حکومت قرآن و اســالم باشــم و شما 
می خواهم از تمام دوســتان و آشنایان از طرف 

من حاللیت بخواهید.
حمد و ســتایش خدای را که چنین نعمتی 
را به ما عنایت کرده و ما را به راه راســت هدایت 
کرد. ای خــدای بزرگ تــو خــودت آگاهی که 
ما بــرای برقراری احــکام الهی قیــام کرده ایم 
و به جبهه رفته ایــم، ما تا آخریــن قطره خون 
و آخریــن نفــس در راه برقراری احــکام الهی 

پایداری می کنیم.
از برادرانم می خواهم که اسلحه ما به دست 
بگیرند و برای یاری قرآن بشتابند چون اسالم 
نیاز به کمک دارد. پدر و مادرم از شما می خواهم 
که امام و رزمندگان اســالم را دعا کنید و از خدا 
بخواهید اماممــان را تا انقالب مهــدی نگهدار 
باشــد زیرا می دانــم دعاهای شماهاســت که 

مستجاب می شود.
وصیت نامه شهید احمد مظاهری

 ايستگاه آسمان

مژده وصل
هگمتانه، گروه فرهنگی: ماه مبارک رمضان 
از جملــه موضوعات پرتکرار در دیوان شــاعران 
اســت که مضامین جالب و شــیرینی از آن از 
سده های گذشته به یادگار مانده است. در سده 
اخیر، پرداختن به مــاه مبارک رمضان همچنان 
به عنوان یکی از رگه ها و جریان های اصلی شعر 
نیایشــی در جریان شــعر معاصر حضور دارد. 
جمعی از شاعران کشور امســال نیز همزمان با 
حلول ماه مبارک رمضان تازه ســروده های خود 
را به این موضوع اختصــاص دادند که در ادامه 

یکی از این اشعار را می خوانید:
رسید مژده وصل و رسید موسم ایمان
به میهمانی جانان، چنین سرور مبارک

س شنیدن نفس آیه های صبح َتَنفَّ
تالوت صفحات همیشه نور مبارک

ندای حضرت باران، رسیده فصل بهاران
به شستشوی گناهان چنان بلور مبارک

و دست ها پِر حاجت به جست وجوی اجابت
به اسَتِجب َلُکم ات سرخوش حضور مبارک

فاطمه مظفری

شاعرانه

روزه، یکی از پایه های اصلی تکامل انسان
هگمتانه، گروه فرهنگی: هــدف از روزه ی ماه 
رمضان، بنا بر تصریح آیه ی قرآن، عبارت اســت 
از تقوا و افزایش این ذخیــره ی معنوی در وجود 
انسان.) بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه های 
نماز جمعــه  تهــران 1384/07/29( می فرماید: 
»کتب علیکم الّصیام کما کتــب علی اّلذین من 
قبلکم«) بقره: 183(. ما می دانیم که نماز و زکات، 
مخصوص امت اسالم نبوده است؛ بلکه پیامبران 
قبل از رسول اکرم اسالم)صّلی اللَّه علیه واله وسّلم( 
در صدر احکام خود، نماز و زکات را داشته اند. »و 
اوصانی بالّصلوة و الّزکوة مــا دمت حّیا«) مریم: 
31( از قــول حضرت عیســی)ع( اســت که به 
مخاطبان خــود می فرماید: خدا مــن را به نماز و 
زکات وصیت کرده است. از آیات دیگر قرآن هم 
این معنا استفاده می شــود. آیه  اولی که تالوت 
کردم، می فرماید: روزه هــم مثل نماز و زکات، در 
شمار احکامی اســت که مخصوص امت اسالم 
نیســت؛ بلکه امم ســابق و پیامبران گذشته هم 

مأمور به روزه بوده اند.

ایــن، نشــان دهنده  این حقیقت اســت که 
در بنــای زندگی معنوی انســانها در هــر زمان، 
همچنان که نماز الزم اســت و این نمــاز، رابطه  
معنوی میان انسان و خداســت، و همچنان که 
زکات الزم است و این نکات، تزکیه  مالی انسان 
می باشد، روزه هم واجب و ضروری است و این 
یکــی از پایه های اصلی تکامل انســان و تعالی 
معنوی اوست؛ وااّل در طول زمان و با تغییر ادیان 

