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   آشنا به امور انبارداری و برنامه های مالی واکسل
از عالقمندان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر وتکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

بلوارسردار شهید همدانی، روبروی اداره گمرک، ابتدای گراچغا، شرکت پرسی ایران گاز

ام
د
تخ

اس

شرکت پرسی ایران گاز همدان جهت تکمیل کادر خود
از افراد واجدشرایط دعوت به همکاری می نماید.

روزنامه هݡگمتانـه

 انتصاب جنابعالی به عنوان
 مدیریت آژانس هوایی و مسافرتی علیصدر مهر

را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
توفیق روز افزون شما را  از درگاه احدیت مسئلت داریم.

قای مصطفی عزیزیان جناب آ

سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری همدان
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برگـــزیده ها

ونا  ابتالی 12 نفر به کر
وز در همدان طی یک ر

کبودرآهنگ، فامنین و نهاوند در وضعیت قرمز

بازگشایی سینماهای همدان
از یکم تیر

بازگشایی مهدهای کودک
اختیاری است!

پیمایش خط رأس کوهستان الوند 
توسط 3 کوهنورد تویسرکانی

برق  برخورد سمند با تیر
در کبودرآهنگ قربانی گرفت

آتش سوزی 
در 2 مجتمع مسکونی مالیر

وی انتظامی همدان و منابع طبیعی استان زمینه های همکاری نیر

مقابله با زمین خواری 
و آتش سوزی مراتع

بی توجهی ادارات به فاصله گذاری اجتماعی
2استاندار همدان: شهروندان جان مردم را با برگزاری مراسم عروسی و عزا به خطر نیندازند

کودکان۸ کشور بلغارستان میزبان  جشنواره بین المللی نقاشی  شهرَبنسکا در 

در گفتگو هگمتانه بررسی شد:

دوگانه متناقض ارز دیجیتال
صفحه 5

یده جشنواره نقاشی »بنسکا« سه کودک همدانی برگز

55 هکتار از باغات مالیر 
زیر کشت پسته

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی شهرســتان مالیر باغات 
زیر کشت پسته در مالیر را 55 هکتار عنوان کرد.

 ســیدمهدی میرباقری اظهار کرد: با توجه به شــرایط اقلیمی مالیر و 
تأکیدات جهاد کشــاورزی با توجه به بحران آب کشــت گیاهان کم آب بر 

طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

صفحه 4

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک اســتان همدان گفت: به دنبال راه اندازی 
درگاه اینترنتی »همیار سند« در این استان امکان 
دریافت خدمات ثبتی از این طریق برای شهروندان 

فراهم شد.
بــه گــزارش هگمتانه، اصغــر پیرهــادی روز 
پنجشــنبه اظهار کــرد: به منظــور ارائــه خدمات 
الکترونیکی ثبتی و سیاســت های برونســپاری 
درخواســت  ســامانه  عرصــه،  نقشــه  تهیــه 
 الکترونیکی خدمات ثبتی"همیارســند"به نشانی
 https://hamyarsanad.com راه اندازی شد.

وی اضافــه کــرد: با راه انــدازی این ســامانه، 
شــهروندان بدون نیاز به حضــور فیزیکی در ثبت 
احــوال و تنها بــا ثبت درخواســت در ســامانه و 
دریافت کد رهگیری تمامی درخواست های خود را 

از طریق الکترونیکی پیگیری کنند.
مدیرکل ثبت اســناد و امالک همــدان افزود: 
پس از درخواســت الکترونیکی خدمات توســط 
متقاضــی و دریافت کد رهگیــری، تمامی مراحل 
به صورت پیامکی به صاحب ســند اطالع رســانی 
شــده و مدارک بارگذاری شده در ســامانه توسط 

کارشناس اداره ثبت بررسی می شود.
پیرهــادی ادامــه داد: در صورت نیــاز به تهیه 
نقشــه مراتب به متقاضی از طریق ارسال پیامک 
اطالع رسانی می شــود تا با ورود مجدد به سامانه 
"همیارسند" نســبت به انتخاب گزینه تهیه نقشه 
توسط "نقشــه بردار ثبت" یا توســط "نقشه بردار 

»اس.اس.بی.آر« اقدام کند.

وی اضافه کرد: در صورت انتخاب گزینه نقشــه 
"بردارثبت" توســط کارشــناس اداره ثبت، زمان و 
نقشه بردار تعیین و ازطریق پیامک اطالع رسانی 
شده و در صورت انتخاب گزینه نقشه بردار »اس.

اس.بــی.آر« متقاضی به لیســت نقشــه برداران 
مجاز به تهیه نقشه ارجاع و هدایت می شود.

مدیرکل ثبت اســناد و امالک همــدان گفت: 
برای 70 نفر از مهندســان نقشــه بــردار ذیصالح 
دارای دانشنامه یا عضو نظام مهندسی ساختمان، 
دوره های تئوری و عملــی صدورپروانه »صالحیت 

تهیه نقشه عرصه« برگزار شده است.
پیرهادی افــزود: بــه منظور توزیــع عادالنه 
ترسیم نقشه توسط نقشــه برداران ssbr دارای 

صالحیــت، امکان انتخاب نقشــه بردار توســط 
متقاضی در ســامانه "همیار ســند" ایجاد شده 
اســت و با این شــیوه تعداد محدودی ترسیم 
نقشه ماهانه به هر نقشــه بردار ارجاع شده و تا 
ترســیم و ارائه نقشه، ســامانه اجازه تهیه نقشه 

دیگر نمی دهد.
وی اضافه کرد: نقشــه بردار مکلف است نقشه 
تهیه شــده را با ُمهر و امضا در ســامانه اســکن و 
نقاط »یو.تی.ام« )نقاطی بــا مختصات جهانی( 
را در ســامانه بارگذاری کنند و از طریق سامانه به 
کدرهگیری درخواست الکترونیک مرتبط ارسال و 

ارجاع کنند.
عضو شــورای حفظ حقوق بیــت المال همدان 

مشغول به کار شــدن مهندســان دانش آموخته 
نقشه برداری، کنترل و ساماندهی هزینه دریافت 
شده توسط نقشه بردار که توسط بخش کاداستر 

تعیین شده را از مزایای این طرح برشمرد.
پیرهادی در گفتگو با ایرنــا، اظهار کرد: حذف 
تردد متقاضیــان به ادارات ثبت اســناد و امالک، 
حذف دالالن و واســطه گران ســود جو، مبارزه با 
فســاد اداری، حذف زمان پاســخگویی کارمندان 
به تعــداد زیــادی از متقاضیــان از طریق اطالع 
رسانی در ســامانه همیار ســند، قابلیت ثبت نام 
برای خدمات ثبتی در 24 ســاعت شــبانه روز و 
در هر نقطه ای از کشــور، جلوگیــری از ازدحام در 
ادارات ثبت اســناد و امالک، بهبود کیفیت زندگی 
همشهریان در ســایه ارائه خدمات پر سرعت را از 

دیگر مزیت های این طرح دانست.

اختصاص 8 آمبوالنس
به اورژانس همدان

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: هشــت ســهمیه 
آمبوالنس از سوی ســازمان اورژانس کشور به ناوگان 

اورژانس 115 استان همدان اختصاص داده شد.
به گــزارش هگمتانــه، بر اســاس طــرح توزیع 
آمبوالنس هــای 315 که توســط ســازمان اورژانس 
115 کشور انجام می شود، هشــت آمبوالنس به 115 

همدان اختصاص یافت.
مدل این آمبوالنس ها بنز اسپرینتر 315 بوده و 
جایگزین آمبوالنس های فرســوده قبل خواهد بود، 
توزیع این آمبوالنس ها طی آییــن توزیع به مناطق 

اورژانس 115 استان تحویل داده خواهد شد.

دریافت خدمات ثبتی اینترنتی شد

درس های عادی شدن 
خطر کرونا

پدیده و ظهور و بروز ویروس کووید 19 و عادی شدن مخاطرات عدیده 
آن در بین نسل بشــر که تاکنون میلیون ها نفر را گرفتار کرده و صدها هزار 
نفر را به کشتن داده و می دهد گذشته از شرور ظاهری، حاوی درس هایی 
برای جامعه انسانی است که در صورت توجه به آنها می تواند منشأ برکات 

و هوشیاری هایی باشد که به نفع بشریت منتهی شود...

صفحه 2

یادداشت روز
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ابتالی 12 نفر به کرونا 
طی یک روز در همدان

کبودرآهنگ، فامنین و نهاوند در وضعیت قرمز

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان از ابتالی 12 نفر به 

کرونا طی یک روز در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانــه، منوچهر کرمی از وضعیت 
قرمز کرونایی در 3 شهرستان کبودرآهنگ، فامنین 
و نهاوند خبــر داد و گفت: 76 بیمــار کرونایی در 

استان همدان تحت درمان هستند.
کرمی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در کشور در استان همدان یک هزار و 175 نفر 
مبتال شدند که 973 نفر بهبودیافته و 126 نفر فوت 
کرده اند، گفت: تاکنون 82 درصد مبتالیان به کرونا 

در استان همدان بهبودیافته اند.
وی تصریــح کــرد: هم اکنون 76 بیمــار مبتال 
به ویروس کرونا در مراکز درمانی اســتان همدان 

بستری و تحت درمان هستند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا با بیان اینکه در روز جمعه در استان همدان 
12 نفر بــه ویروس کرونــا مبتال شــده اند، گفت: 
متأسفانه پس از تعطیالت عید فطر تعداد بیماران 
مبتال به کرونا در استان از روزانه 5 تا 8 نفر به بیش 

از 10 نفر در روز رسیده است.
وی از قرار گرفتن 3 شــهر اســتان در وضعیت 
قرمز شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد و گفت: 
شهرســتان های کبودرآهنگ، فامنین و نهاوند طی 
یک هفته اخیــر در وضعیت قرمــز کرونایی قرار 
گرفته اند و بقیه شهرستان های استان در وضعیت 

زرد کرونایی هستند.
کرمی با تأکید بــر اینکه مــردم در مهمانی ها و 
تجمعات نباید شرکت کنند، افزود: خانواده ها حتی در 
دورهمی های خود باید فاصله گذاری اجتماعی داشته 

باشند و در صورت امکان از ماسک استفاده کنند.

زمینه های همکاری نیروی انتظامی همدان 
و منابع طبیعی استان

مقابله با زمین خواری 
و آتش سوزی مراتع

هگمتانه، گروه خبر همــدان: در دیدار رئیس 
پلیس پیشــگیری از وقوع جرم نیــروی انتظامی 
اســتان همدان بــا مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان بر زمینه های همکاری بین دو 
طرف از جمله در تخلفات زمین خواری و شناسایی 

خاطیان آتش سوزی مراتع تأکید شد.
بــه گــزارش هگمتانه، ســرهنگ مهــر آذین 
رئیس پلیس پیشــگیری از وقــوع جرم نیروی 
انتظامی اســتان همدان در این دیدار با اشاره به 
ارتباط تنگاتنگ نیــروی انتظامی و منابع طبیعی 
گفت: پلیس پیشــگیری از وقوع جرم همواره با 
متجاوزان بــه عرصه های منابع طبیعــی برخورد 
می کند و الزم است نشست هماهنگی میان منابع 
طبیعی و نیروی انتظامی برای رصد نقاط بحرانی 

و حساس منابع طبیعی برگزار شود.
رئیس پلیس پیشگیری از وقوع جرم نیروی 
انتظامی همدان بیان کرد: بــرای صیانت از منابع 
طبیعی، همکاری، همدلی در راســتای حمایت و 
صیانت از این ســرمایه عظیم بایــد در بین آحاد 

جامعه و دستگاه های اجرایی تشدید شود.
وی ادامه داد: حوزه فعالیــت نیروی انتظامی 
گسترده است اما علی رغم طیف گسترده فعالیت 
و مشغله کاری، آمادگی خود را در مقاطع مختلف 

برای همکاری با منابع طبیعی اعالم می کنیم.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همدان نیــز گفت: مأموریت این دو حوزه شــبیه 
به هم اســت و منابع طبیعی در حفاظت انفال و 
نیروی انتظامی در حفاظت از امنیت مردم تالش 

می کنند.
اسفندیار خزائی بیان کرد: هرجایی که نیروی 
انتظامی در کنــار و همراه منابــع طبیعی حضور 
داشت احکام به خوبی اجرا شد و جلوی تخلفات 
گرفته شده اســت، ضمن اینکه امیدوارم تعامل 
بین منابع طبیعی و پلیس در شهرســتان ها نیز 

بیش از پیش گسترش یابد.
وی از راه انــدازی گشــت های شــبانه روزی 
برای جلوگیری از تصرفات اراضــی ملی خبر داد 
و گفت: یکی از مشکالت اساســی منابع طبیعی 
در فصل تابستان پیشــگیری و مهار آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع اســت و بیــش از 95 درصد 
حریق ها در منابــع طبیعی عامل انســانی دارد و 
نیــروی انتظامی در ایــن راســتا می تواند کمک 

شایانی به شناسایی خاطیان کند.
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان همدان گفت: 
اســتقرار گشــت و مراقبت با همــکاری نیروی 
انتظامــی در مناطــق بحرانی در معــرض آتش 
سوزی نقش تأثیر گذاری در کاهش و پیشگیری 

از آتش سوزی خواهد داشت.
خزائی در پایــان بر تالش شــبانه روزی منابع 
طبیعی برای جلوگیــری از زمین خواری در اراضی 
ملی تأکید کرد و  گفت: نیــروی انتظامی در این 

حوزه  هم مثل همیشه کنار منابع طبیعی باشد.

خبــــــــر

درس های عادی شدن 
خطر کرونا
حسین صادقیان

پدیده و ظهور و بروز ویروس کووید 19 و عادی 
شــدن مخاطرات عدیده آن در بین نسل بشر که 
تاکنون میلیون ها نفر را گرفتار کرده و صدها هزار 
نفر را به کشــتن داده و می دهد گذشــته از شرور 
ظاهری، حاوی درس هایی برای جامعه انســانی 
اســت که در صورت توجه به آنها می تواند منشــأ 
برکات و هوشیاری هایی باشد که به نفع بشریت 
منتهی شود که البته ما بیشــتر مظاهر فیزیکی و 
ملموس آن مانند ضرورت توجــه به مراقب های 
بهداشــتی تا مرز نهادینه شــدن آن برای زندگی 
روزمره را مورد مالحظه قرار می دهیم. ولی عادی 
شــدن چنین بلیه خطرناکی در جامعه انســانی 
نشان می دهد که ممکن است نسل بشر و انسان 
دچار امــراض متعدد روحی، روانــی و اجتماعی 
شده باشد که بر اثر گذشت زمان یا عادی سازی از 
طرق وسایل مختلف اصاًل احساس خطر نکرده و 

خود را مریض به حساب نیاورد.
از ایــن جمله بلیه نامحســوس غرق شــدن 
عــده نه چندان کمــی در مظاهر دنیــوی و عوض 
شــدن محل وســیله با هدف از خلقت نوع بشر 
و فلسفه حیات انســانی اســت، امروزه وسایل 
زندگی، تجمل گرایی،  نادیده گرفتن اصول وجدان 
و اخالق بــرای بعضی از ما چنان عادی شــده که 
وقتی معدود کســانی را که اهــل رعایت این گونه 
موارد هستند مشــاهده می کنیم آنان را ریاکار و 
دروغگو به حساب آورده و ارزیابی می کنیم! مثاًل 
اینکه به راحتی می گوییم همــه دروغ می گویند! 
در حالی که تحقیقًا این گونه نیست، یا اینکه بروز 
هرگونه خدمت از سوی افراد حقیقی و حقوقی را 
با نظر به چشم داشتی دنیوی محاسبه و قضاوت 

می کنیم.
به عالوه کم نداریــم از موارد خالفــی را که به 
هیــچ انگاشــته و متأســفانه بعضًا عــدم انجام 
آن را به وســیله افــراد متعهد و تیزبیــن نوعی 
ساده اندیشــی بــه حســاب آورده و متخلفان را 
اشــخاص زرنگ ارزیابی می کنیم! پــس با این 
وصــف حقیقی که وقوعــش برای هریــک از ما 
بعید نیســت ضرورت انجام انــواع مراقبت های 
همیشگی بر هر فرد عاقلی نباید مورد غفلت قرار 

گیرد.
یکــی از معانــی یــا ریشــه هایی کــه برای 
کلمه انســان قائل هســتند به عنــوان موجودی 
فراموش کار و توأم با نسیان است و بر اهالی فهم 
و تعقل اســت که همواره آنچه را که برای پیشبرد 
و سعادتمندی یا به اعتباری از لوازم حیات طیبه 
است را به یاد داشته و در الیه ها و مقاطع مختلف 

زندگی فردی و اجتماعی خود به کار ببندند.
کرونا و عادی شــدن خطر ویروس این پیام 
را برای مــا دارد که همــواره در افکار، اندیشــه و 
رفتارهای خود بازبینی و تجدیدنظر داشته باشیم 
یا به تعبیری انســان عاقل، هوشــیار و زرنگ به 
معنای صحیح آن، کســی اســت که فراموش کار 
بودن خود را به فراموشی نسپارد و از افتادن های 
صوری چــون ابتــال بــه امراضــی چــون کرونا 
درس هایی بــرای بلند شــدن و جهش خویش 
بگیرد. امید است از این گونه افراد بوده یا بشویم. 

إن شاءا...

یادداشت روز

بازگشایی سینماهای همدان 
از یکم تیر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســینماهای 
مؤسسه بهمن سبز همدان از بازگشایی سینماهای 

همدان از یکم تیرماه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســعید شــرفی دیروز از 
بازگشایی سینماهای همدان خبر داد و اظهار کرد: 
یکم تیرماه ســینماهای همدان بازگشایی خواهد 

شد.
وی بــا بیــان اینکه بازگشــایی تنها شــامل 
ســینماهای زیرمجموعــه بهمــن ســبز اســت 
خاطرنشــان کرد: در همدان سینماهای قدس و 
فلسطین و همچنین بهمن مالیر در صورت اتمام 
کارهای بازســازی میزبان تماشــاگران خواهند 

بود.
مدیر سینماهای مؤسســه بهمن سبز همدان 
با بیان اینکه هنــوز در خصوص نــوع فیلم های 
اکرانی تصمیم گیری نشــده اســت افــزود: در 
خصــوص اکــران دو فیلم ســینمایی »شــنای 
پروانه« و »خوب بــد جلــف 2« تصمیم گیری 

می شود.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی سینماها منوط 
به رعایت فاصله گذاری اجتماعــی و رعایت همه 
موارد بهداشتی خواهد بود گفت: بلیت سینما نیز 
افزایش قمیت نداشــته و همچنان بر مبنای قبل 

در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.

خبــر

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

اطالعاتاشتباهخنثیکنندهمطالبهگری
هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده ولی فقیه 
در استان همدان گفت: اگر در مطالبه گری اطالعات 
اشتباهی داشته باشیم طرف مقابل سوءاستفاده و 

مطالبه ما را خنثی می کند.
آیــت ا... حبیــب هللا شــعبانی بــا اشــاره به 
فرمایشــات رهبر انقالب مبنی بر اینکه بســیج و 
نیرو های انقالبی باید در خط مقــدم مطالبه گری 
باشد، گفت: جریان انقالبی باید مطالبه گر آرمان ها 
و موازینی باشد که برای آنها جنگیده و شهید داده 

و انقالب کرده است.
وی با بیان اینکه قشری که بیشــترین انتظار 
مطالبه گری از او می رود بســیج، ســپاه و جریان 
انقالبی اســت، گفت: امــروز همه مــا مطالبه گر 
هســتیم؛ عدالت خواهی آرمان ما بوده و هست و 

هیچ گاه از این آرمان دست برنمی داریم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه 
انقالب ما تحقق عدالت بود و بــرای تحقق عدالت 
شــهید دادیم، اظهار کــرد: همه ما دنبــال عدالت 

بوده ایم و برای رسیدن به آن باید حرکت کنیم.

وی با بیــان اینکــه مطالبه گری بایــد مبتنی 
بر آگاهی باشــد، تصریح کرد: گاهــی در برخی از 
موارد تحقیقات و آگاهی ها دقیق نیســت؛ اگر در 

مطالبه گری اطالعات اشتباهی داشته باشیم طرف 
مقابل سوءاســتفاده می کند و مطالبه ما را خنثی 

می کند.

آیت ا... شــعبانی با بیان اینکــه مطالبه ما باید 
منطقــی و مبتنی بر واقعیت ها باشــد، عنوان کرد: 
برخی از مشکالت به ســادگی قابل حل نیست؛ ما 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتظار داریم 

انقالبی عمل کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با بیان 
اینکه اگــر مدیران جهــادی عمل کننــد و انقالبی 
باشند کارهای بســیاری پیش می رود، اظهار کرد: 
باید زیرساخت ها را آماده کرد، قانونی که عدالت را 

محقق نکند باید حذف یا اصالح شود.
وی با بیــان اینکــه در مطالبه گری هــا متانت 
بایــد حفظ شــود و تندگویی ها جــواب نمی دهد، 
عنوان کرد: در ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
با همــکاری ســپاه انصارالحســین)ع( در بخش 
مطالبه گری بنا داریم ســتاد امر به معروف را وارد 

عرصه مطالبه گری از مسؤوالن و ادارات و... کنیم.
آیت ا... شــعبانی تصریح کرد: مطالبی که در مجمع 
مطالبه شد به صرف گفتن در جلسات کفایت نمی کند و 
نیازمند پیگیری و گزارش مجدد است تا به نتیجه برسد.

