
جمشید نادی
سازمان آگهی های روزنامه هگمتانه

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان 

رئیس امور شعب بانک ملی شرق استان همدان
را کـه نشـان از درایـت، لیاقـت و توانمنـدی شـما دارد، صمیمانـه تبریـک و تهینـت عـرض 

نمـوده ، تـداوم توفیقـات شـما را از پیشـگاه ایـزد منـان در مسـیر منتهـی بـه کسـب رضایـت 

الهـی و خدمـت صادقانـه بـه مـردم مسـئلت دارم.

 جناب آقای

محمد مهدی ملکیان
یت محترم  روابط عمومی بانک ملی مدیر

و عضو محترم هیأت رئیسه روابط عمومی  های استان همدان

تبریک و تهنیت

 خبر درگذشــت همســر گرامیتان موجب تاســف و اندوه فراوان گردید، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای سرکارعالی و 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدانبازماندگان صبر جزیل مسالت داریم.

همکار ارجمند، سرکار خانم  مرضیه کمالی

خانواده، بستگان، مدیریت و کادر دبیرستان شریعتی
جمعی از شاگردان و دوستداران مرحوم نداف

ید کتاب از شما خر

ارسال رایگان با شهرداری منطقه دو
روابط عمومیتخفیف از شهر کتاب

شهرداری منطقه 2 همدان

اداره رفاهی
و خدمات عمومی شهرداری

20 %    تخفیف
@hamedan.book city 081-38246999

برای خریـــدهای  غیر حضوری 
تا    20   آذرماه 

قای مهندس پیام رفتاری  جناب آ
تبریک و تهنیت

خبر مسرت بخش جنابعالی به عنوان شهردار فامنین موجب خرسندی فراوان 
که از جنابعالی  شــد، امید اســت در سایه الطاف الهی و به مدد توان و تجربه ای 
کــه شایســته  ســراغ داریــم موجبــات توســعه شــهر والیت مــدار فامنیــن آنگونــه 
گذار موفقی باشــید. توفیق روز افزون  شــهروندان فهیم این دیار اســت خدمت 

شما را از درگاه وحدانی خدای متعال خواستاریم.

شورای اسالمی شهر همدان     -      عباس صوفی شهردار همدان
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دهقان نیری:

صدا و سیمای مرکز همدان 
خانه مدیران دولتی است

5000 کتاب تاریخی در کتابخانه 
مرکز اسناد غرب کشور

مدیــــر اســــناد و کتابخانــــه ملــــی منطقه غرب کشــــور گفــــت: کتابخانه 
تخصصی مدیریت اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با بیش از 

پنج هزار جلد کتاب تاریخی در همدان راه اندازی شده است.
به گــــزارش هگمتانه، میثاق گودرزی پیش از ظهر یکشــــنبه در مراســــم 
تجلیل از کتابداران مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با 

اشاره به جایگاه مهم و تأثیرگذار کتابخانه ملی 
ایران در ترویج کتاب و کتاب خوانی و فرهنگ 
مطالعه در بیــــن قشــــرهای مختلف جامعه 
افزود: یکی از سیاســــت های کالن ســــازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، ارتقا سطح کیفی 

کتابداری و حرکت به سمت  ...

"فصل امید"نام امسال 
جشنواره تئاتر کودک همدان

مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان همدان گفت: جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان تحت عنوان »فصل امید« برگزار می شود که فراخوان 
آن منتشــــر شــــده و در اختیار هنرمندان قرار گرفته کــــه آثار برای داوری 
، نمایش ها در هر استان با رعایت  ارسال خواهد شد و پس از تأیید آثار

شیوه نامه ها اجرا خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی در نشســــت 

خبری اینســــتاگرامی به تشــــریح برنامه های این اداره 
کل در هفته کتاب پرداخت و گفت: ویژه برنامه های 

هفته کتاب از 24 تا 30 آبان ماه در همدان هم زمان 
با سراسر کشور برگزار خواهد شد و در این هفته 13 

برنامه در نظر گرفته شده که در شهرستان های ... صفحه  2

طی 7 ماه امسال

251جان باخته تصادف در همدان
افزایش 50 درصدی فوت در جاده های خاکی و روستایی

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل پزشــــکی قانونی 
اســــتان همدان از مــــرگ 251 نفــــر در حــــوادث رانندگی 
محورهای اســــتان طی هفت ماه نخســــت امســــال خبر 

داد.
به گزارش هگمتانــــه، آرتین کمالی عنوان کــــرد: طی هفت 
ماه ابتدای امســــال 251 نفر در حــــوادث رانندگی جان خود 
را از دســــت دادند که از ایــــن تعداد 165 نفــــر در تصادفات 

برون شــــهری، 33 نفر در سوانح درون شــــهری و 27 نفر در 
مسیرهای خاکی و روســــتایی و بقیه در سایر محورها جان 
باختند. وی با اشــــاره به این که در چند روز گذشــــته مردی 
 50 ساله در یکی از روستاهای شهرستان 

ً
موتورسوار حدودا

کبودرآهنگ با ســــرعت زیاد با موتور واژگون و جان خود را از 
دســــت می دهد، اظهار کرد: فوت ناشی از حوادث رانندگی 
در مدت یاد شــــده در مسیرهای خاکی و روستایی افزایش 