مختلف، این خط، ثابت و مستمر نمی ماند.
البتــه روزه، در ادیــان مختلــف و زمانهای 
گوناگون و به شــکل های دیگر وجــود دارد؛ اما 
گرســنگی کشــیدن و اندرون را از طعام خالی 
داشــتن و لب و زبــان و دهان را در ســاعات 
معینی بــر روی تمتعات جســمانی بســتن، 
خصوصیتی اســت که در روزه  ادیــان مختلف 
وجود دارد. پــس، روزه یک رکن اساســی در 
تعالی معنــوی و تکامــل روحــی و هدایت و 

تربیت انسانی است.
بیانات رهبر معظم انقالب
 در خطبه های نماز جمعه  تهران 1369/01/10
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در مقابل نعمت های خداوند
 سپاسگزار باشید

 در قرآن مجید آمده اســت: اگر شــکرگزاری کنید به نعمت های شما 
خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.

حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم فرموده اند: نعمت های خداوند 
وسایل آزمایش شما هســتند اگر در مقابل آنان سپاسگزار باشی پربرکت 
و رحمتند و اگر ناســپاس و قدرناشــناس باشــی به کیفر و عذاب تبدیل 

می شوند.
حکایــت: پیامبر مکــرم اســالم)ص( فرموده انــد: در روز قیامت 
گروهی به نــام ممادون برمی  خیزند کــه به آنان می گوینــد بالفاصله 
وارد بهشــت شــوید! برخی ســؤال می کنند این ممادون چه کسانی 
هســتند که بــه این راحتــی وارد بهشــت می شــوند! رســول مکرم 
می فرماینــد اینان افــرادی هســتند که در دنیــا در هر حال شــاکر 

بوده اند، چه سختی و چه آسانی.
شکر نعمت، نعمتت افزون کند            کفر نعمت از کفت بیرون کند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

دل خیلیامان پر می ِزنه بریمان مسجد

اعظم مهری
ماه ِموارک همیشــه وا خودش ِبِرِکت و خیر میاره. همه مان میان مــاه رِِمضان ِیی 
حال و ِهوای دیه داریم. ِولی امسال به واســطه ی ای مریضیه که آمده، اکِثرا میان خانه 
ایم و درنیمیایم در. دل خیلیامان پر می ِزنه بریمان مســجد، ِنمــاز و دعا باخوانیم ولی 
خب امکانش نیس. ای چیزا خیلی غصه مان می ده ِولی می وا تا ِزمانی که ایشــاالم ای 

کروناهه به خواست خدا و عزم همه مان َا بین بره راعایت کنیمان.
حاال بیشَدر َا هر ِزمانی نیاز به دعا کردن و دست به داِمن خدا شدن داریم. بیشَدر َا هر 

وخت دیه می وا َا خدا و ائمه ی اطهار) ع( کمک باخوایمان.
میان خانه، وا اهل خانه، وقت سحر، ِســِر افطار، ِبِری همه دعا کنین. َا خدا باخواین 
همه ی مریضا رِ ِشفا بده، به دکترا و پرستارامان ِسالمتی و نیرو بده. ای روزا که دلمان به 

خدا ِنزیک ِتره ازش باخواین تا اجابت کنه دعاهاتانه.

نِنِه جان تو بگو

واژه هایی همچون رزمایش 
مواسات بیانگر رسیدن به 

»وحدت حّریت«
حجت االسالم میالد صالحی

یا أّیها الذین آمنوا َمن َیرتــدَّ ِمنُکم عن دِینه 
فسوَف یأتی هللا بقوٍم یحّبُهم و ُیِحّبوَنه أذّلة علی 
المؤمنیــن أعزة علــی الکافریــن ُیجاهدون فی 
َســبیِل هللا و الَیخافون لوَمُة الئٍم ذلک فضل هللا 

یؤتیه من یشاء وهللا واسٌع علیم)مائده54(
گذر زمان، فرســایش ایدئولوژی را در پی دارد، 
مگر برای کســانی که تمرین ایدئولوژی و اندیشه 
ورزی داشته باشند و دانسته های خود را با پیاده 

سازی در میداِن عمل، به روز رسانی کنند.
زیســتن و زندگی باید در جریان باشــد وگرنه 

خمودگی و ایستایی منجر به مرگ خواهد شد.
و مالحیاة إاّل العقیده و الجهاد

عقیــده و اعتقاد به زندگــِی مجاهدانه متأثر از 
وجه تفارق و تمایز است. بزرگترین وجه تمایزی 
که پله های مراتب تفــاوت را درنوردیده و حتی به 

مقام وحدت رسیده، »حّریت« است.
حّریتی که شاخصه »انسانیت« هاست.