بی توجهی ادارات به فاصله گذاری اجتماعی
استاندار همدان: شهروندان جان مردم را با برگزاری مراسم عروسی و عزا به خطر نیندازند

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با ابراز 
نگرانی از بی توجهی 50 درصد ادارات به فاصله گذاری 
اجتماعی گفت: در صورت بی توجهی به فاصله گذاری 
اجتماعی و دستورالعمل های دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا، مجبور بــه بازگردانــدن محدودیت های 

پیش بینی شده می شویم.
به گــزارش هگمتانه، ســید ســعید شــاهرخی 
روز شــنبه در ســتاد مقابلــه بــا کرونا اظهــار کرد: 
تداوم گشــایش فعالیت هــا تنها در صــورت رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر است.
وی اظهار کرد: نمی توان قرنطینه مطلق برقرار کرد، 
سیاست دولت از سرگرفته شدن برخی فعالیت ها با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
شاهرخی بی توجهی 30 تا 50 درصد دستگاه های 
دولتی همدان بــه فاصله گــذاری اجتماعی را نگران 
کننده دانست و افزود: نظارت بر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی بایــد جدی تر از گذشــته ادامــه یابد و با 

واحدهای متخلف به طور جدی برخورد می شود.
استاندار همدان اظهار کرد: نباید اجازه عادی جلوه 
دادن شرایط داده شــود بلکه باید با بخش هایی که 
نسبت به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی بی توجه 
هســتند با جدیت برخورد کرد و حساسیت احتمال 

ابتال به ویروس کرونا را در مردم باال برد.
شــاهرخی ادامه داد: مردم باید بدانند شــرایط 
حســاس اســت در صورت رعایــت نکردن شــیوه 
نامه های بهداشــتی شمار بیماران بســتری و ایزوله 
افزایش یافته و شــاهد بروز مشکل برای معیشت و 

اقتصاد خانوارها خواهیم بود.
وی گفت: در همدان پیشــتر 85 درصد مردم به 
این مؤلفه ها توجه داشــتند که هم اینک این رقم به 

45 تا 50 درصد کاهش داشته و وضعیت کنونی مؤید 
کاهش حساسیت ابتال به کرونا است.

اســتاندار همدان بــه فرمانــداران کبودرآهنگ، 
فامنیــن و نهاوند کــه در وضعیت نامناســب از نظر 
آمار مبتالیان به کرونــا قرار دارند تذکــر داد تا هفته 
آینده شرایط این شهرســتان ها را با تشدید نظارت و 
اعمال مقررات سخت گیرانه و توجه به فاصله گذاری 
اجتماعی تغییر دهند در غیر این صورت با گذر زمان 

وضعیت استان همدان در شرایط قرمز قرار می گیرد.
شــاهرخی تأکید کــرد: یکــی از مهمترین نقاط 
آســیب پذیر ما در زمینه کرونا، حمــل و نقل درون 
شــهری اســت باید اتوبوس ها، ون ها و تاکسی ها 
شــیوه نامه های ابالغی را با دقت رعایــت کرده و بر 

اساس ظرفیت پیش بینی شده مسافر سوار کنند.
وی از هم استانی ها درخواســت کرد جان مردم 
را به خاطر برگزاری مراسم عروســی و عزا به خطر 
نیندازند همچنین از دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
خواســت آمار و اطالعات افرادی که به علت شرکت 
در این مراســم به ویروس کرونا مبتال شــده اند را 

اطالع رسانی کند.
شاهرخی از نهادهای مسؤول خواست در صورت 
دریافت گزارشــی مبنی بر برگزاری مراسم عروسی 
و عزا در یک محــل، به فوریت وارد عمل شــده و با 
جدیت با فرد متخلف برخــورد کنند و اجازه برگزاری 

مراسم را ندهند.
*حیدری مقدم: برگــزاری مهمانی عامل اصلی 

انتقال کرونا در همدان است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز اظهار 
کرد: 85 درصد انتقال ویروس کرونا در این اســتان 
ناشــی از مراودات درون خانوادگی از جمله برگزاری 

مهمانی های خانگی و رعایت نکــردن فاصله گذاری 
اجتماعی است.

رشــید حیدری مقدم بیان کــرد: رعایت نکردن 
فاصلــه اجتماعــی در کلینیک ها، مطب پزشــکان، 
آزمایشگاه ها، مراکز تصویر برداری، اداره های دولتی، 
بانک ها، دفاتر پیشــخوان دولت و فروشــگاه های 

زنجیره ای نگران کننده است.
وی اضافه کــرد: برخــی از شــهروندان اقدام به 
برگزاری مراسم عروسی به صورت پنهانی در منازل، 
باغ ها و تاالرها می کنند همچنین مراسم عزا با حضور 

پرشمار افراد برگزار می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان افزود: 
کشاورزان سومین گروهی هستند که بیشترین افراد 
مبتال به کرونا را در همدان تشکیل می دهند بنابراین 
انتظار می رود رســانه ها نســبت به آمــوزش تمرکز 

بیشتری داشته باشند.
وی گفت: طبق گــزارش معاون بهداشــتی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مدت سه 
اســتان زنجان، همدان و اردبیل اوج جــدی کرونا را 

تجربه نکرده و در معرض خطر هم نبودند.
حیدری مقــدم وضعیت بــروز کرونــا در ادارات 
همدان را نگرانی جدی علوم پزشکی دانست و افزود: 
62 تن از کادر پزشکی این استان تاکنون به ویروس 

کرونا مبتال شده اند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا اظهار 
کرد: با افزایش 2 برابری، شــمار بیماران کرونا مثبت 
از هشــت مورد به 16 مورد در روز رسیده و این آمارها 

بیانگر افزایش احتمال ابتال به این ویروس است.
وی گفت: برخــی از روســتاهای بهــار، فامنین 
و منطقــه منوچهری در شــهر همــدان نقطه طغیان 

بیماری بود که دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تمرکز 
خود را بر روی بیماریابی فعال در این مناطق قرار داد.

حیدری مقدم افزود: با توجه به اینکه استان های 
مجاور همدان در شــرایط نامناســبی قرار دارند، در 
صورت بی توجهی به دســتورالعمل های بهداشــتی، 
رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، بی توجهی به 
شستشوی مرتب دست ها و رعایت نکردن بهداشت 
فردی و اجتماعــی احتمال بحرانی شــدن کرونا در 

همدان زیاد است.
*ســردار کامرانی صالــح: ورود جــدی نیروی 

انتظامی بر رصد برگزاری مراسم در تاالرها
فرمانده انتظامی اســتان همدان نیز گفت: اداره 
اماکن انتظامی این اســتان با قوت نســبت به رصد 
وضعیت برگزاری مراسم در تاالها و دیگر اماکن ورود 

کرده است.
ســردار بخشــعلی کامرانی صالح افــزود: 50 تا 
60 مورد پلمب و صدور اخطار تاکنون توســط پلیس 
صورت گرفته و در صورت تــداوم تخلف، واحدهایی 
کــه توجهی بــه مصوبه ســتاد مقابلــه بــا کرونا و 

دستورالعمل ها ندارند پلمب می شوند.
*صوفی: تعیین 2 پارک شــهروند و پارک ایرانی 

برای نصب چادر
شــهردار همدان نیز گفــت: مکان هایــی برای 
عرضه ماســک ارزان قیمــت در اختیار ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و از امروز 
ماســک با قیمت یک هزار تومــان در این محل ها 

توزیع می شود.
عباس صوفی اضافه کرد: 2 پارک شهروند و پارک 
ایرانی برای نصب چادر تعیین شــده است و تنها در 

این بوستان ها افراد مجاز به نصب چادر هستند.

پیش بینی وزش باد برای امروز
هگمتانه، گــروه خبر همدان: کارشــناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی استان همدان از وزش باد در 

بعد از ظهر امروز خبر داد.
به گزارش هگمتانه، روح هللا زاهدی اعالم کرد: از 
اواســط هفته جاری دما بین 2 تا 3 درجه سانتی 

گراد در استان همدان افزایش خواهد یافت.
وی درباره شــرایط جوی اســتان طی هفته 

جــاری بیان کــرد: در هفتــه پیش رو آســمان 
اســتان صاف و آفتابی خواهد بــود، دمای هوا 
تا اواسط هفته ثابت اســت و پس از آن بین 2 
تا 3 درجه ســانتی گراد افزایش دمــا خواهیم 

داشت.
وی با اشــاره به وزش بــاد در روز جمعه اظهار 
کــرد: در روز جمعه ســرعت وزش بــاد در همدان 

به 50 کیلومتر بــر ســاعت و در کبودرآهنگ به 60 
کیلومتر بر ساعت رسید.

زاهدی افزود: برای بعدازظهــر امروز نیز وزش 
باد پیش بینی می شــود اما ایــن وزش باد تداوم 
ندارد و موقتی اســت بنابراین همــراه با گردوغبار 

نخواهد بود.
کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان 

همدان دربــاره تغییرات دمایی طی 24 ســاعت 
گذشته توضیح داد: تغییرات دمای همدان از 9 تا 

32 درجه سانتی گراد بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: طی 24 ســاعت گذشــته 
شهرستان بهار با 7 درجه سانتی گراد خنک ترین نقطه 
بوده و نهاوند با 34 درجه سانتی گراد به عنوان گرم ترین 

نقطه استان گزارش شده است.

برخورد با عرضه قلیان در گنجنامه، بلوار ارم 
و باباطاهر

هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: روز جمعه 
سومین طرح مشــترک برخورد با عرضه قلیان 
در محور گردشگری گنج نامه، بلوار ارم و آرامگاه 

باباطاهر عملیاتی شد.
به گزارش هگمتانه، سومین طرح مشترک 
برخورد با عرضه قلیان با توجه به شــیوع دوباره 
کرونا و در راســتای برخورد بــا عرضه غیرمجاز 
قلیان بــا همکاری مدیریت پیشــگیری و رفع 

تخلفات شهری شهرداری همدان و یگان امداد 
به مرحله اجرا درآمد.

محمد گلشن در همین راســتا اظهار کرد: از 
شــهروندان خواهشــمندیم با توجه به شیوع 
ویــروس کرونــا در راســتای حفظ ســالمت 
اجتماعــی همــکاری الزم را بــا اداره مدیریت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 

همدان داشته باشند.

خبــر

انتقال کاالهای اساسی به استان ها 
با ناوگان باری همدان

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیس اداره 
کاالی راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان گفت: 2 هزار و 750 ناوگان باری استان 
برای حمل کاالهای اساســی مورد نیاز مردم به 

خوزستان اعزام شدند.
به گزارش هگمتانه، جمشید عظیمی افزود: 
با توجه به شــیوع بیمــاری کرونــا و ضرورت 
تخلیه بنادر و انتقال کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم به سراسر کشور، از ابتدای خرداد امسال 
تاکنون در مجمــوع 2 هزار و 750 دســتگاه از 
ناوگان باری همدان به مناطــق جنوبی ازجمله 
بندر امــام)ره(، اهواز، اندیمشــک، دزفول و... 

اعزام شده است.

وی یادآور شــد: این اداره بــه منظور کمک 
به تخلیــه بنــادر و انتقال ســریع محصوالت 
کشــاورزی و فســادپذیر از مــزارع اســتان 
خوزســتان به دســت صاحبان کاال با استفاده 
از ظرفیــت ناوگان هــای ملکی و زیرپوشــش 
شــرکت های حمل و نقل اســتان اقدام به این 

امر کرده است.
عظیمی ادامــه داد: این اســتان هم زمان 
به عنوان یکــی از مبادی حمل گندم به ســایر 
اســتان ها در زمینه تهیه و اعزام نــاوگان برای 

حمل کاالهای اساسی فعالیت می کند.
رئیس اداره کاالی راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان همدان تأکید کرد: از مشکالت 
این طرح سوخت کم ناوگان های فعال، با توجه 
به کارکرد پایین بیشــتر ناوگان ها در دوره قبل 
اســت که به منظور جبران ســهمیه و به منظور 
تشویق رانندگان و درخواست آنها، پیشنهاداتی 
برای در نظر گرفتن سهمیه سوخت تشویقی به 
دفتر کاال ارسال شــده که در صورت امکان این 
سهمیه برای ناوگان هایی که از مبادی مورد نظر 
اقدام به حمل کاالهای خاص می کنند، در نظر 

گرفته شود.

خبــر
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انعکاس دریاچه ای به رنگ صورتی

شرط جدید 
برای فروش فوری خودرو

در جلســه کمیته خودرو، عــدم خرید خودرو 
ظرف 48 ماه گذشته از خودروسازان و دارا نبودن 
پالک فعال در هــر خانواده، شــروط جدید برای 
ثبت نام متقاضیان در فروش فوق العاده تابستان 

خودروسازان تعیین شد.

شرایط دریافت وام ازدواج 
تسهیل شد

بانک مرکــزی اعالم کرد: چنانچــه زوجین در 
ســامانه ازدواج هر دو یک بانــک را انتخاب کرده 
باشــند، ارائه یک ضامن معتبر، منــوط به کفایت 
میزان حقوق دریافتــی آن ضامن برای اقســاط 
هر دو قرارداد زوجین امکان پذیر اســت. چنانچه 
متقاضی اخذ تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به 
همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده 
باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه های مربوط به 
اعطای تسهیالت به پشــتوانه یارانه واریزی قابل 

اجراست.

»قاضی منصوری« 
متهم فراری پرونده

 اکبر طبری دستگیر شد
غالمحســین اســماعیلی؛ ســخنگوی قــوه  
قضائیه بــا تأییــد این خبــر اعالم کــرد: آقای 
منصوری در کشــور رومانی دســتگیر و تحویل 
اینترپل شده است؛ اما به دلیل محدودیت های 
پروازی ناشــی از بیماری کرونــا، انتقال وی به 
ایران فعاًل ممکن نیســت و ایــن کار در روزهای 

آینده انجام خواهد شد.

فروش 623 میلیارد تومان 
سهام عدالت در بورس

سخنگوی ســهام عدالت اظهار کرد: از بین 900 
میلیاردتومان ثبت سفارش ســهام عدالت، 623 
میلیارد تومان به فروش رسیده است. بخشی از 
این ســهام به این علت که کارگزار باید شــرایط را 
بســنجد تا باعث ضرر و زیان عرضه کننده نشود، 
هنوز به فروش نرفته است. روزی که بانک، سهام 
عدالت مردم را به فروش برســاند فردای آن روز 

پول را واریز می کند.

بازگشایی مهدهای کودک 
اختیاری است!

معاون امــور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
کشور گفت: با موافقت ســتاد ملی کرونا و تأیید 
شیوه نامه بهداشــتی بازگشــایی مهدها از سوی 
این ســتاد، مهدهای کــودک از روز گذشــته باز 
شده اند. با توجه به بازگشــایی مهدهای کودک از 
دیروز، خانواده ها همچنان شهریه سال گذشته را 
پرداخت می کنند و دریافت هزینه اضافی از سوی 
صاحبان مهدهای کودک ممنوع است. بازگشایی 

مهدهای کودک در سطح کشور اجباری نیست.

رکورد مصرف برق
در تیرماه شکسته می شود؟

افزایش مصرف برق در خردادماه، هشــداری 
برای تیرماه است که ماهی گرم پیش بینی شده و 
احتمال شکستن رکورد تاریخ مصرف برق در این 
ماه، در صورت عدم رعایت اصــول مصرف برق و 

عدم صرفه جویی، محتمل است.

کسر اقساط وام یک میلیونی 
کرونا از تیرماه

ســخنگوی طرح حمایــت معیشــتی گفت: 
21 میلیــون و 51 هزار و 393 خانــوار معادل 87 
درصد از خانوارهای یارانه بگیــر وام یک میلیونی 
را دریافــت کردند و پرونــده این تســهیالت به 
صورت رسمی بسته شــد. بازپرداخت تسهیالت 
یک میلیون تومانی حمایــت از کرونا از ماه آینده 

)تیرماه( آغاز خواهد شد.

تهرانی ها فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نمی کنند

اســتاندار تهــران گفــت: تهــران در رعایــت 
شیوه نامه های فاصله گذاری اجتماعی پایین ترین 
استان است. در مورد بانک ها، اصناف و رستوران ها 
نیاز داریم کــه اتحادیه ها شــرایطی را فراهم کنند 
که شــیوه نامه های فاصله گذاری اجتماعی رعایت 
شود. تاالرها همچنان در تهران بسته خواهند ماند. 

ازدواج ها بدون گرفتن مراسم باشد.

آمریکا: 
تا وقتی عراقی ها بخواهند

در این کشور می مانیم
ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا اظهار کرد: 
گفت وگوها با عــراق دلگرم کننده بــود؛ به دنبال 
حضور نظامی دائم در عــراق نبودیم. می خواهیم 
روابط خــود را با عراق بهبود ببخشــیم؛ ما مهمان 
عراق هســتیم. عراق وارد مرحله  پیچیده ای شده 
و دموکراسی در این کشــور نیز در حال پیچیده تر 
شدن است. تا وقتی که مردم و دولت عراق از ما 

می خواهند، در آنجا خواهیم ماند.

اخبــار کوتاه

عضو هیأت رئیسه مجلس:

طرح »ازدواج اجباری« در مجلس مطرح نیست
هگمتانه، گروه ایــران و جهــان: عضو هیأت 
رئیسه مجلس گفت: طرح های »ازدواج اجباری« 
و »تغییر نام فرودگاه مهرآباد« در مجلس مطرح 
نیســت و عده ای با طرح این مباحــث به دنبال 

ایجاد حاشیه برای مجلس هستند.
احمــد امیرآبــادی فراهانــی در گفتگویی در 
واکنش بــه مطرح شــدن طرح هــای »ازدواج 
اجباری« و »تغییر نام فــرودگاه مهرآباد«، گفت: 
چنین طرح هایی در مجلس تدوین و امضا نشده 

و همچنین به هیأت رئیسه ارسال نشده است.
وی درباره طرح تغییر نام فرودگاه مهرآباد به 
نام »شهید ســلیمانی«، افزود: برخی از دوستان 
صحبت هایی در ایــن باره مطرح کردنــد اما این 
مسئله جزو وظایف مجلس نیســت و در حیطه 

وظایف وزارت راه و شهرسازی است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: طــرح ازدواج اجبــاری در مجلس 
مطرح نشــده و حتی هیچ یــک از نمایندگان در 
این باره صحبت نکرده اند و قاعدتًا چنین طرحی 

نداریم.
امیرآبادی فراهانی ضمن انتقاد از کســانی که 
به دنبال ایجاد حاشــیه برای مجلس هســتند، 
تأکید کرد: مردم در ایــن دوره با امید به مجلس 
یازدهــم رأی دادند و دنبــال آن بودنــد که این 
مجلس در خدمت مردم باشــد و بــرای آنان کار 
کند اما برخــی افــراد از ابتــدا می خواهند برای 

مجلس یازدهم حاشیه ایجاد کنند.

وی افزود: این افراد با طــرح ازدواج اجباری 
یا تغییــر نــام فــرودگاه مهرآبــاد، می خواهند 
بگویند کــه مجلس در تعیین اولویت ها مشــکل 
دارد درحالی که اولویت اصلی مجلس، مســائل 
اقتصادی و فرهنگی و به خصوص معیشت مردم 

است.
عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
متذکــر شــد: مجلــس روز سه شــنبه جلســه 
غیرعلنــی برگزار خواهــد کرد و در آن جلســه، 
سیاســت ها و راهبردهــای مجلس مشــخص 
و  راهبردهــا  دربــاره  نماینــدگان  و  می شــود 
سیاســت گذاری های کالن قــوه مقننه، مباحث 

خود را مطرح خواهند کرد.
امیرآبادی فراهانی گفت: مجلس یازدهم به 
دنبال حل اساسی مشکالت کشــور با همکاری 
دولت اســت و بــه دنبال آن نیســت کــه وارد 

حواشی شود.
وی تأکید کرد: البته بنا نیســت که هر کســی 
در فضای مجازی مطلبی درباره مجلس شــورای 
اسالمی مطرح کند، ما به آن پاسخ دهیم چرا که 
عده ای می خواهند مجلس را به حاشــیه ببرند و 
نگذارند که مجلس به کارهای اساسی خود برسد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شــورای اسالمی 
بیان کرد: ما نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
نباید اجازه دهیم که این مجلس که بارقه امید در 
مردم برای حل مشکالتشان و نظارت بر دولت را 

ایجاد کرده است، به سمت حواشی کشیده شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اعالم کرد:

اشتغال  به کار 55 هزار زن سرپرست خانوار
 در سال 98

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( از ایجاد اشتغال برای 55 
هزار زن سرپرست خانوار در ســال 98 خبر داد و 
گفت: افزایش بی ســابقه اجاره بها و اتمام قرارداد 
مسکن 70 هزار خانوار مددجو از نگرانی های امروز 

کمیته امداد است.
ســیدمرتضی بختیاری، رئیــس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( با اشــاره به اقدامــات این نهاد 
در رزمایش ایــران همدل و ماه مبــارک رمضان 
گفت: برنامه ریزی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
راه اندازی 313 آشپزخانه و طبخ 5 میلیون پرس 
غذای گرم بود که با مشــارکت مــردم 1810 مرکز 
پخت غذا ایجــاد و 11 میلیون پــرس غذای گرم 

بین نیازمندان توزیع شد.
رئیس کمیته امداد امــام خمینی)ره( با بیان 
اینکه مردم نیکوکار در ماه مبارک رمضان امسال 
540 میلیارد تومان بــه کمیته امداد کمک کردند، 
افزود: 2 میلیون و 200 هزار بســته غذایی در ماه 
پر فیض رمضان تهیــه و بین نیازمنــدان توزیع 
شــد که حدود 500 هزار بســته آن توســط بنیاد 
مســتضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 

تهیه شده بود.
رئیس کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره( با 
تأکید بر اینکه بر اســاس برنامه ششــم توسعه، 

ایجاد ساالنه 70 هزار اشتغال توسط کمیته امداد 
پیش بینی شده اســت، خاطرنشان کرد: در سال 
96 معادل 170 هزار شغل، ســال 97 حدود 148 
هزار و ســال 98 بیش از 175 هزار فرصت شغلی 

برای مددجویان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه 41 درصد اشــتغال کشــور 
در سال گذشته توســط کمیته امداد ایجاد شده 
اســت، ادامه داد: این نهاد ســال گذشته برای 
55 هزار زن سرپرســت خانوار شغل ایجاد کرده 

است.
بختیاری راه انــدازی صندوق قرض الحســنه 
امداد والیت تحت نظارت بانــک مرکزی را نمونه 
بارز بانکداری اســالمی دانســت و تأکیــد کرد: 
این صنــدوق در ســال گذشــته 2,300 میلیارد 
تومان تســهیالت قرض الحسنه به 345 هزار نفر 
پرداخت کرد که 80 درصد آنان مددجو و 20 درصد 

اقشار نیازمند بودند.
رئیس کمیته امداد امــام خمینی)ره( دغدغه 
اصلی این نهاد برای مددجویان و اقشــار نیازمند 
در شرایط کنونی را مسکن و افزایش چند برابری 
اجاره بها دانســت و افزود: طی روزها و هفته های 
آتی قرارداد رهن و اجاره 70 هزار خانوار مددجویی 
به اتمام می رسد که در این شرایط سخت باید به 

فکر آنها بود و اقدامی برایشان انجام داد.