50 درصدی داشته است.
کمالی بــــا بیان اینکه مســــیرهای درون و برون شــــهری به 
ترتیــــب 21 و 25 درصد کاهــــش تلفات را در 7 ماه امســــال 
داشته اند، افزود: در سایر محورها با کاهش چشمگیر 58 
درصدی روبرو هستیم. وی ادامه داد: در مدت موردنظر در 
سال جاری 59 زن و 192 مرد و در مدت مشابه سال قبل 81 
زن و 256 مرد در حــــوادث رانندگی جان باخته اند که آمارها 

کاهش 25 درصدی فوتی ها را نشان می دهد.
، مدیرکل پزشــــکی قانونی استان همدان به  به نقل از مهر
تعداد مجروحان حوادث رانندگی اشاره کرد و یادآور شد: در 
هفت ماه امسال سه هزار و 937 مجروح به پزشکی قانونی 

این استان مراجعه کرده اند.

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهردار همدان:

نبود مشکل سازه ای در پل شهید قهاری
تقاطع به زودی ترمیم می شود

آیت ا... شعبانی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان خطاب به اعضا:

مهلت برای بازسازی شورای فرهنگ عمومی
صفحه 4



4662 1399  شماره  26  آبان  دو شـــنبه   

استان2

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
خبرنگاران به عنوان چشــــم ناظر اســــتان سند راهبردی را 

رصد می کنند.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه در 
شورای برنامه ریزی و توسعه اســــتان با بیان اینکه استان 
همدان به یک کارگاه بزرگ اجرایی تبدیل شــــده اســــت، 
افزود: در چارچوب تحقق جهــــش تولید، طرح های زیادی 
در بخش های مختلف در این اســــتان تعریف شده که تا 

پایان دولت تدبیر و امید به ثمر می نشیند.
وی با بیان اینکــــه کمبودها، کاســــتی ها و نارضایتی هایی 
که در جامعه وجود دارد نباید باعث ناامیدی و دلســــردی 
مردم شــــود اضافه کــــرد: این کمبــــود و کاســــتی ها نباید 

عملکرد مدیران استان را زیر سؤال ببرد.
استاندار همدان با تأکید بر اطالع رسانی دقیق از خدمات 
و اقداماتی که در اســــتان انجام شده است، افزود: استان 
همدان با وجود همه مشــــکالت، تحریم ها و کاستی ها به 

مثابه یک کارگاه بزرگ است که در آن کار می شود.
شاهرخی خاطرنشــــان کرد: براساس سند راهبردی که دو 
سال گذشته در اســــتان تدوین شد و توجه به معیشت، 

اشــــتغال و تولید اولویت اول بوده اســــت این روزها این 
مهم پس از مبارزه با کرونا در اولویت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران به عنوان چشــــم ناظر استان 
ســــند راهبردی را رصد می کننــــد ادامه داد: مدیــــران باید 
طرح های بــــا اهمیت و نیازهــــای اســــتان را در وزارت خانه 
پیگیری کنند تا اعتبارات ملی برای طرح ها اختصاص یابد 
و آخریــــن تالش ها را در دولت قبل از بســــتن الیحه انجام 

دهیم.
اســــتاندار همدان با اشــــاره به اجرای طرح هــــای عمرانی در 
اســــتان از جمله ســــد خرمرود و ســــدگرین نهاوند افزود: 
روابــــط عمومی ها بــــا رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
تورهــــای خبری را برای اطالع رســــانی و انعــــکاس عملکرد 

دولت برگزار کنند.

صیدایی: اعتبارات تملک دارایی های ســــرمایه ای   �
همدان افزایش یافت

رئیس ســــازمان برنامه  و بودجه استان همدان هم گفت: 
اعتبارات تملــــک دارایی های ســــرمایه ای این اســــتان در 

بودجه سال آینده 35.7 درصد افزایش یافته است.

اســــکندر صیدایــــی افزود: ایــــن اعتبار از مبلــــغ یک هزار 
و 868 میلیــــارد و 732 میلیــــون ریــــال به 2 هــــزار و 536 
آینده افزایش  میلیــــارد و 567 میلیون ریال برای ســــال 

یافته است.
وی در تشــــریح جزئیات اعتبارات خاطرنشــــان کرد: اعتبار 
تملک دارایی های سرمایه ای اســــتانی در سال جاری یک 
هــــزار و 245 میلیــــارد و 689 میلیــــون ریال اســــت که در 

سال آینده به یک هزار و 861 میلیارد و 374 میلیون ریال 
افزایش یافته است.

صیدایــــی اظهار کــــرد: همچنین اعتبار ســــه درصد درآمد 
حاصــــل از صــــادرات نفــــت و گاز طبیعی بــــا کاهش 26.1 
درصدی از 301 میلیــــارد و 122 میلیون ریال به 222 میلیارد 

و 504 میلیون ریال کاهش یافته است.
رئیس ســــازمان برنامه  و بودجه همدان خاطرنشان کرد: 

همچنیــــن اعتبــــارات موضوع 27 صدم درصــــد مالیات بر 
ارزش افزوده نیز از 321 میلیارد و 921 میلیون ریال به 452 
میلیــــارد و 689 میلیــــون ریال افزایش یافتــــه که افزایش 

40.6 درصدی را نشان می دهد.
به نقل از ایرنــــا، وی ادامه داد: اعتبارات هزینه ای اســــتان 
نیز برای سال آینده پنج هزار و 402 میلیارد و 432 میلیون 

ریال تعیین شده است.