حتی شــاید »ایمــان« دســتخوش تفاوت و 
تفارق شــود اما »حّریت » غیــر قابل »تحریف« 

است.
یاد ندای ســیداألحرار افتادم که »إن لم یکن 
لکم دیٌن و کنتم الَتخافوَن المعاَد َفکونوا أحرارًا فی 

دنیاُکم«
یزید بن مهاصر ِکنــدی پیرمرد پیــرو مکتب 
عثمانی با شــنیدن ندای حریــت اینگونه جواب 

می دهد:
صحبت از امامت و رهبری شــما نیســت بلکه 

ایستادگی، مقاومت و مبارزه شما ستودنی است!
در روزهای آشــفته بــازار انســانیت، تعابیر و 
واژگان پرکاربرد و بعضًا جدیدی همچون اردوهای 
جهادی، گروه هــای جهــادی، قــرارگاه جهادی، 
رزمایش مواســات و... را می شــنویم که هر یک 
بیانگر َخــرق پرده های تفاوت و رســیدن به مقام 

»وحدت حّریت« است.
بی جهت نیســت که استکبارمنشان با شنیدن 
آهنگ خرد شــدن اســتخوان هایشــان، ماشه را 
به ســمت جهادگراِن خادم گرفته و بــر چهره دزد 
دریایــی محموله ماســک تنفس انســانی خود، 

روتوش زده اند.
از زهیر بن قین عثمانی تا شــهدای مدافع حرم 
اهل ســنت و تا جهادگرانی کــه در مناطق محروم 
شــرق ایران در ســاعات خواب دیگران، مشغول 
خدمت رســانی هســتند جز یــک ندا بــه گوش 

نمی رسد و آن هم ندای »وحدِت حریت« است.

يادداشت میهمان
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پراکندگی کرونا در کشور

اعالم شهرهای سفید، زرد و قرمز
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: به 
تازگی وضعیت شــهرهای کشور از لحاظ 
شیوع ویروس کرونا در سه دسته بندی 
شهرهای با وضعیت سفید، قرمز و زرد با 

شیوع کم منتشر شده است.
به گزارش هگمتانه، روز ســی بهمن 
سال گذشته از ســوی وزرات بهداشت 
اعالم شد که آزمایش مربوط به دو نفر 
با عالئــم کرونا مثبت بوده اســت و به 
این ترتیب پای این ویروس منحوس 

به کشور ما باز شد.
بیشــتر  بــه  زود کرونــا  خیلــی 
شهرهای کشور رســید و تعداد زیادی 
از شــهروندان و مردم عزیزمان را مبتال 
کرده و متأسفانه بخشی از مبتالیان را 
هم که حدود 6.3 درصــد بودند به کام 

مرگ کشید.
اما به محــض ورود کرونا به کشــور براســاس 
پروتکل های بهداشتی و مقابله ای بخشی از فعالیت 

صنوف و حتی مکان های مذهبی تعطیل شد.
حاال در آخرین جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
درخصوص وضعیت شــهرهای کشــور و بازگشایی 
برخی مکان های مذهبی و بازگشــت فعالیت ها به 

شرایط عادی تصمیم گیری هایی شده است.
*نحوه تفسیر وضعیت سفید

برای آنکه بدانیم کدام شــهرها وضعیت ســفید 
داشته و کدام شــهرها وضعیت قرمزی دارند ابتدا 

باید هر کدام از این وضعیت ها تفسیر شود.
براساس پیشنهاد وزارت بهداشت شهرستانی در 
وضعیت سفید )کم خطر( قرار دارد که طی دوهفته 

اخیر هر دو شرط زیر را داشته باشد:  
شرط 1: متوسط میزان بســتری روزانه )به ازای 

هر صدهزار نفر جمعیت(: حداکثر 1
مثال در شهرســتانی بــا جمعیت 200 هــزار نفر: 

متوسط روزانه 2 بیمار بستری
شرط 2: متوسط تعداد بستری روزانه: حداکثر 1

یعنی حداکثر 14 بســتری در شهرستان در طول 
دو هفته )شامل موارد مشکوک و قطعی(

نکته مهــم: وضعیت ســفید به معنــای بدون 
مخاطره بودن شهرستان نیست.