روحانی:

اگرمجبورشویمهمهمحدودیتهارابرمیگردانیم
مراقبت مردم در مبارزه با کرونا کاهش یافته

هگمتانه، گروه ایــران و جهــان: رئیس جمهور 
گفت: مردم ما می دانند موضوع مواجه شدن با این 
ویروس در کشور ما یک موضوع بی ســابقه در 150 

سال گذشته بوده است.
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور 
صبح دیروز در جلســه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: مردم عزیز ما می دانند موضوع مواجه شدن 
با این ویروس در کشــور ما یک موضوع بی سابقه 
در 150 سال گذشته بوده اســت. از سال 1247 که 
دوران طاعون و مرگ و میر شــدید در ایران و عراق 
بوده، چنین حادثه ای به این شــکل بی سابقه بوده 

است.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه در دنیا هم از 
1920 میالدی که موضوع آنفلوانزا اسپانیایی مطرح 
بود چنین حادثه ای نداشــتیم، خاطر نشــان کرد: 
مطرح بود تا 50 میلیون نفــر در آن آنفلوانزا از بین 
رفتند،که ویروس خطرناکی از آســیا شروع شود و 
به اروپا، ســپس به آمریکا و آفریقا برسد و تقریبا 

همه کشورهای جهان را درگیر کند.
*هنوز در اوج اول کرونا هستیم

وی با تأکیــد بر اینکــه هنــوز در اوج اول کرونا 
هستیم، خاطر نشان کرد: بســیاری از استان ها که 
به اوج کرونا رســیدند از این دوران خارج شده اند. 
برخی اســتان ها االن در اوج هســتند، پیش بینی 
می شــود بقیه اســتان ها هم در نوبت باشند و باید 
عبور کنند. این همه مربوط به اوج اول این بیماری 
است بنابراین این استان با اســتان دیگر متفاوت 
است. استان خوزستان از این اوج عبور خواهد کرد.

*وضعیت استان ها ثابت نیست!
روحانی افزود: این که قبال گفته شد استان هایی 
ســفید، زرد یا قرمز اســت، قرمز و ســفیدی ثابت 
نیست زیرا استانی ممکن است امروز سفید باشد 
هفته بعد زرد شــود و هفتــه بعد از آن به ســمت 
قرمز شــدن برود که شــرایط ویژه خــود را خواهد 
داشت. روند به این صورت بوده که در کشوری این 
ویروس وارد شده به اوج رســیده از اوج عبور کرده 
و از دروازه ای وارد کشور دوم سپس سوم و سپس 

ادامه یافته است.
*بسیاری از استان هایی که به اوج رسیدند از آن 

عبور کردند
وی تأکید کرد: در کشورها هم برای مثال وقتی 
این ویروس وارد کشــور ما شــده یک استان هایی 
مثل قم و گیالن به ســرعت به اوج رفتند و بعد هم 
به تدریج اســتان های دیگر در نمــوداری که امروز 
نشان داده شده اســت وارد اوج شدند، بسیاری از 
اســتان هایی که به اوج رســیدند از آن عبور کردند 
شرایطشان فوق العاده نیست. البته باز هم بیماری 

هست ولی به آن شدت نیست.
روحانی تصریــح کرد: مردم باز هــم توجه کنند 
در همه دنیا حتی کشــورهای پیشــرفته تخت، آی 
سی یو و امکانات از لحاظ پزشک و پرستار محدود 
اســت، همه جا محدودیتــی وجــود دارد بنابراین 
محدودیت را باید مدنظر قــرار دهیم برای اینکه هر 
اســتانی که وارد اوج می شــود از آن به  شکل آرام 

عبور کند نه یک اوج بلند کــه همه را دچار اضطراب 
و مشــکل کند. همه ما در این زمینه باید نسبت به 

دستورالعمل ها مراقبت و کمک کنیم.
* ما در کشور ابتالی رمه ای یا گروهی نداشتیم

رئیــس جمهور اظهار کــرد: ما در کشــور ابتالی 
رمه ای یا گروهی نداشتیم که بگوئیم مثاًل 60 درصد 
مردم گرفته اند و االن دیگر نگرانی داشــته باشیم؛ 
نه ما در هیچ کجا چنین وضعیتی نداشــتیم، یعنی 
نه االن واکســن پیش روی ما است و نه آن ایمنی 
دســته جمعی و رمه ای بــه وجود آمــده بنابراین 

نگرانی ما همچنان وجود دارد و باید مراقبت کنیم.
*مراعات مردم در خردادماه از 80 به 20 درصد 

رسیده است
روحانی تأکید کرد: مردم کشور ما در اردیبهشت 
مراعاتشــان نســبت به این اپیدمی مطلوب بوده 
اما از اواســط خرداد این مراقبت از 80 درصد به 20 
درصد هم رسیده است که می تواند برای ما نگرانی 
به وجــود آورد و مــردم باید این مراقبــت را انجام 

دهند تا بتوانیم از این مرحله به خوبی عبور کنیم.
رئیس جمهــور خاطر نشــان کــرد: دولت همه 
توان خود را بــه کار می برد بــرای افزایش تخت ها، 
تجهیزات پزشــکی، امکانات و تجهیزات حفاظتی 
برای پزشکان و بیمارستان ها؛ و امروز با وجود این 
گونه نیازمندی ها، شرایط خوب است و حتی خود را 
برای شرایط سخت تر آماده کردیم. اما در عین حال 
در کنار تالش های انجام شــده مردم باید همچنان 

همکاری خود را ادامه دهند.
* دســتور روحانی به وزارت صمت برای تولید 

ماسک ارزان
وی با تأکیــد بر اینکه از وزارت صمت خواســته 
شده ماسک ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد، 
بیان کرد: مردم باید بتوانند از ماسک پارچه ای قابل 
شست و شو اســتفاده کنند، باید ماسک پارچه ای 
قابل شست و شو در اختیار مردم باشد تا بتوانیم از 
کنار همه این موارد به خوبــی عبور کنیم. هم دولت 
و هم مردم با اقداماتی که انجــام می دهند موارد را 
مراعات کنند. مردم حتی االمکان بدون سفر باشند 
و دولت هم خدمات الکترونیــک ارائه دهد. ادارات 

باید به گونه ای خدمات دهند که اجتماع نباشد.
رئیس جمهور افزود: میز خدمت باید به گونه ای 
خدمت ارائه دهد که اجتماعات نباشــد اگر اجتماع 
است و تا ظهر نمی تواند رسیدگی کند، به آنان نوبت 
دهد. مــردم در صف هــای طوالنی و بــدون فاصله 

گذاری الزم، گرفتار این مساله نشوند.
روحانــی ضمن بــا اهمیــت دانســتن دولت 
الکترونیک در شــرایط کرونا، بیان کرد: دولت همه 
توان را برای ارائه دولــت الکترونیک به کار گرفت و 
هر هفته یــک خدمت مهم به صــورت الکترونیک 

اعالم و ارائه می شود.
رئیس قوه مجریه با اشــاره به رشــد تولید در 
کشور نسبت به همین مدت در سال گذشته خاطر 
نشان کرد: کاًل در ماه فروردین و اردیبهشت تولیدات 
ما افزایش پیدا کرده است البته در برخی امور مثل 
گردشــگری و بحث صنعت هوانوردی شرایط کمی 
فرق می کند اما به غیر از این چند موضوع که هنوز 

به شرایط نرمال نرسیدند.
* رشد 10 تا 12 درصدی تولید

روحانی تأکید کرد: این دو ماه نسبت به دو ماه 
اول پارسال تولیدات ما 10 تا 12 درصد افزایش پیدا 
کرده است و شرایط ارزی ما بهتر شده است. بسیار 
خوشــحال کننده اســت که هم تولید ما در مسیر 
حرکت است و هم امروز صادرات ما در نقطه خوب 
دارد قرار می گیــرد. در بحث صــادرات غیرنفتی با 
مشــکل عظیم روبه رو بودیم و دروازه های ما بسته 

بود. اما در 2 هفته اخیر بســیاری از دروازه های ما 
با همســایگان غربی، شــرقی، جنوبی و شــمالی 
گشــایش یافت و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا 

کرده است.
رئیس جمهور گفــت: نمی توانیــم بگوئیم این 
ویروس تنها برای افراد مسن است و برای دیگران 
نیســت، 12.6 درصد افــرادی که فــوت کردند نه 
بیماری زمینه ای داشتند و نه مسن بودند. در برخی 
اماکن مقدســه مراعات خوب یا عالی بوده است. 
در قــم، جمکران و حــرم عبدالعظیم حســنی)ع( 
اصول را تا 90 درصد رعایت کردنــد، در برخی جاها 
مثل حرم رضوی که جمعیت بیشــتر بوده باید کار 
بیشتری شــود و گزارشــاتی که در این زمینه ارایه 
شــده،  امیدوارکننده نیســت، لذا از تولیت آستان 
قدس رضوی، اســتاندار و دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد می خواهیم که تالش کنند با مراعات موارد 
بهداشتی، استان خراســان رضوی وارد اوج بیماری 

نشود.
وی تصریح کرد:گشــایش ها مشــروط بر این 
بوده که همه باید همکاری کنند، در غیر این صورت 
اگر ســالمت مردم به خطر بیفتد ناچار خواهیم بود 
همه محدودیت ها را بــر می گردانیم. امروز تصویب 
شــد افرادی که در 3 ماه اخیر بخاطر بیماری کرونا 
مشــمول بیماری شــده اند و همچنین به کسب و 
کارهایی که پرونــده بیمه ندارند و بــه خاطر کرونا 

دچار مشکل شده اند، کمک شود.
*بازگشایی نمایشگاه های تخصصی

شــد  مصــوب  همچنیــن  افــزود:  روحانــی 
نمایشگاه های تخصصی بازگشــایی شود به شرط 
آنکه در چارچــوب مصوب مجاز به فعالیت باشــند 
به شــرط اینکه افــراد خاصی بــرای بازدیــد از آن 
دعوت شــوند. تاالر پذیرایــی در نقاطــی که قرمز 
نیســت با رعایــت 50 درصــد ظرفیت بازگشــایی 
می شــوند. قهوه خانه هم با حفظ شــیوه نامه های 
مربوطه بازگشایی می شود. در این راستا همچنین 
کتابخانه هــای عمومی و قهوه خانه هــا در چارچوب 
شــیوه نامه های بهداشــتی که اعالم خواهد شــد، 
مجاز به فعالیت هســتند، ولی برخی فعالیت های 
فرهنگی از جملــه اردوهای تابســتانی فعاًل ممنوع 

است.
وی در مــورد وضعیــت زندانیان آزاد شــده نیز 
گفت: درخصوص مرخصــی تیرمــاه زندانیانی که 
آزادی آنها خطری برای امنیــت جامعه ندارند، نیز 
با توجه بــه اینکه هماهنگی ها به طــور کامل انجام 
نشــده بود، مقرر گردید هفته آینــده تصمیم گیری 

شود.
*توانستیم تهدید را تبدیل به فرصت کنیم

رئیس جمهور اظهار کرد: علی رغم مشکالت این 
ویروس، توانستیم تهدید را تبدیل به فرصت کنیم. 
یکی از آن نکات مهم نزدیک شــدن قوا به یکدیگر 
اســت، متحد شــدن نیروها به یکدیگر است. یک 
ائتالف ملی برای سالمت و معیشــت و به عبارتی 
برای زندگی را شــاهد هســتیم. ایــن ائتالف یک 
دستاورد بزرگ اســت و نباید آن را از دست دهیم. 
شاهد حکمرانی بهتری در کشور هستیم و با وحدت 
و انســجام، به جای مــچ گیری دســت همدیگر 
را گرفتــن تقویت شــده اســت. امروز همــه قوا و 
نیروهای مسلح و ارکان کشور در کنار هم قرار دارند.

وی بیــان کــرد: تجربه چنــد ماه اخیر نشــان 
می دهد کــه اگر در مقابله با مشــکالتی مانند کرونا 
و تحریم دست به دست هم دهیم، پیروز خواهیم 
بود و باید حکمرانی ماه های اخیر را به ائتالف ملی 
برای زندگی، معیشت، ســالمت و پیشرفت تبدیل 

کنیم و آن را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم.

ویج سبک زندگی ایرانی- اسالمی، محور برنامه های بسیج زنان تر
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس 
بسیج جامعه زنان کشــور گفت: مهم ترین 
اولویت سیاســت گذاری های مــا ترویج 
ســبک زندگی ایرانــی_ اســالمی از طریق 

آموزش و اقدامات فرهنگی است.
مینــا بیابانی، دربــاره محورهای اصلی 
برنامه های بسیج زنان در سال 99، گفت: 
در سال جاری مهم ترین اولویت سیاست 
گذاری هــای مــا ترویــج ســبک زندگی 
ایرانی_اسالمی است و تمام فعالیت های 

خود را با این محور تنظیم کرده ایم.
رئیس بسیج جامعه زنان کشور افزود: در همین 
راستا نیز اقدامات دیگری در حوزه خانواده با هدف 
افزایش ازدواج آسان، کاهش طالق، تحکیم بنیان 
خانــواده و جلوگیــری از آســیب های خانوادگی، 
افزایش جمعیت و ترویج عفــاف و حجاب انجام 

خواهد شد.
وی با تشــریح اقدامات الزم برای رســیدن به 
این اهداف عنوان کرد: تمامی این محورها در قالب 
اقدامات فرهنگی، تبلیغات، تولید محتوا در فضای 
مجازی، برگــزاری اردوهای جهــادی، آموزش های 
حضوری در پایگاه های بســیج، آموزش و مشاوره 
چهره به چهره با افراد و همکاری با نهادهای مرتبط 

انجام می شود.
رئیس بسیج جامعه زنان کشــور بیان کرد: این 
موارد به پایگاه های بســیج زنان در سراســر کشور 
ابالغ شده و هر شهر و اســتان بنابر نیاز منطقه خود 
در این زمینــه فعالیــت می کنند. به عنــوان مثال 
ممکن اســت در یک اســتان آمــار ازدواج پایین 
باشــد و در آن منطقه بر روی این موضوع اقدامات 
تخصصی تری انجام می شــود و شــاید در استان 
دیگــری دغدغــه اصلــی فرزنــد آوری و افزایش 
جمعیت باشــد که در آن منطقه بــر روی این مورد 

تمرکز می شود.
بیابانی با بیان اینکه وظیفه بسیج زنان سیاست 

گذاری در این حوزه ها است، تصریح کرد: 
عملکرد اجرایی بر عهده پایگاه های بسیج 
سراسر کشور است و ما تنها سیاست های 
اصلی را ابالغ و بر نحوه اجرای آنها نظارت 
می کنیــم. به طــور متناوب نیــز گزارش 
عملکــرد پایگاه هــا رو دریافــت و میزان 
تحقق اهداف و برنامه ها بررسی می کنیم.

وی بــا تأکید بــر لزوم تحقق شــعار 
»جهش تولید«، خاطرنشــان کــرد: به 
منظور تحقق این شــعار و ترویج کسب 
و کارهای بانوان نیز در شهرهای مختلف 
دوره های آموزشــی مهــارت کســب و کار، آموزش 
مهارت اشتغال های سنتی و خانگی برای بانوان در 
پایگاه های بســیج برگزار می شود تا شاهد افزایش 

مشاغل بومی بانوان باشیم.
رئیس بســیج جامعه زنان کشــور با اشــاره بر 
مصوبه دولــت مبنی بر پرداخت مشــروط یارانه به 
موالید جدیــد، تصریح کرد: این مصوبــه در مقابله 
کامل با سیاســت های جمعیتــی قــرار دارد و به 
عنوان یک مشــوق فرزند آوری محسوب می شد، 
از نمایندگان مجلــس می خواهیم که با این مصوبه 
مقابله کنند تا شــاهد افزایش بحــران جمعیت در 

کشور نباشیم.

دریاچه مهارلو در 25 کیلومتری جنوب شرق شیراز مرکز استان فارس قرار دارد که از مهمترین منابع تأمین کننده نمک خوراکی و صنعتی 
استان فارس است.
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آتش سوزی 
در 2 مجتمع مسکونی مالیر

هگمتانه، گروه شهرســتان: سرپرست سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی مالیر گفت: طی 
تماس تلفنی یکی از شــهروندان با سامانه 125 
آتش نشــانی، بروز حریق در یکی از مجتمع های 
مســکونی در 20 متری احمدوند، خیابان ایمان، 

اطالع داده شد.
به گزارش هگمتانه، حسین روستایی افزود: 
به علت حساســیت حریق در ارتفاع، به محض 
اطالع ســریعًا فرمانــده عملیات آتش نشــان 
»بهرام رشیدی« با دو دستگاه خودروی سنگین 
و نیمه ســنگین به محل اعزام شد که به محض 
رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتدا اقدام به قطع 

برق و گاز ساختمان کردند.
وی با بیان اینکه عملیات اطفاء آغاز شــد و 
به علت حجــم زیاد حریق و دود فــراوان آتش 
نشــانان با بستن دستگاه تنفســی و ماسک به 
درون آتــش رفتند، اظهار کرد: به علت وســعت 
زیاد حریــق تقاضای نیروی کمکی از ایســتگاه 
عملیاتــی شــماره 3 مســتقر در شــهرک بــه 
فرماندهی آتش نشــان »علی بهزادی« شد که 
با دریافت خبر توسط ایســتگاه شماره 3 بدون 

فوت وقت نیروها به محل حادثه اعزام شدند.
روســتائی با اشــاره به اینکه دو تیم از آتش 
نشــانان با همکاری همدیگر موفق شدند حریق 
فوق را مهار کنند و مانع از رسیدن آتش به دیگر 
طبقات شوند، افزود: در این حادثه خوشبختانه 

به کسی صدمه جانی یا جراحاتی وارد نشد.
سرپرســت ســازمان آتش نشــانی مالیر با 
اشاره به بروز حریق در مجتمع مسکونی خیابان 
شــهید صفرخانی، خاطرنشــان کــرد: عصر روز 
جمعه نیز طی تماس تلفنی یکی از شــهروندان 
با ســامانه 125 آتش نشــانی رخ دادن حریقی 
در یکی از مجتمع های مســکونی در این خیابان 

گزارش شد.
روســتائی اظهار کرد: به محض اطالع سریعًا 
یک دســتگاه خودروی ســبک و یک دستگاه 
خــودروی ســنگین بــرای پوشــش و احتمال 
وســعت حریق به محل مورد نظر اعزام شــد و 
آتش نشانان به محض رســیدن با رعایت موارد 

ایمنی اقدام به قطع برق و گاز مجتمع کردند.
وی با بیــان اینکــه طبقه اول کانــون حریق 
بود، گفت: بــه علت جمــع آوری و ذخیره کردن 
غیراستاندارد وســایل منزل و مقداری اسباب و 
اثاثیه قابل اشــتعال که باید در انبار جمع آوری 
می شــد، متأســفانه در بالکن ذخیره شده و به 

علت سهل انگاری مورد حریق قرار گرفته بود.
وی با اشــاره به اینکه در این حادثــه آتش به 
طبقات باال سرایت کرده و باعث شکستگی شیشه ها 
شده بود، افزود: حریق از راه پنجره در حال سرایت 
و نفوذ به طبقــات فوقانی بود که ســرعت عمل و 
هوشیاری آتش نشانان مانع از نفوذ به طبقات دیگر 

شده و خوشبختانه به کسی صدمه ای وارد نشد.
سرپرست ســازمان آتش نشــانی مالیر در 
بخش دیگری از صید دو حلقــه مار در پارکینگ 
منــزل مســکونی خبــر داد و گفــت: یکــی از 
شهروندان رؤیت دو حلقه مار در منزل مسکونی 

را به سامانه آتش نشانی اطالع داد.
به نقل از ایسنا، این مقام مسؤول خاطرنشان 
کرد: یک دســتگاه خودروی امدادونجات همراه 
امدادگران با تجهیزات کامل به محل اعالم شــده 
اعزام و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی با 
راهنمایی صاحب منزل محل مخفی شدن مارها 
شناسایی شــد ســپس امدادگران با هوشیاری 
کامل و با درایت با اســتفاده از دســتگاه مارگیر 
نسبت به گرفتن مارهای مذکور اقدام کرده و آنها را 

در محفظه ای قرار داده و در بیابان رها کردند.

برخورد سمند با تیربرق 
در کبودرآهنگ قربانی گرفت

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیــر اورژانس 
پیش بیمارستانی شهرستان کبودرآهنگ گفت: بر 
اثر برخورد یک دستگاه ســواری سمند با تیربرق 
در ورودی شــهر کبودراهنگ یک تن فوت و سه 

سرنشین این خودرو نیز مجروح شدند.
به گــزارش هگمتانه، داوود مــرادی روز جمعه 
بیان کرد: این سانحه ســاعت 20 و 40 دقیقه روز 
گذشته به مرکز فوریت های پزشکی اطالع رسانی 
شــد که تیم های اورژانس با حضور در محل چهار 
مصدوم این سانحه را به بیمارستان امام رضا )ع( 

منتقل کردند.
وی اضافه کرد: یک مجروح ســانحه برخورد 
ســمند با تیر برق ورودی کبودراهنگ جان باخت 
و سه مصدوم 38، 20 و 17 ســاله پس از انجام 
اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان امام رضا)ع( 

کبودراهنگ به مرکز درمانی بعثت اعزام شدند.
به نقل از ایرنا، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرستان کبودراهنگ از حاضران در صحنه تصادف 
خواست هنگام وقوع این قبیل ســوانح رانندگی 

مسیر را برای تردد آمبوالنس بازگشایی کنند.