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهردار همدان:

نبود مشکل سازه ای در پل شهید قهاری
تقاطع به زودی ترمیم می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور زیربنایی و حمل 
ونقل شــــهری شــــهردار همدان ضمن تکذیب شکست 
سطح ســــه تقاطع غیر همســــطح شــــهید قهاری سعید، 
خواســــتار اجتناب از اظهار نظرهای غیر کارشناســــی و غیر 

علمی و پرهیز از تشویش اذهان عمومی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همــــدان، عزیزاله یوســــفی در این بــــاره اظهار کــــرد: اظهار 
نظرات غیرکارشناســــی و غیرمســــؤوالنه از ســــوی برخی از 
افراد غیرمرتبط با موضوعات فنی و شهری نه تنها موجب 
تشــــویش اذهان عمومی می شــــود بلکه ســــوء استفاده 

برخی رسانه های معاند را نیز به همراه دارد.
وی تصریح کرد: هیچ گونه شکســــتی در سطح سه تقاطع 
غیر همسطح شــــهید قهاری سعید وجود ندارد و تنها درز 
انبساطی این سطح از پل تخریب شده است و این اتفاق 
در تمامــــی پل های غیر همســــطح متداول اســــت و جای 

هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی درباره عملکرد این درزها در تقاطع های غیرهمسطح،  
گفــــت: یکــــی از عناصــــر غیرســــازه ای پل های شــــهری و 
تقاطع های غیرهمســــطح درزهای انبساطی هستند که به 
هیچ عنوان عملکرد ســــازه ای ندارند و عملکرد این درزها 
صرفــــا در جهت کنتــــرل تنش ها و رفتارهای انبســــاطی با 

توجه به تغییرات دمای محیطی است.
معــــاون امــــور زیربنایــــی و حمل ونقل شــــهری شــــهردار 
همدان، بیــــان کرد: در چند روز اخیر شــــاهد جدا شــــدن 
الستیک های درز انبساطی از عرشه و بالشتک های بتنی 
در یکــــی از محل های درز انبســــاط تقاطع شــــهید قهاری 
سعید بودیم که به محض مشــــاهده این موضوع از تردد 
خودروها در سطح سه این تقاطع جلوگیری شد و موضوع 

با مشاور و پیمانکار پروژه در میان گذاشته شد.
وی ادامــــه داد: عملیات بازســــازی و تعمیر این قســــمت 
از پــــل از ســــوی کارشناســــان معاونــــت امــــور زیربنایی و 
حمل ونقل شهری و شــــهرداری منطقه چهار با همکاری 

پیمانــــکار پل در حال پیگیری اســــت و جزئیات فنی نیز از 
مشاور و ناظر پل اخذ شده است.

وی علت این جداشدگی را تردد فراوان خودروهای عبوری 
دانســــت و گفت: با توجه به اینکه سطح سه تقاطع شهید 
قهاری ســــعید به عنــــوان محور مواصالتی غرب کشــــور به 
مرکز است شاهد تردد خودروهای سنگین، نیمه سنگین 
و ســــواری در این محور هستیم که موجب تخریب درزهای 

انبساطی پل شده است.
یوســــفی بیان کرد: این موضوع یک اتفاق بدیهی و ســــاده 
اســــت و هیچ گونه کاستی در عملکرد ســــازه ای پل وجود 
ندارد و در مدت زمان الزم تعمیرات اساسی و کیفی توسط 

پیمانکار انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه حداقل یک ماه برای عملیات اجرایی 
این قسمت از پل زمان الزم است، عنوان کرد: با توجه به 
اینکه نوع بتن بالشتک ها و ابتدا و انتهای عرشه در محل 
درز انبســــاط از نوع بتن خاص )گروت( اســــت، باید مدت 
زمان جذب بتن حتما لحاظ شــــود و با توجــــه به اینکه درز 
انبساط کل عرض عرشه را شامل می شود، در حال حاضر 

امکان تردد در این سطح وجود ندارد.
معاون شــــهردار همدان در ادامه افزود: بــــه منظور ایجاد 
دسترســــی و تردد خودروهای عبوری دسترســــی موقت 
از ســــطح صفر تقاطع و همچنین بلوار ســــیدجمال الدین 
انجام خواهد شد که به دلیل تردد باالی انواع خودروهای 
، حضور مســــتمر پلیس راهنمایی و  عبــــوری در این محور
رانندگــــی در این محل تا پایان عملیــــات اجرایی ضروری و 

انکارناپذیر است.
وی درباره اینکه گفته شده مسیر جایگزین و دوربرگردان 
ســــه متری برای عبور کشــــنده و تریلی ها خطرساز است، 
آشکارسازی  مطرح کرد: مسیر جایگزین توسط شهرداری 