*نحوه تفسیر وضعیت زرد و قرمز
شهرستانی در وضعیت قرمز )خطر باال( قرار دارد 
که طی دوهفته اخیر متوسط میزان بستری روزانه 
آن )به ازای هر صدهزار نفــر جمعیت( باالی 3 نفر 

باشد.
نکته مهــم: ســایر شهرســتان ها که ســفید یا 

قرمز نباشــند در وضعیت زرد )خطر متوســط( قرار 
می گیرند.

توجه:  مثال یک شــهر بــا وجود آن که متوســط 
میزان بســتری روزانه آن )به ازای هــر صدهزار نفر 
جمعیت( کمتر از 1 است اما به خاطر داشتن بیش 
از 7 بیمار بســتری در طول هفته شرایط شهرستان 

سفید را احراز نمی کند و لذا زرد محسوب می شود.
*132 شهر با وضعیت سفید کدامند

آذربایجان شرقی: آذرشهر، اســکو، بستان آباد، 
جلفا، خــدا آفرین، عجب شــیر، ملــکان، هریس، 

هوراند
آذربایجان غربی: پلدشت، پیرانشهر، سردشت، 

شوط، ماکو، نقده
اردبیل: اصالندوز، خلخال، گرمی، نیر

اصفهان: بوئین و میاندشت، تیران و کرون
البرز: طالقان

ایالم بدره، دهلران، ملکشاهی، هلیالن
بوشهر تنگستان، دشتی،  دیر،  عسلویه،  کنگان

  چهارمحال و بختیاری: خانمیرزا، کیار
خراسان جنوبی: زیرکوه

  خراســان رضــوی: جغتــای،  جویــن،  درگــز،  
کوهسرخ

خوزســتان: آغاجــاری، امیدیه، اندیــکا، ایذه، 
رامهرمز، گتوند،   مسجد سلیمان، هفتکل، هندیجان، 

هویزه
سمنان:میامی

سیســتان و بلوچســتان تفتان، چابهار،  خاش، 
دشــتیاری، دلگان،  زابل،  زهک، ســیب و ســوران،  
فنــوج، قصرقند،کنارک،  مهرســتان، میرجاوه،  نیک 

شهر، نیمروز، هامون، هیرمند

فــارس: آبــاده، ارســنجان، اقلید، 
اوز، بختگان، بوانات، بیضا، پاســارگاد، 
خرامه، خرم بید، خفــر، خنج، داراب، 
رســتم، زرقان، زرین دشت، سپیدان،  
سروستان، فراشــبند، فیروزآباد، قیر و 
کارزین، کوار، کوهچنار، المرد، ممسنی، 

مهر، نی ریز
قزوین: آبیک

کردستان: بانه، دهگالن
کرمــان: بافــت، رودبــار جنــوب، 
ریگان، فاریاب، فهرج،کهنوج،کوهبنان، 

منوجان
کرمانشاه قصر شیرین،گیالنغرب

کهگیلویــه و بویــر احمد باشــت، 
بهمئی، چرام، دنا، لنده، مارگون

گلستان رامیان، گمیشان
گیالن رضوانشهر، سیاهکل

لرستان: چگنی
کالردشــت،  شــمالی،  ســوادکوه  مازنــدران: 

محمودآباد، میاندورود
مرکزی: خنداب

هرمزگان: ابوموسی، بستک، بشاگرد، بندر لنگه، 
پارسیان، جاسک، خمیر، سیریک، کیش، هرمز

*61 شهر با وضعیت قرمز کدامند؟
قزوین: قزوین

قم: قم
کردستان: دیواندره

گلستان: بندرگز
گیالن: آستارا، رودسر

لرستان: ازنا ،  رومشکان،  سلسله
مازندران: سوادکوه، گلوگاه

مرکزی: آشتیان، اراک
همدان: تویسرکان،  کبودرآهنگ
یزد: ابرکوه، اردکان، خاتم،  میبد 

خراسان جنوبی: طبس،  فردوس، قائنات،  نهبندان
 خراسان رضوی: بجستان، صالح آباد، گناباد

خراسان شمالی: فاروج
خوزستان: آبادان،  شوشتر،  کارون

 زنجان:ابهر، زنجان، خرم دره، سلطانیه، ماهنشان
سمنان: آرادان، سرخه، شاهرود،
آذربایجان شرقی: سراب، میانه

آذربایجان غربی: تکاب
اردبیل: پارس آباد، اردبیل، مشکین شهر

اصفهان: برخوار، خمینی شهر، کاشان، نطنز
البرز: اشتهارد، فردیس

تهران: ری، شمیرانات، فیروزکوه