خبــر

55 هکتار از باغات مالیر 
زیر کشت پسته

اداره  هگمتانه، گــروه شهرســتان: رئیــس 
تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مالیر 
باغات زیر کشت پسته در مالیر را 55 هکتار عنوان 

کرد.
به گــزارش هگمتانه، ســیدمهدی میرباقری 
اظهار کرد: با توجه به شــرایط اقلیمــی مالیر و 
تأکیدات جهاد کشــاورزی با توجه به بحران آب 
کشت گیاهان کم آب بر طی سال های اخیر مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در این زمینه انواع گیاهان کم آب بر 
از جملــه زعفــران، گل محمدی، انــواع گیاهان 
دارویی ، پســته و بادام مورد استقبال کشاورزان 
قرار گرفته و میزان زیادی از اراضی شهرســتان 
زیر کشــت انواع محصــوالت رفته کــه در حال 

توسعه است.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
شهرســتان مالیر در ادامه به کشــت پســته در 
اراضی مالیر اشــاره کرد و گفــت: در بحث تولید 
پســته 55 هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت 

تولید پسته رفته است.
وی با اشــاره به اینکــه حــدود دو هکتار از 
این اراضی بارور شــده اســت افزود: پسته یک 
محصول دیربازده اســت که بعد از هفت سال به 
باروری می رســد اما توجیه اقتصــادی و ارزش 

افزوده بسیار باالیی دارد.
میرباقــری با بیــان اینکه ایــن محصول در 
سال اول نیازمند آب است تصریح کرد: در سال 
ســوم نیز نیاز به پیوندک دارد که امسال 3 هزار 

پیوندک در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کشاورزان عالقمند می توانند 
برای اطالعات بیشــتر به اداره جهاد کشــاورزی 
مالیر مراجعه کنند گفت: کاشــت این محصوالت 

به سود کشاورزان خواهد بود.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
شهرســتان مالیر در گفتگو با فارس، اظهار کرد: 
در حال حاضر 108 هکتار از اراضی شهرستان زیر 
پوشش گیاهان دارویی رفته که ساالنه 284 تن 

تولید از آن را شاهد هستیم.

بلوار بعثت نهاوند به نام 
»شهیدسلگی« مزین شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: مســؤول روابط 
عمومی شهرداری نهاوند گفت: بلوار بعثت نهاوند 
به نام »شهید حاج میرزا محمد سلگی« تغییر نام 

یافت.
به گزارش هگمتانه، مریم سلگی اظهار کرد: 
به پیشنهاد شــهرداری نهاوند و تصویب شورای 
شهر بلوار 45 متری بعثت نهاوند به نام سردار 
شــهید حاج میرزا محمــد ســلگی تعییر نام 

یافت.
وی گفت: با توجــه به جایگاه واالی ســردار 
شهید حاج میرزا محمد سلگی و خدمات ارزنده 
او به انقالب اســالمی، نامگذاری یکــی از معابر 
یا میادین اصلی شــهر به نام آن شهید واالمقام 
امــری ضروری بــود که از ســوی شــهرداری و 

شورای اسالمی شهر اجرا شد.
مســؤول روابــط عمومی شــهرداری نهاوند 
افزود: بــر همه ما واجب اســت کــه زحمات 
ایشــان را قدر بدانیم و بر همین اســاس بلوار 
بعثت به پــاس مجاهدت هــا، جانفشــانی و 
به منظور زنده نگه داشــتن یــاد و خاطره این 
شــهید واالمقام، به نام سردار سلگی نامگذاری 

شد.
وی در گفتگو با فــارس اظهار کرد: امیدواریم 
انجام این کار بتواند گامی بــه منظور قدردانی از 
جانفشانی های شهدا و همچنین الگوسازی آنها 

برای نسل جوان باشد.

خبــر

شهرستان

نماینده مردم اسدآباد در مجلس:

مسؤوالنبایدزمینهبهبودمعیشتمردمواشتغالجوانانرامهیاکنند
هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم اسدآباد 
در مجلس شورای اســالمی گفت: ما مسؤوالن باید 
انصاف دهیم کــه انتظار مردم از ما زیاد نیســت و 
باید بهبود معیشت مردم و آرامش جوانان در بحث 

اشتغال را مهیا کنیم.
به گزارش هگمتانه، کیومرث سرمدی واله شنبه 
24 خردادماه در نخســتین شورای اداری سال 99 
شهرســتان اســدآباد، اظهار کرد: امروز ملت ایران 
اسالمی براساس عوامل مختلف و متعدد به علت 
مشــکالت تلمبار شده از ســال های دور تا امروز و 
از تحریم و بیماری اخیر و برخی انگشــت شمار از 
مدیران که به عنوان زخــم چرکین و خائن به ملت 
و بیت المال و خون شــهدا و آرمان های شــهدا و 
امام راحل هســتند، در رنج بوده و این مشــکالت 
فضا را برای مردم تنگ کرده کــه باید به آن توجه 
شــود و وظیفه داریم همه ما مســؤوالن و مدیران 
به ســمت ایجاد رضایتمندی مردم حرکت کرده و 
پیش برویم چراکه آرمان امام راحل و دلســوزان 
انقالب همواره مردم بوده انــد و این مردم به پای 

انقالب خون داده اند.
وی با بیان اینکه اگرچه مــردم دچار مضایق و 
کمبودهای بســیاری هســتند و ســفره های آنها 
کوچک شــده اما این مشــکالت هیــچ خللی به 
دوستداری آنها نسبت به رهبر معظم انقالب، نظام 
و انقالب وارد نکرده است، افزود: ما مسؤوالن باید 
انصاف دهیم که انتظــار مردم از ما زیاد نیســت 
و باید بهبود معیشــت مردم و آرامــش جوانان در 

بحث اشتغال را مهیا کنیم.
*پاک دســتی و حفاظت از بیت المال اولویت 

مجلس یازدهم
ســرمدی خاطرنشــان کرد: مجلــس یازدهم، 
مجلسی اســت که پاک دســتی، حفاظت از بیت 
المال، توجه به مردم و از تــوده مردم بودن و برای 
رضایتمنــدی مردم کوشــیدن را در اولویت خواهد 

داشت.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد کار جهادی در شعار 
جواب نمی دهد، تصریح کرد: مدیران جهادی نباید 
به کار و ســاعت اداری مقید باشند و در هر ساعت 
برای خدمت گذاری بــه مردم آماده بــوده و برای 

رسیدگی به کار مردم وقت و زمان نشناسند.
ســرمدی از راه انــدازی ســامانه پاســخگویی 
به مردم توســط دفتر نماینده مردم اســدآباد در 
مجلس شــورای اســالمی در آینــده نزدیک خبر 
داد و گفــت: با راه اندازی این ســامانه از این پس 
مردم به راحتــی و به صورت غیرحضــوری در هر 
زمانی می توانند انتقادات، پیشنهادات و ایده های 
خود را برای ما ارســال کنند که پس از پردازش و 
دســته بندی به کلیه این موارد پاسخ داده شده و 

رسیدگی می شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه مجلــس یازدهم بنای 
تعامل با دولــت را دارد و آنچه حــال دل مردم را 

خــوب می کند، انســجام و وحدت بیــن یکدیگر 
است، خاطرنشــان کرد: مدیران شهرستان موظف 
هستند ضمن انسجام و وحدت با یکدیگر حرمت 
مردم را حفظ کنند و با کمک یکدیگر به سمت ارائه 

خدمات هر چه بهتر به مردم برویم.
*افتتاح سد نعمت آباد تا پایان تابستان 99

فرماندار اســدآباد نیز از افتتــاح و بهره برداری 
ســد نعمت آباد این شهرســتان تا پایان تابستان 
امسال خبر داد و با اشاره به پیشرفت فیزیکی 99 
درصدی طرح ملی ســد نعمت آباد گفت: تکمیل 
ســد نعمت آباد به 30 میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
داشــت که از این میــزان، اعتباری افــزون بر 27 
میلیارد تومان طرح اختصــاص یافت و هم اکنون 

این طرح در مراحل تکمیل نهایی قرار دارد.
مجید درویشــی با اشــاره به پروژه کنارگذر به 
عنوان پروژه شــاخص شهرســتان اظهــار کرد: در 
بخش راه 100 درصد عملیــات اجرایی و در بخش 
ابنیه 87 درصــد عملیــات آن انجام شــده و در 
صورتی که پل های مســیر کامل و تکمیل شــوند، 
مســیر غرب به مرکــز از این محور انجــام خواهد 

گرفت.
وی تصریح کــرد: تاکنون 25 میلیــارد تومان 
بــرای کنارگذر هزینه شــده و طی بازدیــد یکی از 
معاونان وزیر در هفته آینــده در صورتی که در این 
بخش ما را کمک کنند این طرح در اربعین به بهره 

برداری خواهد رسید.
درویشــی از آمــاده کلنــگ زنی بــودن پروژه 
احداث کارخانه تولید کاغذ از ســنگ آهک در این 
شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: سرمایه گذار 
احداث کارخانه قهوه ســازی که در ســال گذشته 
کلنگ زنی شد، نیز آماده آغاز عملیات اجرایی این 

طرح صنعتی در شهرستان است.
*دانشــکده فنی و حرفه ای اســدآباد مهرماه 

دانشجو می پذیرد
فرماندار اســدآباد در بخش دیگری با اشاره به 
افتتاح دانشــکده فنی و حرفه ای اسدآباد در سال 
گذشته گفت: این دانشکده در مهرماه سال جاری 

دانشجو می پذیرد.
وی در ادامــه از پرداخــت 83 میلیــارد تومان 
تســهیالت ارزان قیمت و بالعوض توسط دولت به 
کشاورزان و بخش مسکن شهرســتان در رابطه با 
خسارت های ناشی از سیل اوایل سال گذشته خبر 
داد و یادآور شد: در بخش مسکن 60 میلیارد و 200 
میلیون تومان تســهیالت ارزان قیمت و بالعوض 
برای احداث، مرمت و تعمیر مساکن تخریب شده 
ناشی از سیل اوایل سال گذشــته و نیز 19 میلیارد 
و 200 میلیــون تومــان تســهیالت ارزان قیمت و 
بالعوض به کشــاورزان در بخــش دام و زراعت در 

سال گذشته پرداخت شد.
درویشی با بیان اینکه سال گذشته 40 کیلومتر 
از نقــاط حادثــه خیــز رودخانه های اســدآباد با 

اعتباری افزون بر یک میلیارد و 700 میلیون تومان 
الیروبی شــد، گفت: این امر از نقــش مؤثری در 
آسیب و خســارت ندیدن شهرستان در بارش های 

سیل آسای اوایل سال جاری داشت.
*تحقق 66 درصدی تخصیص اعتبارات ســال 

گذشته اسدآباد
وی در ادامــه از تحقــق 66 درصدی تخصیص 
اعتبارات ســال گذشــته این شهرســتان خبر داد 
و گفت: در ســال گذشــته کل مجمــوع اعتبارات 
شهرستان اسدآباد از محل اعتبارات ملی، استانی، 
متوازن، نفــت و گاز افــزون بر 65 میلیــارد و 80 
میلیون تومــان بوده که 66 درصــد تخصیص این 

اعتبارات سال گذشته محقق شده است.
درویشــی خاطرنشــان کرد: از محل اعتبارات 
اســتانی در ســال جاری شــش میلیارد و 157 
میلیون تومــان و نفــت و گاز 845 میلیون تومان 

اعتبار برای شهرستان پیش بینی شده است.
وی با بیــان اینکه نحوه توزیــع اعتبار متوازن 
امسال اســتان هنوز اعالم نشــده است، تصریح 
کرد: بر اســاس پیش بینی ها 150 میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص یافته در ســال جاری به استان 
همدان خواهد بــود که بین 10 شهرســتان توزیع 

خواهد شد.
فرماندار اسدآباد خاطرنشان کرد: سال گذشته 
در بخش اعتبارات ملی 41 میلیــارد تومان اعتبار 
جذب شهرســتان شــده که این اعتبارات از طریق 
مجلس و وزرا به شهرســتان اختصــاص یافت و 
68 درصد از این اعتبارات در بخش اعتبارات ملی 

وصول شده اند.
وی با اشــاره به تعهــد 1371 نفری اشــتغال 
شهرستان در سال گذشته و محقق شدن 1870 نفر 
از این سهمیه با 134 درصد تحقق تصریح کرد: در 
سال گذشته از سهمیه 27 میلیارد تومانی اشتغال 
روســتایی شهرســتان افزون بر 24 میلیارد این 
میزان اعتبار جذب شده و سه میلیارد آن باقیمانده 
که باید با تمام تــوان مابقی این اعتبــار و اعتبار 
جدید سال جاری با شعار »هر روستا، یک شغل« 

جذب شود.
*بازگشــت به چرخه 2 واحد در شهرک صنعتی 

اسدآباد
وی با اشاره به شهرک صنعتی اسدآباد با صدور 
24 مجوز گفت: شــش مورد از مجوزهــا مراجعه 
نکــرده اند و در حــال حاضر 18 واحد در شــهرک 
صنعتی وجود دارد که از این تعداد 11 واحد فعال و 
مابقی به علت مشــکالت اقتصادی از چرخه تولید 
خارج شــده اند که از این تعداد، دو واحد در آینده 

نزدیک به چرخه تولید باز می گردد.
درویشــی در ادامه اظهار کرد: در ســند توسعه 
راهبردی اســتان طی ســال 98 تــا 1400 در بازه 
زمانی سه ســاله 200 هکتار کشــت گلخانه ای در 
سطح استان هدفگذاری شــده که سهمیه اسدآباد 

از این میزان برنامه ســند راهبردی هشــت هکتار 
بوده اما با توجه به کلنگ زنــی دو طرح گلخانه ای 
42 و 120هکتاری سال گذشــته در شهرستان و به 
طور قطع با آغاز عملیات اجرایــی و تکمیل و بهره 
بــرداری این دو طرح بــزرگ گلخانه ای اســدآباد 
بیش از سهمیه تعهد شــده خود را محقق خواهد 
کرد و با این روند اسدآباد می تواند قطب گلخانه ای 

استان باشد و در این امر نقش آفرینی کند.
درویشی از افتتاح دو مدرسه 12 کالسه در شهر 
اسدآباد در هفته دولت سال جاری خبر داد و اعالم 
کرد: دو مدرسه 12 کالســه یادگار امام)ره( و شهید 
ســعیدی در مهرماه ســال جاری آماده استفاده 

دانش آموزان می شود.
*برای خدا کار کنیم

امام جمعه اســدآباد هم با بیــان اینکه یکی از 
افضل اعمال کار برای خــدا و عمل و کردار و نیت را 
بدون ریا خالصانه و صادقانه برای خدا انجام دادن 
اســت، گفت: امام راحــل یکی از ایــن مصداق ها 
بودند که با خســتگی ناپذیر ی با این خصوصیات 
تحول ایجاد کردند و برکات و یادگارهای باالیی را از 

خود بر جا گذاشتند.
حجت االســالم سیدموسی حســینی مجد با 
مخاطب قرار دادن مدیران تأکید کــرد: برای خدا 
کار کنیــم چراکه مســؤولیت ها زودگذر اســت و 
آنچه به یادگار می ماند روحیــه جهادی، اخالص و 
مردمداری و کار برای خداست که در جامعه از شما 

باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه برای خــدا کار کردن برکت در 
کار به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: خدا وعده 
داده کسانی که با اخالص هســتند، مهر و محبت 
آنها در دل مــردم جای می گیــرد و نمونه بارز این 
شخصیت ها چون صیادشــیرزای ها، سردار شهید 
ســلیمانی ها، امام راحــل و... گویــای این وعده 

خداوند باری تعالی است.
بــه نقــل از ایســنا، در پایــان شــورای اداری 
شهرســتان اســدآباد از زحمات چهار ســاله اکبر 
رنجبرزاده، نماینــده دوره دهم مردم اســدآباد در 

مجلس شورای اسالمی قدردانی به عمل آمد.

سومین کارخانه کنسانتره اسدآباد در انتظار دریافت تسهیالت
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان اســدآباد گفت: سومین 
کارخانه کنسانتره شهرســتان در مراحل نهایی خود 
قرار داشــته و برای بهره برداری و افتتاح در انتظار 

اخذ تسهیالت 16 میلیارد تومانی است.
به گــزارش هگمتانه، رحیم قربانــی اظهار کرد: 
با پیگیری اســتاندار، فرماندار شهرستان و رئیس 
سازمان صمت اســتان هم اکنون پرونده دریافت 
تســهیالت این واحد تولیدی به مرکز ارسال شده 
که امیدواریم هر چه ســریع تر اخذ تسهیالت این 

واحد صنعتی به نتیجه برسد.
وی خاطرنشــان کرد: کارخانه کنستانتره گلدره 
با نام شــایان صنعت کانســار به عنوان ســومین 
کارخانه کنستانتره شهرستان با پیشرفت فیزیکی 
95 درصد و سرمایه گذاری 30 میلیارد تومان برای 
70 نفر بــه صورت مســتقیم و 100 نفــر به صورت 

غیرمستقیم اشتغال به همراه خواهد داشت.
قربانــی ادامــه داد: در حال حاضــر یک واحد 
کارخانه کنســتانتره نیز در منطقه حسن آباد امام 
با تولید ســاالنه 600 هزار تن و یــک واحد کارخانه 

کنســتانتره دیگر در بهمن دره شهرســتان در حال 
فعالیت هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرســتان اسدآباد 
دارای یک واحد شــرکت موضعــی و توزیعی گاز 
مایع)شرکت صفا گاز( با سهمیه ماهیانه 320 تن 
است، گفت: این سهمیه توســط عامالن توزیع در 
تمام نقاط شهرستان از جمله شهر و روستا توزیع 
می شــود که به صورت ماهیانه توسط اداره صمت، 
شــرکت نفت و اداره اســتاندارد مورد بازرســی و 

بررسی قرار می گیرد.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
اســدآباد در ادامه تعــداد عامالن توزیع ســیگار 
شهرســتان را 15 مورد اعالم کرد و یادآور شــد: در 
حال حاضر از این تعداد عامل پنج مورد فعال و 10 

عامل غیرفعال هستند.
وی بــا بیان اینکه شهرســتان اســدآباد دارای 
بیشــترین تعــداد عامل توزیع ســیگار ســهمیه 
در اســتان همدان اســت، اضافه کرد: بازرسی از 
ســیگارهای دریافتــی عامالن به صــورت روزمره 
انجام می گیــرد و تمامی ســیگارهای خریداری 

شده در زمان بازرسی فک پلمب شده تا از فروش 
عمده آن جلوگیری شود.

قربانی در ادامه با اشاره به اینکه سهمیه سبوس 
دامی اتحادیه دامداران شهرستان اسدآباد به صورت 
شناور و حدودًا بین 80 تا 130 تن به صورت ماهیانه 
اســت، اظهار کرد: این مقدار سبوس توسط اتحادیه 
دامداران و بین دامداران اســدآباد توزیع می شود که 
مدارک و مستندات آن برای راستی آزمایی و بررسی 
به این اداره ارسال شــده و در صورت تأیید به استان 
ارجاع و در صورت وجود مشــکل بــه اداره تعزیرات 

حکومتی ارجاع خواهد شد.
وی با اشــاره به عملکرد اداره صمت شهرستان 
در حوزه فرش و مشــاغل خانگی در سال گذشته 
گفت: ایجــاد اشــتغال بــرای 300 نفــر در حوزه 
فرشبافی و خیاطی، تشــکیل پرونده برای 30 نفر 
پشــتیبان در حوزه مشــاغل خانگی، برگزاری دو 
دوره کالس های آموزشــی رشته فرشبافی، معرفی 
افــراد توانمند بــرای شــرکت در نمایشــگاه های 
داخلی و بیــن المللی فرش دســتباف، پرداخت 
مبلغ 100 میلیون تومان تســهیالت به فرشــبافان 

مســتقل، پرداخت 500 میلیون تومان تســهیالت 
به پشــتیبانان رشــته فرش و خیاطی، 800 مورد 
بازرســی از بیمه شــدگان تأمین اجتماعی فرش 
و برگــزاری مســابقه تندبافــی فرش در ســطح 

شهرستان از اهم عملکرد این اداره است.
قربانی با بیان اینکه سال گذشــته 784 مورد 
بازرســی از واحدهای نانوایی ســطح شهرســتان 
توســط واحد آرد و نان و ســامانه جامع انبارهای 
اداره صمت انجام شده است، خاطرنشان کرد: در 
این بازرســی ها 63 پرونده با عناوین کم فروشی، 
گرانفروشــی، بهداشــتی و تعطیلــی غیرمجاز به 

تعزیرات معرفی شده اند.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
اســدآباد در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه 
سال گذشــته 60 فقره بازرسی مشــترک توسط 
اداره صمت شهرســتان در حوزه مبارزه با قاچاق 
کاال انجــام گرفته اســت، گفــت: برنــج، لوازم 
خانگی، لوازم آرایشی و بهداشــتی، انواع سیگار 
و... از اهم کشــفیات در بازرســی های مشترک 

سال گذشته است.

ثبت جهانی گردوی تویسرکان در سازمان مالکیت فکری
نماینــده مردم  هگمتانه، گــروه شهرســتان: 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی گفت: گردوی 
تویسرکان در ســازمان مالکیت فکری جهانی ثبت 

جهانی شد.
به گزارش هگمتانه، محمــد مهدی مفتح اظهار 
کــرد: کیفیت و مرغوبیــت گردوی تویســرکان بر 
اساس نظرات کارشناسی و تخصصی وزارات جهاد 
کشاورزی نه تنها در ســطح ملی بلکه بین المللی 
اســت و ردیف بهترین گردوهای جهان قرار گرفته 

است.
وی بیان کرد: ثبت جهانی گردوی تویسرکان در 
حقیقت یک نشان سازی تجاری بین المللی است 
که عالوه بر افزایش سطح اعتبار گردوی تویسرکان 
زمینه ساز اســتفاده از مزایای ویژه برای بهره وری 

حداکثــری اقتصــادی از ایــن 
محصول باغی می شود.