می شود و پلیس باید در این نقطه حضور داشته باشد.
یوســــفی با تأکید بر اینکه هیچ عنصر ســــازه ای در پل شهید 
قهاری سعید آسیب ندیده است، یادآور شد: هیچ جای نگرانی 
وجود ندارد و تمام مسائل توسط پیمانکار رعایت خواهد شد 
ضمن اینکه این اتفاق در همه تقاطع ها ممکن است به وجود 

بیاید اما حضور پلیس برای رفع خطرات الزامی است.
در  شــــهری  مدیریــــت  بــــه  شــــهروندان  اعتمــــاد  از  وی 
سال های اخیر تشکر کرد و گفت: متأسفانه شاهد برخی 
اظهارنظرهای غیرکارشناســــی و شخصی از سوی افراد غیر 
مرتبــــط با موضوعات مدیریت شــــهری هســــتیم که هیچ 
گونه تخصصی در زمینه ســــازه های شــــهری و اصول فنی 
ندارند که انتظار داریم افراد مسؤول در زمینه های مختلف 
با اظهارات غیرکارشناســــی موجب نگرانی شــــهروندان و 

تشویش اذهان عمومی نشوند.

5000 کتاب تاریخی در کتابخانه مرکز اسناد غرب کشور
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر اســــناد و کتابخانه ملی 
منطقه غرب کشــــور گفت: کتابخانــــه تخصصی مدیریت 
اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با بیش از پنج 

هزار جلد کتاب تاریخی در همدان راه اندازی شده است.
به گزارش هگمتانه، میثاق گودرزی پیش از ظهر یکشنبه 
در مراســــم تجلیل از کتابداران مدیریت اســــناد و کتابخانه 
ملی منطقه غرب کشــــور با اشاره به جایگاه مهم و تأثیرگذار 
کتابخانــــه ملــــی ایــــران در ترویج کتــــاب و کتــــاب خوانی و 
فرهنگ مطالعه در بین قشــــرهای مختلــــف جامعه افزود: 
یکــــی از سیاســــت های کالن ســــازمان اســــناد و کتابخانه 
ملی ایران، ارتقا ســــطح کیفی کتابداری و حرکت به ســــمت 
کتابداری تخصصی در کشــــور بر اســــاس اســــتانداردهای 
ملی و بین المللی اســــت. وی با اشــــاره به اجــــرای طرح های 
ملــــی »مکتب و مهتاب« در مناطق مختلف کشــــور افزود: 
مجمــــع کتابخانه هــــای بــــزرگ و تخصصی اســــتان همدان 
)مکتب( با پیگیری واحد کتابخانه این مرکز از ســــه ســــال 
پیش کار خود را در اســــتان همدان آغاز کرده و با همکاری 

دستگاه های مرتبط از جمله اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان همدان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
گام هایی در این حوزه برداشــــته اســــت. گودرزی بر معرفی 
و تســــهیل در دسترســــی به منابع کتابخانه های تخصصی 
و کتاب های خطی نادر اســــتان همــــدان تأکید کرد و افزود: 
منابع کمیاب کتابخانه های حوزه علمیه همدان، دانشگاه 
بوعلــــی ســــینا و موقوفه بهــــاء الملک در کنــــار کتاب های 
موجود در مرکز اســــناد همدان منابع مهمی برای محققان 
اســــت که باید با اتخاذ تصمیــــم کاربــــردی، در اختیار تاریخ 
پژوهان قرار گیرد. وی گفــــت: کتابخانه تخصصی مدیریت 
اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با بیش از پنج هزار 
جلد کتاب تاریخی از سال 1371 در همدان راه اندازی شده و 
صدور فیپا، شاپا، ثبت واسپاری منابع کتابی و غیر کتابی و 
مشاوره تخصصی از جمله فعالیت های این بخش است. 
مدیر اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در پایان از 
زحمات راهله فتوحی و مریم سعادت کتابداران متخصص 

این مدیریت تجلیل کرد.

توصیه عسگریان، رئیس شورا:

کتاب؛ جایگزین فضای مجازی شود
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اســــالمی 
شهر همدان ابراز امیدواری کرد مردم به جای سیر بیش 
از حد در فضــــای مجازی، از برکات اثربخش کتاب خوانی 

بهره گیری داشته باشند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عســــگریان در 
پنجاه وششمین صحن شورا ضمن تبریک هفته کتاب 
و کتاب خوانی بــــه تمامی فعاالن حوزه کتــــاب خوانی و 
شــــهروندان عالقه مند به مطالعه؛ گفت: شــــورای شهر 
همدان هم باید تالش کند تا به مجموعه فعاالن کتاب 
و کتاب خوانی در راســــتای توســــعه و گسترش فرهنگ 

کتاب خوانی یاری رساند.

امیدواریــــم تأخیر 3 ســــاله ســــایت موزه میدان   �
امام)ره( جبران شود

وی در ادامــــه با بیان اینکه پس از گذشــــت حدود یک 
ســــال و نیم از توقف پروژه ســــایت موزه میــــدان امام 
خمینــــی)ره(، خوشــــبختانه شــــهرداری منطقــــه یک بر 
اساس مجوز شورای شــــهر و پیش بینی اعتبار خاص 
بنا به درخواســــت شــــهرداری برای به کارگیری پیمانکار 
این پروژه شــــهری اقدام کرده که پیمانکار نیز مشغول 

به کار شده است.
عســــگریان با اشــــاره به بازدیــــد از پروژه ســــایت موزه 
آینــــده، ابــــراز امیدواری  میــــدان امــــام)ره( در روزهای 
کرد شــــهرداری همــــدان، تأخیــــر 3 ســــاله ادارات کل 
راه  و شهرســــازی و میــــراث فرهنگــــی، صنایع دســــتی 
و گردشــــگری اســــتان همــــدان را جبران کنــــد و برای 

 ، تســــریع در رونــــد اجرایــــی این پــــروژه اثرگذار شــــهر
گیرد. کار  به  عاجل  اقدامات 

 حفظ سالمت مردم؛ اولویت نخست ما باشد  �
کید  تأ همچنین  همدان  شــــهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد: با توجه به شــــرایط بحرانی کرونــــا در جامعه و اعالم 
وضعیــــت قرمز در شــــهر همدان، درخواســــت مجدد 
دارم تا تمامی جلسات شورا به صورت ویدئوکنفرانس 

برگزار شود.
عســــگریان ادامــــه داد: حفظ ســــالمت و ایمنــــی مردم 
کرونایــــی، باید اولویت  در مقابل وضعیت نابســــامان 
نخست ما باشد و سپس رســــیدگی به امور مردم مورد 

توجه قرار گیرد.
بــــه گفته وی؛ ضمــــن تأکید بــــر قطعیت بخشــــیدن به 
برگزاری مجازی جلسات، نباید هیچ گونه برنامه حضوری 

داشته باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد: باید تدابیر 
قابل توجهی برای مالقــــات عمومی ارباب رجوع به  عنوان 
ولی نعمتان مــــا در نظر گرفت تا به صورت تلفنی و خارج از 

، پیش بینی شود. شورا در فضایی به صورت وسیع تر
شــــهر  اســــالمی  شــــورای  روابط عمومــــی  از  نقــــل  بــــه 
همدان؛عســــگریان با تأکید بر جدی گرفتن بحران کرونا، 
اظهار کرد: برگزاری جلسات حضوری و مالقات مردمی، خطر 
جدی برای شهروندان و مجموعه شورای شهر خواهد بود.

قراباغی، رئیس کمیسیون اقتصاد شورا پیشنهاد داد:

بازدید از اماکن گردشگری همدان مجازی شود
وه خبــــر همــــدان: رئیس کمیســــیون  هگمتانــــه، گــــر
شــــورای  گردشــــگری  و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد، 
کیــــد بر بازدیــــد مجازی از  اســــالمی شــــهر همدان با تأ
اماکن گردشــــگری استان، پیشــــنهاد داد: با توجه به 
دوران  از  وج  خر به منظــــور  ونایی  کر شــــرایط  اوج گیری 
گردشــــگری  اماکن  کــــردن  برخط  گردشــــگری،  رکــــود 
، آبشــــار گنجنامه، آرامگاه بوعلی  به ویــــژه غار علیصدر
تاریخ  موزه های  همچنیــــن  و  باباطاهر  آرامگاه  ســــینا، 
آزاد  دانشــــگاه  مردم شناســــی  و  هگمتانــــه  طبیعــــی، 
اســــالمی همدان می تواند مورد توجه مســــؤوالن امر 

گیرد. قرار 
به گزارش هگمتانه، حســــین قراباغی در کمیســــیون 
به  که  شــــورا  گردشــــگری  و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد، 
انتظار  گفــــت:  شــــد،  برگزار  ویدئوکنفرانــــس  صــــورت 
ود طرح سفر سالم )مســــؤوالنه( با رعایت شیوه  می ر
نامه هــــای بهداشــــتی برای اســــتان توســــط اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری استان 
تدوین و ارائه شود تا شــــاهد رکود گردشگری استان 

نباشیم. همدان 
ملی  همایش  برگــــزاری  پیشــــنهاد  کرد:  اعالم  قراباغی 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  توســــط  گردشگری  مجازی 
صنایــــع دســــتی و گردشــــگری اســــتان با مشــــارکت 
بررسی  مورد  می تواند  هم  علیصدر  ســــیاحتی  شرکت 

گیرد. قرار 
عکــــس  جشــــنواره  برگــــزاری  بــــر  کیــــد  تأ ضمــــن  وی 
گردشــــگری به منظــــور تأمیــــن مخــــازن فرهنگی برای 
گردشــــگری توسط  معرفی بهتر و بیشــــتر جاذبه های 
دهکــــده تفریحــــی گردشــــگری و ورزشــــی تله کابیــــن 
؛ گفت: برگزاری  گنجنامه و شرکت ســــیاحتی علیصدر
ونا  همایش جذب ایده های گردشــــگری در دوران کر
بــــا مشــــارکت شــــهرداری و تأسیســــات گردشــــگری 