مفتح با اشاره به طی مراحل 
ویژه گــردوی تویســرکان برای 
ثبت در ســازمان مالکیت فکری 
جهانی تصریح کــرد: هزینه های 
مالی الزم برای تحقــق این امر 
توســط دولت انجام نشد بلکه با 
همت انجمن گــردو، فعاالن این 
بخش و خیرین شاهد به نتیجه 

رسیدن این موضوع بودیم.
وی تأکید کرد: نباید تنها بر روی خام فروشــی 
محصول ارزشــمند گردوی تویسرکان تمرکز کنیم، 
بلکه باید با فرآوری گردو و توســعه صنایع تبدیلی 

بیشــترین بهــره وری اقتصادی از 
این محصــول با کیفیــت بومی را 

ایجاد کنیم.
نماینــده مردم تویســرکان در 
خانه ملت راه اندازی زنجیره کامل 
تولید نهال گواهی شده و نهالستان 
گردو در تویســرکان را یک مزیت 
کم نظیر بــرای محوریــت اصالح 
باغ های گردو و تأمین پیوندک در 
کشور دانست و افزود: در آینده ای 
نه چندان دور شــاهد صادرات پیوندک های گواهی 

شده به نقاط مختلف جهان خواهیم بود.
وی متذکر شد: بر اساس تصمیم رسمی وزارت 
جهاد کشاورزی، اصالح باغ های گردوی تویسرکان 

به عنوان شهرســتان آزمونه این فرآیند در یک بازه 
زمانی 5 ســاله در حال اجراست که این شهرستان 
را به عنوان الگوی تولید گــردوی با کیفیت، مقاوم 
در برابر سرما و بیشــترین بازدهی تولیدی معرفی 

می کند.
مفتح ابراز کرد: معیشــت بیش از 70 درصد از 
مردم شهرستان تویســرکان به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم وابسته به گردو است و تحوالت مؤثر 
در روند افزایش کمی و کیفی این محصول در واقع 

اقتصاد این شهرستان را نیز پویا می کند.
به نقل از تســنیم تویســرکان با برخورداری از 
بیش از شــش هزار و 200 هکتــار باغ های گردو و 
تولید این محصول با مرغوبیتــی در مقیاس بین 

المللی، پایتخت گردوی ایران نام گرفته است.



آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 34

برابر رأی شماره 97/1130 مورخ 97/08/24 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بابائی نصیر فرزند 
آقابابا به شــماره شناســنامه 232 صادره از اسدآباد در ششدانک یک قطعه زمین 
مزروعی آبی زار به مســاحت 88779/73 مترمربع در قسمتی از پالک 105 اصلی 
قراکند واقع در اسدآباد اراضی روستای قراکند خریداری باواسطه از مالکان رسمی 
آقایان 1. محمدعلی سحاب محمدی 2. علی اشرف ملکیان 3. محمدفرشید ولی خان 
4. حسین بابا ملکیان 5. محمدقلی فرزند اسماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 99/03/10     نوبت چاپ دوم: 99/03/25
کامران متقی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 51

برابر رأی شماره 1399/117 مورخ 1399/02/18 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عسگری 
فرزند احمدقلی به شماره شناسنامه 147 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت 50671/03 مترمربع در قسمتی از پالک 38 اصلی 
جهت الحاق به پالک 38/8 ملکی دیگر متقاضی واقع در اســدآباد اراضی روستای 
دولت آباد خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای صادق کوثری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار 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.
نوبت چاپ اول: 99/03/10     نوبت چاپ دوم: 99/03/25

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 37

برابر رأی شــماره 99/70 مــورخ 99/02/10 هیأت اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف 
علی مصطفی جاللیه فرزند علی به شــماره شناسنامه 422 صادره از اسدآباد در 
ششــدانک یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 51097/77 مترمربع در 
قســمتی از پالک 109 اصلی واقع در اسدآباد اراضی سیاه کمر خریداری از مالک 
رســمی آقای یوسفعلی مصطفی جاللیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 99/03/10         نوبت چاپ دوم: 99/03/25

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

مفقود شده
برگه کمپانی متعلق به خودرو وانت پیکان به شماره موتور 11284040514 

انتظامــی شــماره  بــه    IRFC8411X71262280 خــودرو  شــماره   و 

121ب88ایران 18به نام هاشم حاجی آخوندی به شماره شناسنامه 139 و 

شماره ملی 3874825450 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

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

م.الف 84
برابر رأی شماره 139960326006000346-1399/03/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ســعیدی راد فرزند یوســف به شماره شناسنامه 
2262 صادره از مالیر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی یک باب خانه و مغازه تجاری به 
مساحت 240/25 مترمربع قســمتی از پالک 2043 اصلی واقع در بخش یک مالیر مالک رسمی 
برابر قرارداد اجاره شــماره 4461205039810261159-1398/10/26 اداره اوقاف و امور خیریه 
مالیر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/25           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/09

شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری به استناد 
مصوبه مجمع عمومی ملک تجاری مشروحه ذیل را از 

طریق مزایده به فروش می رساند.

یک واحد تجاری به مســاحت حــدوداً 132 مترمربع 
واقع در طبقــه همکف برج بعثت، به نشــانی: بلوار 
بعثــت، 18 متری پیمان، برج بعثت، تعاونی مســکن 

استانداری.

پیشــنهاددهندگان مبلغ پیشــنهادی خود را تا پایان 
وقت اداری مورخ 99/03/29 )پنجشنبه( به دفتر 
شــرکت واقع در بلوار بعثت، ساختمان استانداری، 

دفتر تعاونی مسکن تحویل نمایند.

لطفاً جهت کســب اطالعات بیشــتر و اطالع از شرایط 
مزایده با شماره 38256660  و 09188172397 
تمــاس حاصــل نمایید یــا حضوری به دفتر شــرکت 
تعاونــی مســکن اســتانداری واقــع در ســاختمان 

استانداری مراجعه نمایید.

آگهی مزایده عمومی
) نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری
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در گفتگو هگمتانه بررسی شد:

دوگانهمتناقضارزدیجیتال
هگمتانه، گروه خبر همدان - صفــورا کاظمیان: 
این روزها همه به دنبال سرمایه گذاری مطمئن اند و 
البته بیشــتر به دنبال نوعی از سرمایه گذاری هستند 
که خیلی سریع به پول بخورد و بسیار زود یکیشان را 
چهل تا کند. عصر عصر سرعت است و انگار دیگر دوره 
عمر گذاشــتن برای یکی را دو تا کردن سرآمده است 
و مردم ایــن روزها به دنبال یک شــبه یکی را چهل 
تا کردن اند. اخیرًا خبرهای زیــادی از ارز دیجیتال و 
کشف دســتگاه های ماینر، دزدی برق و اینکه ماینر 
قاچاق نیســت یا هســت به گوشــمان می رسد که 
نشان می دهد مردم به دنبال سرمایه گذاری در این 
حوزه پر خطر هســتند. افرادی در این زمینه دستگیر 
شدند؛ چراکه به شــکل غیرقانونی با استفاده از برق 
زمین کشاورزی یا صنعتی متروکه یا دامداری ها به 
استخراج ارز دیجیتال مشــغول بودند و گروهی نیز 
با راه اندازی ســوله هایی به شکل قانونی با خریداری 
چندیــن ماینر به اســتخراج ارز دیجیتــال پرداخته 
اند و ســودآوری خوبی نیز دارند. برخی هم با خرید 

دستگاه های زهوار در رفته، مال باخته شده اند.
یکی از افرادی که به شکل قانونی با کسب مجوز 
و با 400 دســتگاه ماینر به اســتخراج ارز دیجیتال 
مشــغول اســت و نخواســت نامش فاش شــود 
می گویــد: فعالیت در ایــن زمینــه نیازمند چندین 
ماینر اســت از آنجاکه این دســتگاه ها به شکل کار 
کرده وارد کشور می شــود عمر محدودی دارد به این 
دلیل کسی که تنها با یک یا دو دستگاه وارد این کار 
می شــود باید خودش را برای ضرر آماده کند چراکه 
ممکن اســت دســتگاهش کمتر از 6 ماه کار کند و 
حتی پول خرید دســتگاه را هم برای فرد درنیاورد. 
در کنار اســتخراج ارز، گروهی هم هســتند که ارز 
دیجیتال را خریداری می کنند مثال ســرمایه خود را 
به خرید بیت کوین اختصــاص می دهند. طبق نامه 
هیأت وزیران که در مرداد سال گذشته مصوب شد، 
اســتخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده - 
رمزارزها )ماینینگ(- با اخذ مجوز از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مجاز اســت؛ اما مشمول حمایت و 
ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و اســتفاده از آن 
در مبادالت داخل کشور مجاز نیســت. این مصوبه 
نوعی دوگانگی در خود گنجانده است؛ دوگانه قانونی 

و خالف قانون.

*ماینر قاچاق است یا نیست؟
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان دســتگاه های ماینر در داخل کشــور تولید 
نمی شــود و بــه صــورت غیرقانونی وارد می شــود 
که بــرای واردات قانونی دســتگاه های اســتخراج 
ارز دیجیتــال تمهیداتــی در نظــر گرفته شــده تا 
متقاضیان، دســتگاه های نو با کارایی باال تهیه کنند 
تا با وارد کردن دســتگاه های از رده خارج سرشــان 
کاله نــرود. اخیرًا حمیدرضا متین خبــر داده که در 
همدان برای اولین بار در کشــور دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال تولید خواهد شد اما به طور دقیق زمان 
بهره بــرداری از این واحــد صنعتی را اعــالم نکرده 
است که با توجه به نامه هیأت وزیران مبنی بر عدم 
حمایت دولت و نظام بانکی کشــور از ارز دیجیتال 

با این پرســش مواجه می شــویم که مــردم با چه 
تضمینی وارد چنین سرمایه گذاری می شوند و اصال 
چنین ســرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود؟ 
و چرا ساخت دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال در 
همدان مطرح می شــود؟ البته متین پاسخ سوال 
آخــر را داده و گفته با ســاخت ماینــر در همدان از 
خروج ارز از کشور جلوگیری می شود اما در هر حال 
به نظر می رســد مردم در این زمینه دچار دوگانگی 
و ســردرگمی هســتند. حبیب مومیوند دبیر ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان همدان دستگاه های 
استخراج ارز دیجیتال را قاچاق نمی داند و می گوید: 
اگر با دارندگان آن برخورد می شــود مهمترین دلیل 
آن استفاده از برق غیرمجاز و فعالیت در این زمینه 

بدون دریافت مجوز است.
برای اینکه در مورد مطمئن بــودن یا نبودن این 

نوع ســرمایه گذاری به نتیجه برسیم در این مورد با 
کارشناسان به گفتگو نشستیم.

*بهزادی شریف: ارز دیجیتال ماینرهای همدان 
برای مصرف داخلی نخواهد بود و در معامالت خارج 

از کشور به کار می رود
معاون امور صنایع ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همدان در مورد ساخت واحد تولید 
دســتگاه ارز دیجیتال و اهدافی که برای راه اندازی 
این کارگاه تعیین شــده گفت: در حال حاضر کشور 
ما واردکننده ماینر اســت و در کشــور تولید ماینر 
نداریم اما دولت طی مصوبه ای اجازه داده مجوز رمز 

ارز صادر و تحت شرایط خاصی اجرا شود.
حمید بهزادی شــریف بیان کرد: چــون ما تولید 
ماینــر نداریم و تمــام ماینرها وارد می شــود برای 

جلوگیــری از خــروج ارز دولت اجــازه تولید ماینر 
در کشور را داده و شــرکت شــوکت قرار شد تولید 
ماینرهای جدید و پیشــرفته را در دســتور کار قرار 
دهد و مجوزهای الزم را بــرای این کار دریافت کرده 

است.
وی تصریــح کرد: اگــر این پروژه به ســرانجام 
برســد دیگر در این حوزه اجازه خروج ارز از کشــور 
را نخواهیــم داد و دیگر نیاز نداریم ماینر به کشــور 

وارد شود.
وی در پاسخ به این ســؤال خبرنگار هگمتانه که 
با توجه به ممنوعیت معامله ارز دیجیتال در کشــور 
تولیــد ماینر توجیــه دارد یه نه؟ گفت: بر اســاس 
مصوبه دولت ارز دیجیتال این ماینرها برای مصرف 
داخلی نخواهد بــود و در معامالت خارج از کشــور 
به کار می رود یعنی صرافی ها اجازه خرید و فروش 
آن را نخواهند داشــت و طبق دســتورالعمل خاص 

با نظارت بانک مرکزی رمز ارز اســتخراج می شــود 
و چنین نیســت که هر کس بــا ایــن ماینرها ارز 
اســتخراج کرد بتواند آن را معامله کند دستگاه های 
نظارتی بر نحــوه عرضه ارز دیجیتــال نظارت دارند 
و مجوزها نیز زیــر نظر دســتگاه های مرتبط صادر 

می شود.
* ســوادکوهی: ارز دیجیتــال مناســب برای 

سرمایه گذاری و دور زدن تحریم ها
سینا سوادکوهی کارشــناس فناوری اطالعات و 
امنیت شــبکه، در گفتگو با خبرنــگار هگمتانه بیان 
 )Cryptocurrency( کرد: ارز دیجیتال یا رمــز ارز
شــکل خاصی از پول دیجیتال اســت کــه بر پایه 
علم رمزنگاری ایجاد شــده است. بیشــتر ارزهای 
دیجیتال برای بهره مند شدن از ویژگی های اساسی 

مانند غیرمتمرکز بــودن، شــفافیت و تغییرناپذیر 
بودن از بالک چین استفاده می کنند.

وی درباره ماهیــت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال 
توضیــح داد: ماهیت غیــر متمرکز بــه این معنی 
است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن ها را کنترل 
نمی کند. کریپتوکارنســی ها را می تــوان به صورت 
مســتقیم و بدون دخالــت هرگونه واســطه ای در 
اینترنت به شــخص دیگری ارسال کرد. یعنی برای 
ارسال ارزهای دیجیتال به یکدیگر نیازی به افتتاح 
حســاب بانکی، اســتفاده از خدمات بانک ها یا هر 

سازمان واسطه  دیگری نخواهید داشت.
این طراح وب توضیــح داد: رمز ارزهــا همانند 
ریال و دالر پول هایی هستند که با سازوکار مختلفی 
ایجاد و توزیع می شــوند. فرایند خلق برخی از این 
پول ها مانند بیت کوین با ماینینگ انجام می شود و 
برای تعدادی دیگر از آن ها، تمامی سکه ها از قبل به 

صورت استخراج شده در شبکه قرار می گیرند.
وی اضافه کــرد: تراکنــش  ارزهــای دیجیتال 
به صورت همتا بــه همتا )P2P( عمــل می کند و 
براساس مدل استفاده شــده، نیاز به واسطه ها را از 

بین می برند.
*دلیل محبوبیت ارزهای دیجیتال

این کارشناس فناوری اطالعات توضیح داد: بازار 
ارزهــای دیجیتال به دلیل نوپایی آن ها، نوســانات 
زیادی دارد و ممکن اســت در یک روز قیمت یکی 
از آن ها تا چندصد درصد رشــد کــرده و یا چند ده 
درصد ریزش کند. فنــاوری به کار رفتــه در ارزهای 
دیجیتال نیز با به کارگیری علــم رمزنگاری که پایه 
آن ریاضیات است، امکان تقلب را از افراد می گیرد 
و نظام های پرداختی را در جهت راستگویی تشویق 
می کند. عالوه  بــر این، جنبــه آزادی خواهانه و کنار 
گذاشتن واسطه ها باعث شــده تا افرادی که نسبت 
به نظام های مالی سنتی بدبین بودند نیز به سمت 

ارزهای دیجیتال متمایل شوند.
*بیت کوین تحت کنترل چه کسی است؟

ســوادکوهی بیــان کرد: بیــت کوین بــر خالف 
پول های امروزی که عرضه و توزیع آن ها در اختیار 
دولت هاست، در کنترل هیچ فرد، گروه و یا سازمان 
خاصی نیســت. افرادی که وارد شــبکه بیت کوین 
می شوند، باید قوانین مربوط به شــبکه را بپذیرند. 
این قوانین به صورت کدهای برنامه نویسی  است که 

در اینترنت توسط همه قابل مشاهده است.
وی در مــورد پشــتوانه بیــت کویــن و ارزهای 
دیجیتال گفت: برای پاسخ به این سؤال باید گفت 

که هیچ چیز؛ بیت کوین پشتوانه ای ندارد!
ســوادکوهی درمورد آینده ارز دیجیتال از جمله 
بیت کوین تصریح کرد: بیــت کوین در آینده ممکن 
اســت به عنوان پولی مورد اســتفاده قرار گیرد که 
اســکناس های کاغذی امروز ما در برابر آن مضحک 
به نظر برســد یا شــاید به عنوان یک فناوری که در 
زمان خودش ســروصدایی به پا کرد به فراموشــی 
سپرده شود، آینده بیت کوین به باور و اعتماد مردم 
بســتگی دارد. پذیرش این ارز دیجیتال از ابتدای 
تاریخ خود همواره در حال رشــد بوده و تداوم این 
مســیر محتمل ترین گزینه به نظر می رســد. اما در 
کنار تمامی این مــوارد بیت کوین مشــکالتی هم 
دارد که می تواند ســرعت پذیرش آن را بکاهد و در 

بدترین حالت مانعی برای فراگیر شدنش باشد.
* ارز دیجیتال سرمایه گذاری مطمئنی است؟

ســوادکوهی در پاســخ به اینکــه ارز دیجیتال 
ســرمایه گذاری مطمئنی اســت یا نه؟ گفت: بدون 
شــک ارز دیجیتــال و بیــت کوین جــزو بهترین 

حوزه های ســرمایه گذاری و دارای آینده درخشــان 
حوزه بالکچین و فناوری اســت. امــا آموزش ها و 
پیش نیاز ها را در ابتدا باید یاد گرفت ســپس وارد 

این حوزه شد.
*معامالتی در ایران بر پایه ارز دیجیتال صورت 

می گیرد؟
ســوادکوهی گفت: در ایــران کســب و کارهایی 
هســتند که خریــد و فروش خــود را بــر پایه ارز 
دیجیتــال انجــام میدهند چــه در داخــل و چه با 
بازارهای خارج از ایران و اســتارت آپ هایی در این 
حوزه فعالیــت می کنند ولی باید توجه داشــت که 
در ایران فعــال راه طوالنی پیــش رو داریم. ولی در 
کشور های توسعه یافته در این حوزه در حال حاضر 
دســتگاه پوز ATM هایــی وجود دارد کــه می توان 
ارز دیجیتــال را به پول نقد تبدیل کرد و شــرکت ها 
و برندهای پیشــرویی هســتند که وارد این حوزه 

شده اند.
سینا سوادکوهی با اســتقبال از ساخت دستگاه 
اســتخراج ارز دیجیتــال در همــدان گفــت: یکی 
از مشــکالت اساســی در این زمینه دســتگاه های 
اســتخراج ارز اســت کــه بیشــتر آنها بــه صورت 
غیرقانونی وارد می شود و یکســری از آنها به صورت 
معیوب و با کیفیت کم به فروش می رود و یکسری 
هم با قیمــت خیلی باال و غیرمنطقــی، پس با این 
حساب اگر دســتگاه با کیفیت مطلوب تولید شود 

قطعا مردم از آن استقبال خواهند کرد.
این طراح وب در پاســخ بــه اینکه با ســاخت 
دستگاه ماینر در همدان چقدر می توان از خروج ارز 
جلوگیری کرد؟ گفت: همســو شدن با فناوری سود 
به دنبــال دارد. ارز دیجیتال باعــث حذف مباحث 
ســامانه های فیزیکــی و منطقه جغرافیای شــده 
و یعنی اینکــه دیگر در آن سیاســت ها و تحریم ها 
نمی تواند نقش داشته باشــد و اگر بخواهیم مثال 
ســاده ای بزنیم اگر ارز دیجیتــال وارد معامالت ما 

شود رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی در این باره توضیح داد: ارز دیجیتال می تواند 
در زمینه صــادرات به کمک ما بیایــد پول دریافتی 
برپایه ارز دیجیتال، حاشــیه ســود باالتری دارد و 
هیچ محدودیتی برای دریافت پــول در این زمینه 
وجود ندارد؛ یعنی تحریم هــا در زمینه نقل و انتقال 
ارز دیجیتال نمی تواند خلل ایجــاد کند در واقع اگر 
بتوانیم مبادالت را بــا ارز دیجیتال انجام دهیم هم 
سودآوری بیشــتری را تجربه خواهیم کرد و هم در 

دام تحریم ها نخواهیم افتاد.
اما در این زمینه بهتر است نظر یک اقتصاددان و 

کارشناس مسایل بانکی را هم جویا شویم.
*کاووســی: ارز دیجیتال و دغدغه پولشویی و 

تأمین منابع تروریسم
یوســف کاووســی برخالف سینا ســوادکوهی 
چندان بــه ســرمایه گذاری در حــوزه ارز دیجیتال 
خوش بین نیســت و معتقد اســت که باید ضوابط 
قانونی ایــن ســرمایه گذاری از ســوی قانون گذار 

مشخص شود.
وی در این باره تصریح کــرد: ضوابط و مقررات 
به گونه ای نیســت که بشــود به صراحــت در مورد 
ارز دیجیتال اظهــار نظر کرد. در شــرایط فعلی که 
مردم دنبال ســرمایه گذاری مطمئن هستند قطعا 
سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال مطمئن محسوب 
نمی شــود دلیلش هم این اســت که هرجایی که 
بتوانیــم در آنجا ســرمایه گذاری انجــام دهیم که 
اختیار آن ســرمایه گذاری در دســت خود ما باشد 
می توانیــم در مورد آن نظــر بدهیم کــه آن حوزه 
مطمئن هست یا نیســت حتی در جاهایی که خود 
ما هم بر آن نظارت و اشــراف داریم و مقررات هم 
اجازه این کار را به ما می دهــد باز هم نمی توانیم با 
طیب خاطر به سوال کنندگان و سرمایه گذاران این 
اطمینــان را در مورد امن بودن آن ســرمایه گذاری 
بدهیــم بنابراین در هیــچ حوزه ای حتــی آنجا که 
بر آن نظارت و اشــراف داریم هم نمی توانیم قول 

سودآوری به افراد بدهیم.
*خرید و فروش بر پایــه ارز دیجیتال در ایران 

غیر قانونی است
کاووسی گفت: در ایران خرید و فروش بر مبنای 
ارز دیجیتال اتفاق نمی افتد؛ چراکه مقررات معامله 
با آن وجود ندارد مثــال بانک مرکزی و وزارت صمت 
و ارتباطات به عنوان متولی ایجاد زیرساخت بعد از 
کشف ماینرهایی که به شکل غیرقانونی فعال بودند 
به این نتیجه رســیدند که مثالً برق مورد اســتفاده 
ماینرها را با تعرفه برق صادراتــی که 7 برابر قیمت 