اســــتان از دیگر پیشــــنهادات کمیته گردشگری مرکز 
دوران  در  شــــهر  شــــورای  وهش های  پژ و  مطالعــــات 
وج از دوران رکود گردشــــگری  ونا برای خــــر بحــــران کر

است.
و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد،  کمیســــیون  رئیــــس 
کید  تأ با  همدان  شــــهر  اســــالمی  شــــورای  گردشگری 
تبلیغات  بــــرای  شــــهرداری  در  اعتبــــار  اختصــــاص  بر 
گردشــــگری، در ایــــن حــــوزه بــــه مشــــارکت جدی در 
هــــدف  اســــتان های  و  گردشــــگری  نمایشــــگاه های 
و  جشــــنواره ها  برگــــزاری  همچنیــــن  و  گردشــــگری 
تبلیغــــات  همچنیــــن  و  گردشــــگری  ویدادهــــای  ر

محیطی و تلویزیونی اشــــاره کرد.
به منظور  دســــتورالعمل  تدویــــن  همچنین  قراباغــــی 
تدویــــن  محلــــی؛  غذاهــــای  بــــا  غذاخوری هــــا  ایجــــاد 
ســــنتی  اقامتگاه های  ایجاد  برای  حمایتی  بســــته های 
و تشــــکیل چندیــــن بازارچه موقت صنایع دســــتی و 
همچنیــــن پیگیــــری ثبت یــــک اثر جهانی تــــا حصول 
دیگر  از  را  استان  فرهنگی  میراث  اداره  توســــط  نتیجه 
رکود  دوران  از  وج  خــــر برای  توجه  مورد  پیشــــنهادات 

برشمرد. گردشگری 
پرداخت تســــهیالت بانکی  کــــرد: امهال باز وی بیان 
حق  پرداخت  مهلــــت  تمدید  1399؛  ســــال  پایــــان  تا 
1399 تا پایان امسال؛  بیمه ســــهم کارفرمایی ســــال 
امهــــال یــــا تمدید مهلــــت پرداخت هزینــــه آب، برق 
و گاز تأسیســــات گردشــــگری تــــا پایان ســــال جاری؛ 
هزینه هــــای  پرداخــــت  مهلــــت  تمدیــــد  یــــا  امهــــال 
و  امسال  پایان  تا   99 ســــال  شده  رســــید  سر مالیاتی 
کســــب وکارهای  به  تســــهیالت  پرداخت  همچنیــــن 
اقتصادی  بنگاه هــــای  محوریــــت  بــــا  دیــــده  آســــیب 
راســــتای  در  ونا  کر ملــــی  ســــتاد  مصوبــــات  جملــــه  از 
از  حمایتــــی  مشــــوق های  و  حمایتــــی  مباحــــث 

توجه  مــــورد  باید  همــــدان  گردشــــگری  تأسیســــات 
گیرد. قرار  امر  مسؤوالن 

و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد،  کمیســــیون  رئیــــس 
گردشــــگری شــــورای شــــهر همدان با توجه بــــه اینکه 
بایــــد بخشــــودگی مالیاتــــی ســــال 1399 بــــرای تمامی 
گفت:  پذیرد؛  صورت  گردشگری  تأسیسات  و  واحدها 
از  گردشــــگری  تأسیســــات  پســــماند  عــــوارض  حذف 
گردشــــگری  دهکده  میهمان پذیرها،  هتل هــــا،  جمله 
تله کابیــــن و مجتمــــع تفریحی گردشــــگری عباس آباد؛ 
در  گردشــــگری  واحدهــــای  با  مرتبــــط  عــــوارض  حذف 
تأسیسات  تمامی  اجاره بهای  بخشــــودگی  سال جاری؛ 
دولتی  وابســــته  دولتی،  تحت پوشــــش  واحدهــــای  و 
و شــــهرداری و همچنیــــن امهــــال عــــوارض نوســــازی 
بخشــــودگی  و  ســــال1400  بــــرای  گذشــــته  ســــال های 

عوارض نوســــازی در ســــال 99 از جمله پیشــــنهادات 
حمایتــــی از کســــب و کارهای گردشــــگری بــــوده که در 

ســــتاد ملی کرونا مورد توجه قرار گرفته است.
شــــهر  اســــالمی  شــــورای  وابط عمومــــی  ر از  نقــــل  بــــه 
کیــــد بــــر اینکه بخشــــودگی  همــــدان؛ قراباغــــی بــــا تأ
تأسیسات  تمامی  برای  شــــهرداری  عوارض  و  مالیاتی 
استان  زیارتی  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  و  گردشگری 
حمایت های  کرد:  اظهار  شــــد؛  خواهد  اعمال  همدان 
با  همدان  گردشــــگری  راهنمایان  از  معنــــوی  و  مادی 
توجه به عــــدم هرگونه درآمد در ســــال جاری و حذف 
مراکز  غرفه هــــا،  بــــرای  بهــــا  اجــــاره  عــــوارض  تخفیــــف 
شــــهرداری  مالکیت  تحت  واحدهای  و  اطالع رســــانی 
کســــب و کارهای  از  حمایتــــی  پیشــــنهادات  دیگــــر  از 

است. گردشگری 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان خبر داد:

گازوئیل یورو 4، سوخت اتوبوس های شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان، 
گفــــت: به منظور کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از وارد آمدن خســــارت بــــه اتوبوس های فعال در 
حمل و نقل درون شــــهری همدان، عرضه گازوئیل یورو 4 ناوگان اتوبوســــرانی از مرداد ماه ســــال 

جاری آغاز شده است.