برق معمولی است محاسبه کنند یا ورود ماینرها را 
آزاد کردند در حالی که پیش از این ورود دســتگاه 
اســتخراج ارز دیجیتال بــا ممنوعیت روبــه رو بود 
بنابراین استخراج ارز دیجیتال قانونی اعالم شد اما 

خرید و فروش آن غیرقانونی است.
وی تصریح کــرد: به دلیل اینکــه در نظام ارزی 
کشــور این ارز پذیرفته شــده نیســت و جایگاهی 
ندارد و در مبادالت بین الملــل- نمی توانیم بگوییم 
به شــکل قاچاق- اما بــه صــورت خودجوش در 
مورد آن عمل می شــود نمی توانیم مــردم را به این 

سرمایه گذاری ترغیب کنیم.
ایــن کارشــناس مســایل بانکی توضیــح داد: 
ممکن اســت تاجری در حــوزه ارز دیجیتال خطر 
 کند و مثال10 هــزار بیت کوین خریــداری  کند و در 
کشور دیگری مواد اولیه یا محصولی که می خواهد 
را خریداری و از کد رمز ارز دیجیتال اســتفاده  کند 
و معاملــه را انجــام می دهد در ایــن حالت چنین 
معامله ای می تواند برای دور زدن تحریم ها استفاده 
شود و نتیجه بخش اســت و تجار و شرکت هایی را 
سراغ داریم که به این طریق عمل می کنند و دولت 
هم در جریــان این روند هســت و ایــن اتفاق در 
راستای منافع دولت است چراکه ورود کاال به کشور 
خواسته دولت است. ولی به صورت علنی ضوابطی 
برای این کار وجود ندارد و صرافــان مجاز به انجام 
کار با ارز دیجیتال نیســتند و چنــد صرافی معدود 
هســتند که ایــن کار را انجام می دهند که کارشــان 

قانونی نیست.
*نگاه دوگانه به ارز دیجیتال

وی در واکنش به تولید دســتگاه استخراج ارز 
دیجیتال گفت: ساخت دســتگاه های استخراج ارز 
دیجیتال یا ماینرها خوب اســت اما باید به نیازها 
و زیرســاخت ها نگاه کرد باید این را در نظر بگیریم 
که دولت ها پذیرششان نسبت به این حوزه چگونه 
اســت. االن در ایران نســبت به این موضــوع نگاه 
دوگانه وجود دارد؛ از طرفی وزارت صمت اجازه ورود 
ماینر را می دهد و بانک مرکزی هــم اعالم می کند 
که می توانید ارز دیجیتال استخراج کنید اما خرید 
و فروش آن ممنوع اســت. و تا زمانــی که مقررات 
برای خرید و فــروش ارز دیجیتال وجود نداشــته 
باشد این حوزه بسیار برای ســرمایه گذار خطرپذیر 
اســت چون هــر آینه ممکــن اســت ارز دیجیتال 
غیرقانونی اعالم شود اما در کشورهای توسعه یافته 
ارز دیجیتال در حــال جا افتادن اســت و چند ماه 
قبل چین منطقه ای را به عنوان آزمونه ارز دیجیتال 
انتخاب کــرده که اگــر بتواند در ایــن زمینه نتیجه 
موفقیت آمیــز بگیرد ایــن موارد را بر ســایر مناطق 

اقتصادی چین تعمیم می دهد.
* در مبادالت بر پایه ارز دیجیتال مبدأ و منشــأ 

پول قابل ردیابی نیست
یوسف کاووسی گفت: بســیاری از کارشناسان 
در داخل کشــور مــا معتقدنــد که می شــود از ارز 
دیجیتــال بــرای دور زدن تحریم هــا و دور ماندن 
معامالت از چشــم آمریکا استفاده کرد اما موضوع 
اصلی این است که مشــکل عمده ای در این زمینه 
پیش می آید که آن پولشــویی و منشــأ پول است 
که این مهمترین دغدغه صندوق بین المللی پول و 
ســازمان های بین المللی، بانک جهانی و بانک های 
مرکزی اســت چون در این حالــت و در مبادالت 
بر پایــه ارز دیجیتال دیگر مبدأ و منشــأ پول قابل 
ردیابی نیست نه خریدار را می بینیم و نه فروشنده 
را فقط یک کــد وجــود دارد که آن کدرمــز، برای 
هرکسی هم مشهود نیست و می توان دید این ارز 
از آن چه شخصی است چون با کد تعریف می شود 
و چون معامالت بــا رمز انجام می شــود می تواند 
دغدغه پولشویی و مســایل تأمین مالی تروریسم 

در آن جایگاه داشته باشد.
آنچه بــا قطعیت می تــوان در مــورد آن نظرداد 
این است که مردم برای ســرمایه گذاری های خرد، 
ارز دیجیتال را به عنــوان یکــی از گزینه ها در نظر 
می گیرند و چندان به مخاطرات آن نمی اندیشــند. 
اما الزم است ساز و کاری از ســوی مسؤوالن برای 
این حوزه در نظر گرفته شــود که ســرمایه افرادی 
که وارد این سرمایه گذاری می شــوند با مخاطرات 
کمتری مواجه شود. شاید بهتر باشد به جای اینکه 
به فکر تولید دستگاه اســتخراج ارز باشیم به دنبال 
ایجاد راهکارهای قانونی سرمایه گذاری در این حوزه 
باشیم تا از اتالف ســرمایه ها جلوگیری شود و اگر 
شراط اجازه ایجاد ساز و کارها را نمی دهد دست کم 

از برخورد دوگانه با این موضوع بپرهیزیم.

بهزادی شریف: 
طبق دستورالعمل 

خاص با نظارت 
بانک مرکزی 

رمز ارز استخراج 
می شود و چنین 

نیست که هر کس 
با این ماینرها ارز 

استخراج کرد 
بتواند آن را معامله کند دستگاه های نظارتی 

بر نحوه عرضه ارز دیجیتال نظارت دارند 
و مجوزها نیز زیر نظر دستگاه های مرتبط 

صادر می شود.


سوادکوهی: 

ارز دیجیتال و 
بیت کوین بهترین 
سرمایه گذاری با 

آینده درخشان


کاووسی: 
تا ضوابط 

قانونی برای ارز 
دیجیتال وجود 

نداشته باشد 
سرمایه گذاری 

در این حوزه امن 
نیست 





ورزشیکشنبه 25 خرداد 1399    22 شوال 1441   14 ژوئن  2۰2۰  شماره 64539

پیمایش خط رأس کوهستان 
الوند توسط 3 کوهنورد 

تویسرکانی

کوهنــورد   3 ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
تویســرکانی موفــق بــه پیمایش خــط راس 
کوهستان الوند به طول 68 کیلومتر با فتح 13 

قله شدند.
احمد محمدظاهری، محســن حســنی و 
مصطفی باقری کوهنوردان تویسرکانی هستند 
که برای اولین بار در شهرســتان تویســرکان 
موفق به پیمایش خط راس کوهستان الوند در 
مدت دو روز شدند. به همین منظور سرپرست 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان تویسرکان با 
هیأت کوهنوردی شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در این جلســات کــه بــا حضور باشــگاه 
کوهنوردی فاطمیــون و هیــأت کوهنوردی با 
حضور سرپرســت اداره ورزش و جوانان برگزار 
شد، ابتدا رئیس هیأت کوهنوردی پس از خیر 
مقدم بــه مدعوین گزارشــی از وضعیت هیأت 

کوهنوردی تویسرکان ارائه داد.
نماینــده کوهنــوردان  حســنی  محســن 
تویســرکانی نیــز توضیحاتی در مــورد نحوه 
پیمایش خط راس الونــد ارائه داد و گفت این 
پیمایش به مــدت دو روز با شــعار طبیعت را 
دوســت بداریم برای اولین بار در شهرســتان 

تویسرکان انجام شد.
پس از آن شایسته سرپرست اداره ورزش 
و جوانان تویســرکان ضمــن تبریک موفقیت 
کوهنوردان تویســرکانی در پیمایش خط راس 
الونــد مطالبی را راســتای گســترش ورزش 
کوهنــوردی و اهمیت آن خصوصا در راســتای 

برنامه های دانش آموزی ارائه کرد.
در ایــن جلســات همچنیــن به بررســی 
مسائل هیأت کوهنوردی و باشــگاه فاطمیون 
پرداخته شــد. در پایان جلسه مقرر شد هیأت 
کوهنــوردی تقویم ورزشــی فصلی و شــش 
مــاه یکبار خــود را بــه اداره ارائه دهــد. بیمه 
ورزشــی کوهنوردان کنترل و پیگیری شــود. 
استعدادیابی برای رشته کوهنوردی با همکاری 
اداره آموزش و پرورش شهرستان انجام شود.

همچنین مقرر شــد کالس های آموزشــی 
مربیان، اعضاء باشــگاه و هیــأت کوهنوردی 
برگزار شود. و اداره ورزش و جوانان شهرستان 
پیگیری های الزم جهت تأمین لوازم مورد نیاز 

هیأت کوهنوردی را انجام دهد.
همچنین در این جلسه هماهنگی های الزم 
جهت صعــود اعضاء باشــگاه فاطمیون به قله 

کول جنو استان لرستان انجام شد.

مدیرعامل استقالل امروز 
در دادگاه حاضر می شود؟

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل استقالل 
جهــت دفاعیات خــود علیه شــکایت کارگزار 
قبلی این باشگاه امروز )یکشــنبه( به دادگاه 

می رود.
در پــی شــکایت کارگــزار قبلــی باشــگاه 
اســتقالل از احمــد ســعادتمند، مدیرعامــل 
اســتقالل قــرار بود روز گذشــته )شــنبه( در 
دادســرا حاضر شــود و در صورت عدم حضور 
سعادتمند، امکان صدور حکم جلب سعادتمند 

نیز وجود داشت.
با این حــال مدیرعامل اســتقالل به دلیل 
نداشــتن وثیقه در این دادگاه حاضر نشد و در 
این رابطه نــوروزی معاون اقتصادی باشــگاه 
اســتقالل اعالم کرد که شــکایت کارگزار قبلی 
اســتقالل همچنان پابرجا اســت و مدیرعامل 
اســتقالل قرار اســت با تهیه کردن وثیقه های 
الزم، خــود را بــرای دادگاه امروز )یکشــنبه( 

آماده کند.

خبــر

چتر حمایت ورزش مالیر 
بر سر جوکاری ها

هگمتانــه، گــروه ورزش: در بازدید ســپهری 
از اماکن ورزشــی بخش جوکار شهرســتان مالیر 

مسائل و مشکالت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
اماکن ورزشــی بخش جوکار با هدف بررسی 
مســائل و مشــکالت آنها , روند ســاخت و ساز 
پروژه های نیمــه کاره , تــالش و پیگیری در رفع 
مشکالت و موانع موجود در ســد راه اماکن فوق 

مورد بازدید قرار گرفت.
ســپهری سرپرســت اداره ورزش و جوانــان 
شهرستان مالیر , مســؤول دفتر دکتر بیگی نژاد 
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی, 
نمایندگان بخشداری و مسؤول نمایندگی ورزش 
بخش جوکار در این بازدیدها حضور داشتند و در 
جریان مشــکالت موجود در اماکن ورزشــی این 

بخش قرار گرفتند.
در ایــن بازدیدهــا موانع و مشــکالت موجود 
در سد راه ســاخت و ســاز زمین چمن مصنوعی 
ازندریــان مورد بررســی قرار گرفت و مســائل و 
مشکالت ســالن های ورزشــی شــهدا و تختی 
ازندریان , ســالن چند منظوره شــادروان محمد 
عارفی , چمن شــهید رضائی , ســالن کشــتی و 
پینگ پنگ بخش جوکار مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
سپهری از مسؤول نمایندگی ورزش و جوانان 
این بخش خواســت تا نســبت به ارائه گزارشات 
مــوارد رؤیــت شــده بــه اداره ورزش و جوانان 
اقدامات الزم را انجام تا نســبت به پیگیری های 
الزم برای رفع آنها از ســوی کارشناســان مربوطه 

صورت پذیرد.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
مالیر به اتفاق هیأت همراه خود در نشستی که با 
وفایی زاده بخش دار بخش جوکار داشــت ضمن 
تبریک انتصاب وفایی زاده به سمت بخش داری 
جوکار اظهار کرد الزمه تقویت و پیشــرفت ورزش 
و امــور جوانان بخش جــوکار در گــرو همکاری 

بخشداری و دیگر ادارات این بخش است.
ســپهری با بیان مسائل و مشــکالت ورزش 
و امــور جوانان و اماکن ورزشــی بخــش جوکار 
و همچنین مشــکالت و موانع موجود در سد راه 
پروژه هــای نیمــه کاره این بخش چــون چمن 
مصنوعی شــهر ازندریــان همکاری بخشــدار و 
مسؤولین دیگر ادارات این بخش را چه در جوکار 

و چه در ازندریان خواستار شد.
وفایی زاده بخشــدار جوکار نیز ضمن تبریک 
انتصاب جدید ســپهری به عنوان سرپرست اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان مالیر همکاری کامل 
و مســتمر خود را بــا اداره ورزش و جوانان اعالم 
داشــت و گفت: با توکل بر خداوند و با تمام توان 
در راه اعتالی ورزش بخش جوکار و روســتاهای 
تابعه این بخش ورود پیدا کرده و از هیچ تالشی 

مضایقه نخواهم کرد.

بازگشت روحیه به مهاجم 
همدانی استقالل با سوپرگل

هگمتانــه، گــروه ورزش: مهاجــم همدانــی 
اســتقالل در بــازی دوســتانه روز جمعه تیمش 

زیباترین صحنه بازی را خلق کرد.
مرتضی تبریزی در یک ســال و نیم حضور در 
استقالل شرایط ســختی را تجربه کرده است و با 
وجود اینکه در هنگام پیوستن به این تیم یکی از 
ستاره های لیگ بود نتوانسته قابلیت های خود را 

نشان بدهد.
امــا مرتضــی تبریــزی در بــازی روز جمعه 
اســتقالل برابر هوادار زیباترین صحنه بازی خلق 
کرد، او که در دقیقه 60 بازی وارد زمین شده بود، 
در دقیقه 89 باری با یک چرخــش زیبا و ضربه 
از پشــت محوطه جریمه به زیبایی هرچه تمام تر 

توانست دروازه هوادار را باز کند.
تبریــزی در بازی های دوســتانه اســتقالل 
نمایش خوبی داشته اســت و باید امیدوار باشد 
بتواند با شروع دوباره لیگ شرایط خود را تغییر 

بدهد.

خبــر

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

ارتقاءجایگاهبدمینتونهمدانتالشمیطلبد
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان خواســتار تالش برای ارتقای جایگاه 

بدمینتون استان همدان در سطح کشور شد.
محســن جهانشــیر در جلســه هماهنگــی و 
هم اندیشــی هیأت بدمینتون که با حضور جمعی 
جوانــان  و  ورزش  و کارشناســان  معاونیــن  از 
اســتان همدان و رؤســا و نواب رئیس، مربیان و 
پیشکســوتان این هیــأت برگزار شــد، اظهار کرد: 
اســتفاده از خرد جمعی موجب تعالی و توســعه 

می شود.
وی ادامه داد: خوشــبختانه با اتفاق نظر مجمع 
انتخاباتی هیأت طی روزهای اخیر اتفاقات خوبی 
در حــوزه ســاماندهی هیــأت بدمینتون اســتان 

همدان انجام شد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همدان با 
تأکید بــر اینکه زمــان گران بهاتریــن مؤلفه برای 
ماســت، گفت: با توجه به شــرایط و ظرفیت های 
موجود از هیأت بدمینتون استان همدان انتظارات 
زیادی وجود دارد لــذا امیدواریم بــا برنامه ریزی 

درســت و اجرای هدفمند به نقطه مقصد برسیم و 
جایگاه بدمینتون اســتان همدان در سطح کشور 

بیش ازپیش ارتقا یابد.

وی با تأکید بــر اینکه برنامه تدوین شــده باید 
در قالب دوره های زمانــی کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت باشــد، گفت: این اقدام در استان همدان 

رقم خورده و نشان از برنامه ریزی دقیق هیأت دارد.
جهانشــیر تأکید کرد: امروز باید با برنامه ریزی 
مدون و استفاده درســت از ظرفیت موجود هیأت 
بدمینتون را به عنوان الگویی برای هیأت های دیگر 

و همچنین الگوی استان های دیگر مطرح کنیم.
ریاســت هیأت بدمینتون اســتان همدان نیز 
با اشــاره به وجود ظرفیت مناســب در بدمینتون 
اســتان همدان عنوان کــرد: جایــگاه بدمینتون 
استان همدان به مراتب باید فراتر از وضع موجود 
باشــد لذا با همدلــی، همفکری و اجمــاع همه 
ظرفیت ها می توان اوضاع را ســامان بخشید و در 
این زمینه باید هــدف همگی ارتقــای بدمینتون 

استان همدان باشد.
محمد بداغی بــا قدردانــی از اقدامات صورت 
گرفته درگذشــته گفت: در تدویــن برنامه اجرایی 
هیأت بدمینتون که برای اولین بار صورت پذیرفته 
از مشــورت فدراســیون بدمینتون، صاحب نظران 
ادارات کل ورزش و جوانــان، آموزش وپــرورش، 

پیشکسوتان و هیأت رئیسه استفاده  شده است.

کبدی بانوان در همدان تقویت می شود
هگمتانه، گــروه ورزش: رئیس هیــأت کبدی 
اســتان همدان با تأکیــد بر لزوم توجــه به کبدی 
بانوان گفت: مربیــان اصلی ترین نقش را در جذب 
و ماندگاری بازیکنان دارند به همین منظور باید به 

صورت مرتب دانش خود را به روزرسانی کنند.
مصطفی موســوی با اشــاره به اهمیت توسعه 
کبدی در بخــش بانوان اظهــار کرد: بانوان اســتان 
همــدان از ظرفیت خوبــی در این رشــته برخوردار 

هستند.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا بایــد جــذب 
استعدادهای جدید، برگزاری دوره های مربیگری و 
بازآموزی مربیان را در دستور کار قرار دهیم تا زمینه 

توسعه ورزش بانوان در رشته کبدی مهیا شود.
رئیس هیأت کبدی اســتان همدان بیان کرد: 
به همین منظــور جلســاتی را با اعضــای کمیته 
مربیان بانوان برگزار کرده ایــم و باید گفت که یکی 
از اولویت هــای مهم هیأت کبدی اســتان همدان، 

توجه جدی به توسعه ورزش بانوان است.
وی مربیــان را ســرمایه اصلی هیــأت کبدی 

برشمرد و با اشــاره به نقش آنها در جذب بازیکنان 
و عالقمندان به کبدی افــزود: مربیان اصلی ترین 
نقش را در جــذب و ماندگاری بازیکنــان دارند به 

همین منظور باید به صورت مرتــب دانش خود را 
به روزرسانی کنند.

وی اضافه کرد: دوره های مربیگری برای تربیت 

تعداد باالی مربیان و افزایش کالس های آموزشی 
برگزار می شــود و مربیان کبدی اســتان امر مهم 
استعدادیابی و برگزاری مرتب کالس های آموزشی 

را باید از سر بگیرند.
موســوی آموزشگاهی شــدن رشــته کبدی را 
فرصتی بــرای اســتعدادیابی فعال دانســت و از 
مربیان خواســت با مدارس تعامل داشــته باشند 
و هیأت نیــز هماهنگی های الزم را با مســؤولین 

مربوطه در دستور کار داشته باشد.
وی در ادامه برگزاری مســابقات شهرســتانی 
و اســتانی را برای ایجاد انگیزه در میان بازیکنان 
بســیار مهــم خوانــد و گفــت: بــه زودی برنامه 
مسابقات اســتانی در رده های ســنی مختلف به 

شهرستان ها ابالغ خواهد شد.
رئیس هیأت کبدی استان همدان خاطرنشان 
کرد: میزبانی مســابقات بانوان در همدان از دیگر 
برنامه های اســت زیرا همدان ظرفیــت میزبانی 
مسابقات ملی را دارد و به دنبال گرفتن میزبانی در 

رده ها و سطوح مختلف هستیم.

تمجید مربی پرافتخار کشتی استان از انتصاب نایب قهرمان جهان
هگمتانــه، گــروه ورزش: تورج ظفــری مربی 
پرافتخار ســال های دور کشتی اســتان همدان در 
راستای انتصاب سعید ابراهیمی به عنوان سرپرست 
هیأت کشتی نهاوند افزود: ســعید ابراهیمی خود 
وزنه سنگینی برای کشتی نهاوند و استان همدان به 

حساب می آید.
وی ادامــه داد: نــام وی بــرای نهاونــد یک 
نشــان محســوب می شــود به دکتر یاری جهت 

انتصــاب به جــاِی ابراهیمــی تبریــک می گویم 
عملکــرد مدیریتــی دکتــر یــاری کــه افرادی 
همچون ابراهیمی  و مســعود مصطفــی جوکار را 
که ســرمایه های بزرگ و ارزشمندی برای استان 
همدان هســتند را در بدنه کشــتی دارد تحسین 
برانگیــز اســت و می بینیــم که عملکــرد هیأت 
کشــتی با آمدن یــاری چقدر روبــه جلو حرکت 

داشته است .

ظفری در ادامه افزود: واقعیــت امر ابراهیمی 
باید هم اکنون جایگاهش مربی یا سرمربی یکی از 
رده های سنی در تیم های ملی است ولی هم اکنون 
که در  نهاوند ساکن اســت و جامعه کشتی انتظار 
دارند ِدینش را به کشــتی ادا کند باید در این راه با 
دیدی باز و فکورانه قدم بــردارد و تحولی عظیم در 
کشتی نهاوند ایجاد کند چرا که کشتی نهاوند الیق 

پیشرفت روز افزون است.

این مربی ســازنده در پایان ضمــن حمایت از 
ســعید ابراهیمی  خاطر نشــان کرد: سعید حاصل 
عمر من اســت و همیشــه به نجابــت و اخالق او 
افتخــار می کنم بــرای مــن خیلی قابــل احترام 
است،نهاوند نیســتم و به خودم اجازه دخالت در 
کشــتی نهاوند را نمی دهم، ولی تمام قد از سعید 
ابراهیمــی حمایت می کنــم و برای ایــن قهرمان 

بزرگ آرزوی موفقیت دارم.

یارکشی برای سرپرستی؛

شکاف در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال
دوئل انتخاباتی آغاز شده است؟

هگمتانه، گــروه ورزش: مطرح شــدن احتمال 
بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال شکاف 
بین اعضای موافق و مخالف هیأت رئیسه را آشکار 
کرد و به نظر می رســد این یارکشــی زمینه ای برای 

انتخابات پیش رو خواهد بود.
در چنــد روز اخیــر عنوان شــده بــود که علی 
کفاشیان رئیس اسبق فدراســیون فوتبال از صبح 
روز شنبه با عنوان نایب رئیس یا شاید سرپرست 
فدراسیون وارد ساختمان خبرســاز خیابان سئول 

شود اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.
کفاشــیان به دلیــل حکم محرومیــت کمیته 
اخالق از فدراســیون رفت هرچند بعدها گفته شد 
بازنشستگی یکی دیگر از عوامل کنار رفتن او بوده، 
البته این در حالی اســت که بهارونــد هم با وجود 
مطرح شــدن بحث بازنشســتگی به عنوان نایب 
رئیس دوم بعد از استعفای مهدی تاج در جایگاه 

سرپرستی فدراسیون نشست.

با این اســتدالل بازنشســتگی مانــع حضور 
کفاشــیان در هیأت رئیســه و حتی سرپرســتی 
فدراسیون نیســت و او به دلیل حکم کمیته اخالق 
محــروم بوده و حــاال در پایان مــدت محرومیت 

می تواند به این فدراسیون بازگردد.
از سوی دیگر انتخاب سرپرست در گرو رضایت 
یا عدم رضایت اعضای هیأت رئیســه نیست بلکه 
نایب رئیس فدراســیون بر اســاس رای مجمع و 
به پشــتوانه مجمع که عالی ترین نهاد تصمیم ساز 
در ســاختار اداری فدراسیون محســوب می شود 

می تواند جانشین رئیس شود.
با این وجود مخالفت شدید و جدی جریان حاکم 
بر فدراســیون با مواضع تند صادق درودگر به نوعی 
سخنگوی این جریان است آغاز شده، حتی اخباری 
از تالش بعضی اعضای هیأت رئیسه به منظور جمع 
آوری نامه ای علیه ورود کفاشــیان منتشــر شد که 

ظاهرًا موافقان و مخالفانی داشته است.

این ترکیب که گفته می شــود تقریبــًا نیمی از 
اعضای هیأت رئیســه را در صــف حامیان و نیمه 
دیگر را در صف مخالفان قــرار داده از آغاز پیش از 
موعد جنگ انتخاباتی در ساختمان سئول حکایت 

دارد.
طبــق ضوابــط و قوانیــن نائب رئیــس اول 
جانشــین رئیــس مســتعفی اســت امــا دلیل 
مخالفت هــا چیــز دیگــری اســت. همانگونه که 
جریان حاکم بر فدراسیون از حاال به فکر یارکشی 
در انتخابات آتی اســت جریان بیرونی و مخالفان 
بعضی اعضای هیأت رئیســه هم با ورود کفاشیان 
سعی می کنند معادالت را به ســود خودشان رقم 

بزنند.
با این وجــود تردیــدی در قدرت قابــل توجه 
و مقبولیــت کفاشــیان در مجمع وجود نــدارد. او 
که بــا 64 رای در انتخابات گذشــته نائب رئیس 
فدراسیون شد همچنان از بیشــترین قدرت نفوذ 

در مجمع فوتبال برخوردار اســت و در طرف دیگر 
تضعیف جایگاه مهدی تاج و اطرافیانش به دلیل 
انتشــار جزئیات قرارداد ویلموتس شرایط را برای 
نزدیکان رئیس ســابق در هیأت رئیسه سخت تر 

می کند.
آنچه مســلم اســت نبرد قدرت بــرای آرایش 
انتخاباتی پیش روی در سئول آغاز شده، کفاشیان 
و یارانش بازگشــت به فدراســیون و نشستن بر 
صندلی سرپرســتی را حق قانونی خــود می دانند 
و در طرف مقابل هــم مقاومــت حداکثری برای 
جلوگیری از بازگشــت کفاشــیان صــورت خواهد 

گرفت.
حکایت سرپرستی بهاروند یا کفاشیان به نوعی 
تعیین تکلیف برای انتخاباتی است که سرنوشت 
4 ســاله فوتبال ایران را رقم خواهد زد و باید دید 
در این روزهای سرنوشت ساز کدام گروه موفق به 

شکست جناح رقیب خواهد شد؟

کرونا به اردوی پاس رسید!
هگمتانه، گروه ورزش: با مجوز رســمی ســتاد 
مبارزه بــا کرونا تیم های لیگ دســته دوم پس از 

انجام تست کرونا تمرینات خود را آغاز کرده اند.
براین اســاس تیم های حاضر در لیگ دســته 
دوم پیــش از شــروع تمرینات خود تســت های 

تشخیص کرونا انجام  می دهند.
حال پس از گذشــت یک هفته از اردوی پاس 
همدان تست کرونا ســه بازیکن و یکی از مربیان 
پاس مثبت اعالم شده اســت، در حال حاضر این 
افراد در خانه های خود قرنطینه شدند تا در صورت 
منفی شدن تســت بعدی به جمع پاسی ها اضافه 

شوند.

میثم ناصرنژاد مدیر رســانه ای باشــگاه پاس 
گفت: تســت کرونا ســه بازیکن و یکی از مربیان 
پاس مثبت اعالم شد و با هماهنگی صورت گرفته 

در منازل خود قرنطینه شدند.
براین اســاس اعضای تیم پاس بایــد 10 روز 

دیگر مجددا تست بدهند.
همچنین در صورتی که پاســی ها بیش از ســه 
بازیکن کرونایی داشته باشند، بازی های این تیم 

در لیگ 2 به تعویق خواهد افتاد.
از ســوی دیگر، در تیم شــهرداری هنوز خبری 
از ابتال به کرونا نیســت و این تیم بدون مشــکل 

تمرینات خود را ادامه می دهد.
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بیشترین کاربران 
اینستاگرامی کشورها

هگمتانه، گــروه فضای مجــازی: تازه ترین 
آمارهای منتشر شده در آوریل 2020 فهرستی از 
20 کشور را که کاربران آن بیش ترین استفاده از 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام را به نام خود ثبت 

کرده اند، نشان می دهد.
به نوشــته وبســایت statista، کارشناسان 
و محققــان در تازه ترین آمــار در گزارش های 
ماهانه در آوریل 2020 فهرستی از 20 کشور را که 
دارای بیشــترین تعداد کاربران فعال در شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام هستند، منتشر کرده اند 
که نشان می دهد این شبکه اجتماعی در کدام 
کشورها بیشترین مخاطب و طرفدار را داراست.

در زیر فهرســتی از کشــورهای جهان را که 
میزبــان بیشــترین تعــداد کاربــران فعال در 

اینستاگرام هستند را مشاهده می کنید:
ایاالت متحده آمریکا: 120 میلیون کاربر

هند: 88 میلیون کاربر
برزیل: 82 میلیون کاربر

اندونزی: 64 میلیون کاربر
روسیه: 46 میلیون کاربر
ترکیه: 39 میلیون کاربر
ژاپن: 31 میلیون کاربر

مکزیک: 26 میلیون کاربر
انگلستان: 25 میلیون کاربر

آلمان: 22 میلیون کاربر
ایتالیا: 21 میلیون کاربر
فرانسه: 19 میلیون کاربر

آرژانتین: 18 میلیون کاربر
اسپانیا: 17 میلیون کاربر
کانادا: 13 میلیون کاربر

کره جنوبی: 13 میلیون کاربر
عربستان سعودی: 13 میلیون کاربر

تایلند: 13 میلیون کاربر
کلمبیا: 12 میلیون کاربر
مالزی: 12 میلیون کاربر

در این نمــودار می توان دریافــت که ایاالت 
متحده آمریــکا، هنــد و برزیل بــه ترتیب در 
جایگاه های نخست تا ســوم فهرست 20 کشور 
جهان کــه کاربران آنها بیشــترین اســتفاده از 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام را دارنــد، قرار 

گرفته اند.
اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های 
اجتماعــی در میان کاربران فضــای مجازی به 
شــمار می رود که در این میان، نســل جوان و 
نوجوان از آن استقبال بیشتری نسبت به سایر 

رده های سنی کرده اند.
این شبکه اجتماعی هم اکنون میزبان بالغ 
بر یک میلیارد نفر کاربر فعال در ماه است که از 
قابلیت و امکانات مختلف آن روزانه اســتفاده 

می کنند.

ربات سرآشپزی 
که املت می پزد

هگمتانه، گــروه فضای مجــازی: گروهی از 
محققان تمام مراحل پخت املت، از شکســتن 
تخم مرغ گرفته تا ســرو غذا در بشقاب را به یک 

ربات آموزش دادند.
بــه نوشــته پایــگاه خبــری ســی نت، در 
تحقیقات محققان دانشگاه کمبریج با همکاری 
شــرکت بکــو، از یک ابــزار آماری موســوم به 
Bayesian Inference به منظور اســتخراج 
تمام اطالعات ممکن از نمونه های محدودی که 
در رابطه با پختن املت در اختیار بود اســتفاده 
شــد تا ربات بتواند املت را با طعم قابل قبولی 

برای انسان بپزد.
همچنیــن محققــان بــا تغییــر الگوریتم 
یادگیری ماشــین، ترتیبی اتخاذ کردند تا ربات 
بتواند اطالعــات تطبیقی را درباره مــزه غذا از 

افرادی که طعم آن را می چشند، به دست آورد.
املتی که این ربات پخت، در مجموع بسیار 
خوشمزه ارزیابی شد. نتیجه این تحقیق نشان 
می دهد که می توان از فناوری آموزش ماشــین 
برای پخت و پز و بهبود طعم غذاها استفاده کرد.

آموزش ربات برای پخت و پــز، امری چالش 
برانگیز است و برای این کار باید مشکالت پیچیده ای 
مانند دید کامپیوتری، حس المسه، تعامل با انسان 

و تولید غذای قابل خوردن، حل شوند.
عالوه بر این ذائقه هرشــخص بــا دیگری 
تفاوت دارد و آشــپزی یک امر کیفی محسوب 
می شــود، در حالی که ربات ها عمومــا در امور 
کمــی کارآیــی دارند. از آنجــا که ذائقــه تمام 
افراد یکسان نیســت، یک راه حل جامع برای 
آن وجود ندارد. به همین علت بر خالف ســایر 
مسائل رباتیک، برای این که یک ربات توانایی 
آشپزی را به دســت آورد و غذایی با طعم قابل 
قبول بپزد، الزم اســت ابزارهــای خاصی مورد 

استفاده قرار گیرد.
گزارش کامــل ایــن تحقیقات در نشــریه 
 IEEE Robotics and Automation

Letters منتشر شده است.

خبــر

مولکول های هوشمند
کلید ساخت رایانه هایی

با حافظه 100 برابر بیشتر

هگمتانه، گــروه فضــای مجــازی: محققان 
مولکــول هوشــمندی را شناســایی کردنــد که 
عملکردی شبیه به ترانزیستور دارد و امکان ذخیره 
اطالعات باینری مانند صفر و یک را که در پردازش 
کالســیک مورد اســتفاده قرار می گیرد، در اختیار 
می گذارد و با اســتفاده از این فنــاوری می توان 

حافظه رایانه را 100 برابر افزایش داد.
به نوشــته پایــگاه خبــری ســاینس دیلی، 
ایــن مولکول که نوعــی نمک ارگانیک اســت، با 
دریافت جریان ورودی کوچکی، روشــن شــده 
و با قطع جریان، رنگ آن تیره می شــود، به این 
ترتیب می تواند اطالعات باینــری را ذخیره کند. 
نکته قابل توجه این اســت که می توان اطالعات 
را در دمای اتاق و فشــار محیط در این مولکول ها 
ذخیره، بازخوانی و پاک کرد؛ این در حالی اســت 
که در اغلب تحقیقات انجام شــده برای استفاده 
از پردازش مولکولی، الزم است این کار در شرایط 

خاصی مانند خالء و دمای پایین انجام شود.
اندازه ایــن مولکــول حــدود 5 نانومترمربع 
اســت و در نتیجه بیش از یک میلیــارد مولکول 
در فضایی به اندازه ســطح مقطع تار موی انسان 
جای می گیــرد. به اعتقاد محققــان این مولکول 
قادر اســت در هر 6.5 ســانتیمترمربع در حدود 
250 ترابایت اطالعات را ذخیــره کند. این حجم 
از فضای ذخیره ســازی حدود 100 برابر درایوهای 

کنونی است.
گزارش کامــل این تحقیقات که توســط یک 
گــروه بین المللــی از محققــان به سرپرســتی 
محققان دانشگاه لنکستر واقع در انگلیس صورت 
 Angewandte Chemie گرفتــه، در نشــریه

International Edition منتشر شده است.

طراحی الگوریتمی برای 
یافتن افراد مفقودشده در دریا

هگمتانه، گــروه فضــای مجــازی: محققان 
دانشــگاه ام آی تی الگوریتم جدیدی را توســعه 
دادند که بــا ارزیابی شــرایط مختلــف در محل 
مفقودشدن اشــخاص و اموال در دریا، قادر است 
به صورت لحظه ای موقعیــت احتمالی این افراد و 

اموال را پیش بینی کند.
به نوشته پایگاه خبری ساینس دیلی، در حال 
حاضر گروه های امداد و نجــات برای پیش بینی 
موقعیــت اشــخاص و امــوال مفقودشــده در 
اقیانوس به مدل های کامپیوتــری و پیش بینی 
وضعیــت آب و هوا متکی هســتند، اما تغییرات 
ناگهانی شرایط جوی در اقیانوس معموال موجب 
بروز مشــکالت جدی در جریان امــداد و نجات 

می شود.
الگوریتم جدید ام آی تی با استفاده از تصاویر 
به دســت آمده از جریان  آب و امــواج در منطقه 
مفقودشــدن شــخص یا مال موردنظــر، از یک 
شیوه مدل سازی پیشرفته اقیانوس بهره می برد. 
سپس با استفاده از مدل های محاسباتی، مسیر 
احتمالی شــی مفقودی را تعییــن می کند و این 
فرایند به طــور لحظه ای با اســتفاده از تصاویر به 
دســت آمــده از منطقــه موردنظر به روزرســانی 

می شود.
در آزمایشــات اولیه این فناوری در دریا که با 
اســتفاده از ماکت های مجهز به سیستم جی پی 
اس انجام گرفت، مشخص شد مسیر پیش بینی 
شــده توســط فنــاوری TRAPS بــا اطالعات 
به دســت آمده از جی پــی اس، تا حــد زیادی 
ســازگاری دارد و این فنــاوری یک ابزار بســیار 
کارآمــد برای گروه هــای امداد و نجــات دریایی 

محسوب می شود.
گــزارش کامل ایــن تحقیقــات در نشــریه 
شــده  منتشــر   Nature Communications

است.

خبــر چهکسیمسؤولنشتدادهسازمانهاست؟
هگمتانه، گروه فضای مجازی: اگرچه برای اجبار 
ســازمان ها و دســتگاه ها به حفاظت از داده های 
شــخصی، قانــون وجــود دارد،  اما ایــن قانون 
پاسخگوی همه نیازها نیست و به گفته معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، در حال حاضر امنیت 
مربوط به داده های کســب وکارها بــر عهده پلیس 
فتاســت و وزارت ارتباطــات در حال تــالش برای 

گرفتن این مسوولیت است.
به نوشــته ایســنا، لو رفتن اطالعات شخصی 
مربــوط  به کاربــران تلگرامــی به دلیل اســتفاده 
از نســخه های غیررســمی ایــن اپلیکیشــن و 
آنالیــن  فروشــگاه های  از  اســتفاده کنندگان 
داخلــی و حتی اطالعــات ثبت احوالــی ایرانیان 
در روزهای ابتدایــی فروردین ماه ســال جاری و 
پس از آن اخباری از نشــت اطالعــات در برخی از 
سازمان ها، در ماه های گذشــته از ابتدای سال، به 
یکی از مهم تریــن و پرجنجال تریــن اخبار تبدیل 
شــده بود. امیر ناظمی -رئیس ســازمان فناوری 
اطالعات- چندی پیش درباره لــو رفتن اطالعات 
ســازمان ها گفته بــود: هرچند قانــون حفاظت از 
داده های عمومــی یا همــان GDPR در هزارتوی 
نظام بروکراســی محبوس مانده است، اما این به 
آن معنا نیســت که قانونی برای اجبار سازمان ها و 
دســتگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود 
ندارد، بلکه به معنای آن اســت که همــه نیازها را 
پاسخ نمی دهد. تک تک این مواد قانونی می تواند 
منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود 

که در محافظت از داده ها سهل انگاری کرده است.
همچنین مرکز ماهــر در بیانیــه ای در رابطه با 

روند افشــا داده های ســازمان ها و کســب وکارها 
در فضای مجازی، بــا بیان این نکته کــه ارتقا هر 
سیســتمی، از جمله امنیت و حفاظت از داده های 
شــهروندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح 
آن سیســتم اســت، اعالم کرد: مطابــق بند 1-5 
نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی کشــور: 
»مسوولیت پیشــگیری و مقابله با حوادث فضای 
مجازی هر دســتگاه، بر عهده باالتریــن مقام آن 
دســتگاه خواهد بود.« به این ترتیب مســوولیت 
اصلی در پاسخ به ســواالت امنیت بانک های داده 
و اطالعات، در وهله اول بر عهده باالترین مســوول 

دستگاه است.
اما در جدیدترین قســمت از ســریال لو رفتن 
اطالعات کاربران، هفته گذشــته خبر نشــت 5.5 

میلیون اطالعات مشــترک اپراتور رایتل شــنیده 
شــد که در اینترنت بــرای فروش قــرار گرفته که 
البتــه رایتل اعالم کرد مســتندی به جــز 9 رکورد 
منتشرشــده مبنی بر دزدیده شدن اطالعات پنج و 
نیم میلیون مشــترک این اپراتور به دست نیامده 
است که نتیجه بررسی این 9 رکورد نشان می دهد 
شش رکورد بسیار قدیمی بوده )سال 94 و پیش 
از آن( و عمال این مشــترکین دیگر در شبکه رایتل 

فعال نیستند.
البته حسین فالح جوشقانی - رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تأیید این 
موضوع اظهار کرد: مرکز ماهــر درز اطالعات رایتل 
را تأیید کــرده اســت. گزارش ها نشــان می دهد 
اطالعــات لورفته متعلق به چهار ســال پیش بوده 

و توسط عامل انســانی رخ داده است. در هر حال 
رایتل مسؤول حفاظت از داده ی مشترکین است و 
باید برخورد مســؤوالنه ای از خود نشان دهد. طبق 

ضوابط پروانه برخورد جدی خواهیم کرد.
در این راســتا امیر ناظمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره امنیت داده کســب وکارها و مشترکان اظهار 
کرد: باید یک مرکــز فرماندهــی و تصمیم گیری 
وجود داشته باشــد. بر اساس سازوکارهای فعلی، 
امنیت مربوط بــه داده های کســب وکارها بر عهده 
پلیس فتا اســت که ما فکر می کنیم این رویکرد، 
مناســب نیســت و در بیانیه های مختلف هم به 
این اشــاره کردیم. ترجیح ما این است که در این 

خصوص یک سیاست واحد امکان پذیر باشد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
در پاســخ به اینکه چــرا مرکز ماهــر در این زمینه 
پاسخگو نیست و تنها نقش کمکی در این زمینه را 
پذیرفته است، اظهار کرد: زیرا در قانون مسوولیت 
ندارد، هــرکاری هم که ما انجام می دهیم توســط 
مســوول مرتبطش معمــوال مــورد نارضایتی قرار 
می گیــرد که چــرا در حیطــه اختیارات آنهــا وارد 

شدیم.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات درباره 
اینکــه تصمیم گیــری در این خصوص بــر عهده 
کیســت،  گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید این 
تصمیم گیری را کند. ما هم بارها این درخواســت 
را دادیم و مجددا می خواهیم نامه ای ارســال کنیم 
که این نامه به آقای فیروزآبادی رئیس مرکز ملی 
فضای مجــازی و رئیس جمهور بــه عنوان رئیس 

شورای عالی فضای مجازی هم ارسال شود.