بــــه گــــزارش هگمتانه، رحیــــم الوندی در ایــــن باره افــــزود: به دنبال نوســــازی نــــاوگان و خرید 
اتوبوس هــــای جدید با اســــتاندارد یورو 4 هســــتیم که در همین راســــتا و با توجــــه به ضرورت 
مصرف ســــوخت اســــتاندارد برای این گونه اتوبوس ها، با همکاری و مساعدت شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه همدان، ســــوخت مصرفی کل ناوگان اتوبوســــرانی شــــهر همدان به 

یافت. تغییر   4 یورو 
وی با اشــــاره به اینکه طی ســــال های اخیر با افزایش خودرو در شــــهر همدان، نیاز به توســــعه 
حمــــل و نقل عمومی بیش از پیش ضروری اســــت، اظهار کرد: شــــهرداری همــــدان در بودجه 

ســــاالنه خود توســــعه و گســــترش حمل و نقل عمومی را در دســــتور کار قرار داده است که در 
همین راستا ارتقای سوخت ناوگان اتوبوســــرانی به سوخت استاندارد )یورو 4( اجرایی شد.

الونــــدی با بیان اینکه اســــتفاده از ســــوخت یــــورو 4 در بلندمدت به طور اساســــی در کاهش 
الیندگی زیســــت محیطی تأثیرگذار خواهد بود، گفت: با توجه به استفاده مداوم مردم از حمل  آ
و نقــــل عمومی به ویــــژه اتوبوس، اجرای چنیــــن طرح هایی یکی از نیازهای جدی شــــهر همدان 
بــــود که در همیــــن خصوص مترصــــد آن هســــتیم در جهت  توســــعه حمل و نقــــل عمومی، از 

ببریم. بهره  نوین  روش های 

وضعیت بحرانی کرونا در استان همدان

دورهمی های خانوادگی 
عامل مهم انتشار کرونا

وضعیت 4 شهرستان استان 
به شدت بحرانی است 

دانشــــگاه  معاون  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: وضعیت کرونا در 
اســــتان همدان بحرانــــی و خطرناک اســــت و برای 
عبــــور از این شــــرایط نیازمند همــــکاری همه جانبه 

هستیم. مردم 
گفــــت:  کرمــــی  منوچهــــر  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
همچنــــان شــــاهد مراجعه روزانــــه تعــــداد زیادی از 
بیماران تنفسی به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 

و درمانی استان هستیم.
کرد: وضعیت چهار شهرستان استان  کرمی اظهار 
به شــــدت بحرانی اســــت و برای کنتــــرل آن در کنار 
اعمــــال محدودیت هــــا نیازمنــــد همــــکاری مــــردم 

هستیم.
کیــــد بــــر اینکه قــــدرت ســــرایت پذیری  وی بــــا تأ
وس افزایــــش یافته و در وضعیت بحرانی قرار  ویر
ون خانوادگی به  وابط در گرفتــــه ایم، تصریح کرد: ر
یک عامل مهــــم در افزایش آمار مبتالیان تبدیل 

است. شده 
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
نقاط  در  ســــاعته   16 مراکــــز  اینکه  بیــــان  با  ســــینا 
مختلف اســــتان آماده خدمات رسانی به بیماران 
ونــــا هســــتند، عنوان  تنفســــی و مشــــکوک به کر
وز هرگونــــه عالئم  کــــرد: بیمــــاران در صــــورت بــــر
تنفســــی و شــــبیه به ســــرماخوردگی بایــــد به این 

کنند. مراجعه  مراکز 

عالئم کرونا را با سرماخوردگی اشتباه نگیرید  �
کید بــــر اینکــــه هرگز نبایــــد کرونــــا را با  کرمــــی بــــا تأ
کــــرد:  تصریــــح  بگیریــــد،  اشــــتباه  ســــرماخوردگی 
کرونا فقــــط بر عهده  از  تشــــخیص ســــرماخوردگی 
هرگونــــه  از  بیمــــاران  بنابرایــــن  اســــت  پزشــــک 

خوددرمانی و انکار بیماری باید بپرهیزند.
وی بــــا بیان اینکــــه در صورت مشــــاهده هرگونه 
عالئم تنفســــی، گوارشی و شبیه به سرماخوردگی 
کنید، اظهار  وز قرنطینه  14 ر را به مــــدت  باید خود 
یــــک بیمار به  ونا در  کر کرد: ممکن اســــت عالئم 
وز  شــــکل خفیــــف و در دیگری به صــــورت حاد بر

. کند
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
وز عالئم  کید بر اینکه هرچــــه فاصله بر ســــینا با تأ
باشــــد  کمتر  درمانی  مراکــــز  بــــه  بیمار  مراجعــــه  تا 
تصریح  می شــــود،  بیشــــتر  او  بهبــــودی  احتمــــال 
بــــه خاطر ترس و  کرد: متأســــفانه برخــــی بیماران 
یا هــــر دلیل دیگــــری در مراحل تشــــدید بیماری 
امر  همین  کــــه  و  می کنند  مراجعه  بیمارســــتان  به 
بستری  به  نیاز  و  بدحال  بیماران  افزایش  ســــبب 

می شود.