هنوز هم 
برای دورکاری 

دیر نیست
هگمتانه، گروه فضــای مجازی: به گفتــه مدیرعامل 
یک شــرکت در حــوزه منابع انســانی، کســب وکارها و 
ســازمان هایی کــه در بحران کرونــا به معنــای واقعی 
دورکاری کردند، به شــرایط قبلی برنمی گردند، زیرا لذت 
هزینه کمتر و کارآیی باالتر را چشــیدند و با توجه به ادامه 
بحران کرونا، اگر شــرکت ها بخواهند در راســتای حفظ 
ســالمت کارکنان خود گامی بردارند، کماکان می توانند 

دورکاری با کیفیت باال را تجربه کنند.
به نوشــته ایســنا، کارکنــان در دورکاری، می توانند 
وظایفی که به آن ها محول  شده را بدون حضور فیزیکی 
در محل کار و ســازمان خــود و با رعایــت ضوابط انجام 
دهند. البته این امکان برای تمامی مشاغل وجود ندارد 
ولی در شــرایطی که در تراکم جمعیت احتمال شــیوع 
ویروس کرونا بیش تر اســت، همین که بــرای دوره ای 
کوتاه هم کارمنــدان بتوانند به صــورت حداقلی در محل 
کار خود حاضر شــده و تراکم جمعیت را کاهش دهند، 

می تواند در ممانعت از گسترش کرونا مؤثر باشد.
بــه همیــن دلیــل در ایــن مــدت در بســیاری از 
شــرکت های اینترنتی یا اپراتورها اعالم شده که وظایف 
کارمندان خــود را به صــورت دورکاری بــه آن ها محول 
کردند. هرچند شــرکت های فناوری در راه تبدیل شدن 
فرایند کاری شــان به یــک فرایند دورکاری دستشــان 
بازتر اســت و می توانند با اســتفاده از زیرساخت هایی 
کــه دارند و اســتفاده از ماهیــت فنــاوری، راحت تر به 
این کار اقدام کنند، اما شــرکت ها و ادارات ســنتی برای 
مقابله با این چالش  کار ســخت تری دارند. البته که در 
همین شرکت ها هم مشکالتی برای فراهم کردن امکان 
دورکاری بــرای کارکنــان وجــود دارد، چراکــه فرهنگ 

دورکاری چندان در کشور جا نیفتاده است.
*بررسی ماهیت و ویژگی شغل برای دورکاری

در این راســتا مهدیــس پرپنچــی -مدیرعامل یک 
شــرکت در حوزه منابع انســانی- درباره دورکاری اظهار 
کرد: از منظر منابع انسانی زمانی که از دورکاری صحبت 
می کنیم، دو شــاخص اصلــی داریم، ماهیت شــغل و 
ویژگی های شــاغل. برای بررســی امکان دورکاری ابتدا 
باید بررســی کرد که آیا خود شــغل به لحــاظ ماهیتی 
امکان دورکاری را دارد؟ و اگر به لحــاظ ماهیتی امکان 
دورکاری دارد، روحیه شــاغل با دورکاری سازگار است یا 

خیر.
وی ادامه داد: گاهی اوقات زمانــی که فرد در محیط 
شــغلی حاضر می شــود، به دلیل ویژگی های شخصی، 
کارایی اش باال می رود و ممکن اســت همان فرد اگر هر 
روز دورکار باشــد، نتواند به همان اندازه کارایی داشــته 
باشــد، مثال واضحش این اســت که افراد با حضور در 
محیط هــای کاری و در تعامل با همــکاران خود انرژی 
بیشتری برای کار کردن داشته باشــند که عموما ویژگی 

افراد برون گراست.
این کارشــناس در حوزه منابع انســانی با بیان اینکه 
با رعایت ایــن دو عامــل، دورکاری بســیار خوب عمل 
می کند، افزود: ســازمان ها اگر بتوانند اول مشــاغلی را 
انتخاب کنند که خود شــغل امکان دورکاری را داشــته 
باشد و بعد افرادی را تخصیص دهند که فرد هم ویژگی 
شــخصیتی اش بــرای دورکاری ســازگار اســت، قطعا 
بهره وری باالتــری خواهنــد داشــت. بدین ترتیب تنها 

افرادی به صورت حضوری در کار حاضر می شــوند که یا 
شغلشــان یا ویژگی های شخصیتی  شــان و یا هردو با 

دورکاری سازگار نیست.
پرپنچی ادامه داد: در یک ســازمان نمی توانیم حکم 
قطعی بدهیم که دورکاری خوب اســت یا بد. و قرار هم 
نیست این کار را بکنیم. بهترین کار این است که مشاغل 
قابــل دورکاری را شناســایی کنیم. در ایــن طبقه بندی 
افرادی که هم شغلشــان قابلیــت دورکاری دارد و هم 
خودشــان تمایل دارند که در یک محیط آرام و راحت تر 
مانند منزل کار کننــد، از دورکاری لذت می برند و کارایی  

هم باال می رود.
*نباید افراد دورکار را به حال خود رها کنیم

این کارشــناس در حوزه منابع انســانی با بیان اینکه 
نباید افــراد دورکار را به حال خود رها کنیــم، اظهار کرد: 
اگر مــا فــرد دورکار را هرچقدر هم که کارش را دوســت 
داشته باشــد و بتواند به صورت دورکاری کارش را انجام 
دهد، رها کنیم و فرآیندی برایش تعریف نکنیم، گزارش 
نگیریم و فرآیندها تحت کنترل و نظارت مدیر نباشــد، 

فرد بعد از یک مدت انگیزه اش را از دست می دهد.
وی با بیــان اینکه بحــران کرونــا فرصتــی بود که 
سازمان ها می توانســتند برای امکان دورکاری استفاده 
کنند، افزود: در سطح ملی دورکاری می تواند در خیلی از 
عوامل مؤثر باشد. باید در فرصتی که بحران کرونا ایجاد 
کرده، فرآیندهــای این موضوع تدوین و دســتورالعمل 
اجرایی آن تهیه شود و با شناســایی مشاغلی که امکان 
دورکاری را دارد و افرادی که می توانیم به این مشــاغل 

تخصیص دهیم، موضوع را مدیریت کنیم.
*دورکاری بدون زیرساخت آی تی امکان پذیر نیست

این کارشــناس در خصوص نقش آی تی در دورکاری 
بیــان کــرد: در شــرایط امــروزی، دورکاری عمال بدون 
زیرســاخت آی تــی امکان پذیر نیســت و ســاده ترین 
شکلش استفاده از شبکه های اجتماعی است، زمانی که 
سیستم های سازمانی قابل استفاده نباشد، از شبکه های 
اجتماعی به عنوان زیرساخت استفاده می کنند. البته ما 
در این حوزه خوب عمل کردیم. زمانی که حضور مردم در 
اجتماع، مدرســه و محیط کار متوقف شد، خیلی سریع 
زیرساخت های وب پایه سازمان ها در اختیار قرار گرفت و 

در حوزه های دانشگاهی lms ها راه افتادند.
پرپنچی با بیــان اینکه مــا زیرســاخت های خوبی 
داشــتیم و در این مدت هم زیرســاخت ها بهتر تقویت 
شد و یاد گرفتیم از سیستم های جدیدتر استفاده کنیم، 
گفت: اما با وجود این سیســتم ها، ما چه اســتفاده ای 
کردیم؟ ما نیــاز به مدیریــت متمرکز داریم کــه بتواند 

ماهیت شــغل و ویژگی های افراد را تشــخیص دهد و 
با بررســی نقاط کنترلــی و نقاط گزارش گــری، برایش 
فرآیندســازی کند. اما بــه نظر می رســد در این مدت، 

فرصت خوبی از دست رفته است.
*اهمیت مدیریت متمرکز در دورکاری

وی ادامــه داد: مــا نمی توانیم از فرد انتظار داشــته 
باشــیم که در زمان دورکاری کارایی باال داشته باشد، اگر 
عملکردش را پایــش نکنیم و بازخــورد ندهیم. ممکن 
است شــغل فرد به صورتی تعریف شــده که بخشی از 
کار را می تواند به شــکل دورکار انجام دهد و برای بخش 
دیگر آن نیاز بــه حضور در محــل کار دارد. اینجاســت 
که مدیریــت متمرکــز مهم اســت، مغــز متفکری که 

فرآیندهای اجرایی را تهیه و اجرای آن را پایش کند.
این کارشــناس در حوزه منابع انســانی با بیان اینکه 
اگر کاری را برای مدتی بــا کیفیت پایین تر انجام دهید، 
طبیعی اســت که بخواهیــد همه چیز بــه روال عادی و 
کیفیت خوب برگردد، افزود: ما سه ماه فرصت داشتیم 
که برای افراد عــادت ایجاد کنیم. عادت بــا تکرار رفتار 
شــکل می گیرد و اگر یک رفتار درســت تعریف شــده 
باشد، تبدیل به عادت می شــود. اگر احساس می کنیم 
افراد همین حاال هم دورکار نیستند، بلکه بخشی از یک 
وظیفــه را از راه دور انجام می دادند، به این دلیل اســت 
که این فرآیند به درســتی تعریف و انجام نشده و همه 

منتظرند که همه چیز سرجایش برگردد.
پرپنچی افزود: ما در این مدت چاره ای جز دورکاری 
نداشتیم و در این شــرایط اگر این کار با کیفیت مناسب 
انجام می شد، قطعا تبدیل به عادت خوشایندی می شد 
که دیگر بــه حالت قبــل برنمی گشــت. اگــر در ایران 
کســب وکارها به شــرایط قبلی خود برمی گردند، به این 
دلیل اســت که فرآیند دورکاری به درستی انجام نشده و 
دورکاری با آن مفهوم که مد نظر اســت، اتفاق نیفتاده. 
وقتی ما به کاری که به شــکل ناقص و بــا کیفیت پایین 
انجام می شــد، دورکاری می گفتیم، طبیعی اســت که 

بخواهیم به کیفیت اول برگردیم.
وی خاطرنشــان کرد: کســانی که فرآیندســازی و 
به معنــای واقعــی دورکاری کردنــد، به شــرایط قبلی 
برنمی گردند، زیرا لــذت هزینه کمتر و کارآیــی باالتر را 
چشــیدند. هرچند ما از این فرصت استفاده نکردیم، اما 
هنوز هم دیر نشده و اگر شــرکت ها بخواهند در راستای 
حفظ سالمت پرسنل خود گامی بردارند، با توجه به اینکه 
بحران کرونا هم هنوز تمام نشــده، کمــاکان می توانند 
فرآیندســازی را انجام دهند و دورکاری با کیفیت باال را 

تجربه کنند.

کارکنان در دورکاری، 
می توانند وظایفی که به 

آن ها محول  شده را بدون 
حضور فیزیکی در محل کار 

و سازمان خود و با رعایت 
ضوابط انجام دهند. البته 

این امکان برای تمامی 
مشاغل وجود ندارد ولی 

در شرایطی که در تراکم 
ع  جمعیت احتمال شیو

ویروس کرونا بیش تر 
است، همین که برای 

دوره ای کوتاه هم کارمندان 
بتوانند به صورت حداقلی 

در محل کار خود حاضر 
شده و تراکم جمعیت را 

کاهش دهند، می تواند در 
ممانعت از گسترش کرونا 

مؤثر باشد
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رسول خدا صّلى اللَّه علیه و آله و سّلم فرمودند:
هیچ مال و ثروتی در خشکی و دریا نابود نمی شود، 

مگر به خاطر خودداری از پرداخت زکات، اموال خود را 
با پرداخت زکات، حفاظت کنید و بیماران خود را با دادن 
صدقه مداوا نمایید و درهای بال و حوادث را با دعا به 

روی خود ببندید.
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ایستگاه آسمان

وصیت شهید حسین ابراهیمى ظاهر

مادرم برای شهادتم سجده شــکر به جا بیاور
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــتی حــرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجــودت جانت را 
گذاشــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم که می خوانمــش، منم که صدای تو شــده ام 
در خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم کــه کلمات تــو را فریادیم، چشــم هایت را 

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

با درود و ســالم بر امام زمان)عج( و با درود 
بر نایب بر حقش امام خمینى)ره( و با ســالم بر 
شــهیدان انقالب اســالمى و با درود بر 72 تن از 
یاران با وفاى امام حســین)ع( ساالر شهیدان و 

سالم بر خانواده هاى شــهیدان که چنین گل هایى 
را در راه اســالم و قرآن فدا می کنند و ســالم بر 
چنین پــدران و مادرانــى که چنیــن گل هایى را 
تربیت کردند و به جامعه اســالمى تحویل دادند. 
خوش به حــال چنین پدران و مادرانى، احســن 
به این پدران و مــادران درود خدا بر خانواده هاى 

شهدا باد.
خدا مى داند که کشته شدن در راهش براى من 
بهتر از داماد شدنم اســت. پدر و مادر عزیزم براى 
آخرین بار سالم علیکم. پدر و مادر عزیزم مى دانم 
که براى مــن زحمت هاى فراوانى کشــیدید و مرا 
بزرگ کردید اما من که نتوانســتم زحمات شما را 
جبران کنم. بدانید که این خــدا بود که مرا به جبهه 
دعوت کرد و عشــق کربالى حسینى و عشق به پیر 

جماران و عشق به امام زمان)عج(.
پدر و مادرم براى من سیاه نپوشید، هرگز براى 
من گریه نکنید زیرا براى مرده ســیاه مى پوشــند 

ولی شهید زنده است، براى مرده گریه مى کنند نه 
برای شهیدی که زنده و حاضر است.

مادرم وقتى خبر شــهادتم به تو رســید سجده 
شــکر بجا بیاور. یک پیــام دارم بــه خواهرم و به 
برادرانم پیــام من به خواهرانم این اســت حجاب 
خود را حفظ کنید که بى حجابى توهین به اســالم 
و قرآن است. برادرانم نکند خداى ناکرده پشت به 
انقالب و پشت به جبهه کنید من از آن کوچکترم که 

براى شما پیام بدهم.
اى ملت شــهیدپرور همدان و اى پایگاه شهید 
هاتفى تفریجــان هر وقــت که شــهیدى بیاورند 
مســؤولیت ما روز به روز بیشتر می شود پس روى 
آورید به جبهه همچنان که تا به حال ایســتاده اید 
و به این جبهه هــاى حق علیه باطــل کمک کنید، 
بچه هایتــان را به جبهــه بفرســتید و از رفتن آنها 

جلوگیرى نکنید.
بخشی از وصیت نامه شهید حسین ابراهیمى ظاهر

 
هم صحبت

وقتی تولید ملی رونق بگیرد کار و بار همه بهتر می شود
هگمتانه، گروه فرهنگــی - اعظم مهری: روزنامه 
هگمتانه به شــما مخاطبــان عزیز تعلــق دارد. در 
ســتون هم صحبت پای حرف های شما می نشینیم 
تــا از دیدگاه هــای ارزشــمندتان درباره مســائل 
مختلــف جامعه اســتفاده کنیــم. امــروز نظرات 
یکی از همشــهریانمان، مهدی شــریفی 39ساله را 

می خوانید.
»ما خودمان داریم در این مملکت کار می کنیم 
و روزی زن و بچه مــان را در می آوریــم، خــوب 
معلوم اســت که برایمان رونق تولید مهم اســت. 
وقتی تولید ملی ما رونق بگیــرد کار و بار همه بهتر 
می شــود. درآمدهایمــان باالتر مــی رود و زندگی 

برایمان آسان تر می شود.
رونق تولید یعنی اقتصاد سالم و سرحال، یعنی 

کار و کسب و تالش. وقتی تولید بازار خوبی برایش 
باشــد و خواهان داشته باشــد، همه چیز را تحت 
تأثیر خودش قــرار می دهد و به ترتیب کســب و 

کارها به تبع هم رونق می گیرند.
اینکــه ما هرســال را با فکــر تولیــد و حمایت 
از کاالی ایرانــی و رونــق کار کارگر ایرانی شــروع 

می کنیم، خودش باعث برکات زیادی اســت. این 
یعنی ما بــه فکریــم، هوشــیاریم و می دانیم چه 
کار باید بکنیم که مملکتمان بهتر پیشــرفت کند و 
مردم مان در رفاه بیشتری باشند. همین فکر باعث 
عمل هم می شود، وقتی فکری فراگیر شود و همه 
در ذهن خود آن را داشــته باشند و به قول معروف 
ملکه ذهن ما شــود، حتما عمل هم به دنبال خود 

می آورد.
عمل کردن به حرف های خوب همیشــه برکات 
زیادی داشته است. حاال هم همه ما به صالح مان 
اســت که به فکر رونق تولید باشــیم. وقتی صالح 
همه در این است واقعا باید برای رسیدن به چنین 
هدفی تالش کرد. خدا همیشــه می گوید از شــما 

حرکت از من برکت«.

 

میز مطالعه

»حواست هست«؛ داستان اتفاقات روزمره
هگمتانه، گروه فرهنگی: »حواســت هســت«؛ 
به قلم زینب ســنجارون در قطع رقعی و 95 صفحه 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
»حواســت هســت«؛ نگاهی متفاوت نســبت 
به اتفاقات و رخدادهای روزمره در قالب داســتان 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
داســتان های مجموعــه داســتان »حواســت 
هســت؟« نگاه متفــاوت نســبت بــه اتفاقات و 
رخدادهای معمولــی و روزمره دارد. هــر اتفاق به 
ظاهر معمولی می شود قاصد و قصه آغاز می شود. 
روایتی از لمس کــردن پیام هــای اختصاصی که 
دریافت کننده اش مطمئن می شــود ســروقت به 

دستش رسیده، درست همان زمانی که باید بیاید.
داســتان ها روایت همان مطمئن شدن هاست، 

همان جاهایی که آدم به خودش می گوید حواست 
هست؟

همه ایــن حــواس جمعی ها در بســتری جز 
روزمرگی اتفاق نمی افتد. خبری از برخورد شــهاب 
سنگ و رانش زمین نیســت. اگر قرار است سنگی 
بیفتد، همانی اســت که از درونت کنده می شــود. 
زمین دلت که ســفت باشــد دیگر زیر پایت خالی 
نمی شــود، همه زمین و زمان که برانندت تو ســر 
جایت ایســتاده ایی. قصه، قصه همان لرزش ها و 

نلرزیدن هاست.
* برشی از کتاب:

»فاطمه گردنــش را ســیخ نگه داشــته بود و 
حواســش بود که گل نیفتد. دلم می خواست میان 
ذهنــش، جایــی میان ابــر باالی ســرش، قاطی 

رویایش بودم. آن وقت البد می فهمیدم از خودش 
با گل میــان موهایش چه تصــوری دارد، که آنطور 
چرخ می زند و نــاز می کنــد. کاش گل را من آنجا 
کاشته بودم بجای زیبا. فاطمه که رفت از کنارم، کی 
رفتم دنبالش، بهانه می کردم که می رود توی دست 
و پا و یا مزاحم می شــود برای فیلمبرداری شــان. 
میان همه لبخندهایم و ســالم احوال پرسی هایم 
و توضیح بــرای اینکه چرا دیر آمده ام، حواســم به 
فاطمه اســت به نگاه هایش که واقعا نمی دانستم 

کجا نشسته اند«.
»حواست هســت«؛ نگاهی متفاوت نسبت به 
اتفاقات و رخدادهای روزمره در قالب داســتان به 
قلم زینب ســنجارون در قطع رقعــی و 95 صفحه 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.

دلیل اینکه هم سخن من شدی
در قرآن مجید آمده است: بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی 

زمین با فروتنی راه می روند و چون نادان ها به ناروا خطابشــان کنند سالمی 

گویند و درمی گذرند.

حضرت امام علی علیه الســالم فرموده انــد: متواضع باش کــه تواضع از 

باالترین عبادت ها است.

حکایــت: خداوند متعال به حضرت موســی علیه الســالم وحــی کرد آیا 
می دانی چــرا تنها تو را در میان بندگانم کلیم )هم ســخن( خــود قرار دادم؟ 

حضرت سؤال کرد: رازش چیست؟ قادر متعال فرمود: تمام بندگانم را زیرورو 

کردم کســی را در میان آنها متواضع تر از تو در پیشگاه خود ندیدم، ای موسی 

تو هنگامی که نماز می گزاری، صورت خود را به روی خاک می نهی.

در این حضرت آنان گرفتند صدر

که خود را فروتر نهادند قدر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

»دشت خاموش« فیلمی از احمد بهرامی
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم ســینمایی »دشت خاموش« به نویسندگی 
و کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری سال گذشته در حومه 

شهر تهران ساخته شده است.
این فیلم به شــرایط دشــوار کاری و روابط انســانی پیچیده چند خانواده 
می پردازد که در یک محیط کارگری زندگی می کنند. فیلم دردها و مشکالت این 
انسان ها را به تصویر می کشد و کنش های انســانی را در شرایط داستانی فیلم 
روایت می کند. فیلم سینمایی »دشت خاموش« به صورت سیاه و سفید تولید 
شــده اســت و به نمایش در خواهد آمد. »پناه« نیز فیلم و ســاخته قبلی این 

کارگردان سینما است که سال گذشته در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شد.
علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، ناصر عالقمندان، مجید فرهنگ، تورج 
الوند، نرگس امینی، محسن یگانه، راضیه ایرانی، شقایق آقا زاده، مهتاب خوش 
منش، پارسا و آرشا سبحانی، اهورا و برســام بهرامی و مینا سرقره از بازیگرانی 

هستند که در فیلم سینمایی » دشت خاموش« ایفای نقش می کنند.

سی نما

سه کودک همدانی برگزیده جشنواره نقاشی »بنسکا«
هگمتانه، گروه خبر همدان: نشــان برنز جشنواره 
بین المللی نقاشی بنسکا بلغارستان در دستان عضو 
6 ســاله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

»شیرین سو« قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه، مســابقه بین المللی نقاشی 
بنسکا کشور بلغارســتان برگزیدگان خود را معرفی 
کرد که ســهم اســتان همدان در این مســابقه سه 

برگزیده بود.
  در ســال 2017 مســابقه بین المللی نقاشــی با 
موضوع »جشــن و شــادی به همراه دوستان« در 
بلغارســتان برگزار شــد. اعضای کارگاه های نقاشی 
مراکز استان در این مسابقه با ارسال 61 اثر شرکت 
کردند که در این میان یک نشــان برنز و سه دیپلم 
افتخار به شــرح ذیل به اعضا کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استان همدان رسید.
  دیپلم افتخار و نشــان برنز به حسنا اسکندری 
6 ساله از شــهر شیرین سو، رســید و محمد جواد 

سالمی 11 ســاله از اســدآباد، دیپلم افتخار کسب 
کرد همچنین فاطمه موســعلی 12 ســاله از مرکز 

فرهنگی هنری شماره2 همدان، دیپلم افتخار این 
جشنواره را به دست آورد.

کتاب »تاریخ عکاسی در همدان« به چاپ دوم می رسد
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مســؤول روابط 
عمومــی حوزه هنری همــدان از چــاپ دوم کتاب 

»تاریخ عکاسی در همدان« خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مســعود فالح با اشــاره به 
چاپ دوم کتاب »تاریخ عکاســی در همدان« اظهار 
کرد: این کتاب بــا تمرکز بر روایت تاریخ عکاســی 
از دوران قاجاریه تــا معاصر و بررســی این هنر از 
حدود 170 سال پیش، به بررسی عکس و عکاسان 

شاخص همدان پرداخته است.
وی گفت: این کتاب به نویسندگی سمیرا سبزی 
حاصل پژوهشی اســت که از لحاظ هدف، بنیادی 

بوده و سندیت تاریخی دارد.
مســؤول روابط عمومی حــوزه هنری اســتان 
همدان روش گردآوری این کتــاب را کتابخانه ای و 
شــفاهی عنوان کرد و افزود: دانشنامه ها در هر دوره 
باید پس از غنی تر شــدن به چاپ مجدد برســند 

که از این رو قرار اســت در آینــده نزدیک فراخوانی 
برای شناسایی عکاســان و عکاسخانه های جامانده 
و عکس های تاریخی دیده نشــده طی 100 ســال 

گذشته اعالم شود.
الزم به ذکر است کتاب تاریخ عکاسی در همدان 
از مجموعه دانشــنامه همدان در 387 صفحه و در 
11 فصل سال گذشته توسط حوزه هنری همدان به 

چاپ رسیده است.