خبــر
شاهرخی:

خبرنگاران چشمان ناظر 
بر سند راهبردی همدان

ت
س

ی ا
ئین

 تز
س

عک



4662 1399  شماره  26  آبان  دو شـــنبه   

3 شهرستان

ح »سفیر فرهنگ« در نهاوند اجرای طر

کتابخوان گردی مجازی در فضای اسکای روم
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس کتابخانه های عمومی 
شهرســــتان نهاوند از اجرای طرح »سفیر فرهنگ« در این 
شهرســــتان خبر داد و گفت: پویش "من اگر کتاب بودم" 
در هفتــــه کتاب در شــــبکه اجتماعــــی اینســــتاگرام برگزار 

می شود.
به گزارش هگمتانــــه، میالد امینیــــان در جمع خبرنگاران 
با بزرگداشــــت هفتــــه کتــــاب و کتابخوانی اظهــــار کرد: به 
مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی بیش از 120 

عنوان برنامه در حوزه های مختلف برگزار می شود.
وی با بیــــان اینکــــه 114 عنــــوان آن در 9 کتابخانه عمومی 
شهرســــتان و 12 عنــــوان نیز بــــه صورت متمرکــــز از طرف 
این اداره برگزار می شــــود گفت: بیســــت و هشمین دوره 
کتاب و کتابخوانی، امســــال با توجه به شــــرایط کرونایی با 
شــــعار »دانایی، مانایی« در بستر فضای مجازی با اولویت 
صفحات اینستاگرامی کتابخانه های عمومی شهرستان و 

برنامه »اسکای روم« برگزار می شود.
رئیــــس کتابخانه هــــای شهرســــتان نهاونــــد بــــا معرفــــی 
مهمتریــــن این برنامه ها افزود: نشســــت های کتابخوان، 
معرفی کتاب، برگزاری نمایشــــگاه مجازی با هدف معرفی 
کتاب خوب، نشست و گفت  وگو با صاحبنظران و برگزاری 
مســــابقه کتابخوانی مجازی از مهمترین برنامه های قابل 

اجرا در این شهرستان هستند.
وی به برگــــزاری برنامه گفت وگو با صاحبنظران برجســــته 
دانشگاهی و فرهنگی تحت عنوان الئودیسه اشاره کرد و 
افزود: طی مدت یک هفته هر شب گفت وگوهای کوتاهی 
تحــــت عنوان الئودیســــه بــــا صاحبنظران دانشــــگاهی و 
فرهیختگان فرهنگی در خصــــوص اهمیت کتابخوانی و 
کتاب برگزار می شود که هدف عمده آن گفتمان سازی در 

خصوص موضوع کتاب در سطح جامعه است.

امینیــــان برگــــزاری ســــه مســــابقه شهرســــتانی را از دیگر 
برنامه هــــای هفته کتاب ذکر کرد و افــــزود: پویش "من اگر 
کتاب بودم" به صورت اینســــتاگرامی برگزار می شود که در 
آن شرکت کنندگان می توانند به صورت فیلم و یا نوشته 
آثار خود را در این زمینه برای ما ارســــال کرده و در مسابقه 

شرکت کنند.
دیگــــر  از  را  مجــــازی  کتابخوانــــی  مســــابقه  برگــــزاری  وی 
برنامه های شهرســــتانی ذکر کرد افزود: برگزاری مســــابقه 
کتابخوانــــی با موضوع ســــخنان مقــــام معظــــم رهبری در 
خصوص اهمیت کتــــاب و کتابخوانی از دیگر برنامه هایی 

است که در این هفته برگزار خواهد شد.
رئیس کتابخانه های شهرســــتان نهاوند افــــزود: عالوه بر 
اجرای برنامه هایی که اشــــاره شد یک ســــری برنامه مانند 
قصه گویی، شعرخوانی، نقاشــــی، ایجاد نمایشگاه مجازی 
کتــــاب و معرفی کتاب های مختلف در مجموع 9 کتابخانه 

عمومی سطح شهرستان اجرا می شود.
وی از اجرای طرح »ســــفیر فرهنگ« در کوی شهید حیدری 
خبــــر داد و افــــزود: توزیــــع بســــته های فرهنگی همــــراه با 
ماســــک و مواد ضدعفونی کننده تحت ایــــن عنوان یکی 
از برنامه هایی است که بر اســــاس آن کتاب و دیگر اقالم 
فرهنگی همراه با ماســــک و مواد ضد عفونی کننده داخل 
بسته قرار داده شده و با رعایت کامل اصول بهداشتی در 

تعدادی از منازل توزیع می شود.
به نقــــل از فــــارس، امینیــــان در پایــــان کتابخوان گردی 
مجازی در فضای اســــکای روم را از دیگر برنامه های هفته 
کتاب عنوان کــــرد و افزود: به منظور ارتبــــاط کتابخانه ها 
با یکدیگــــر کتابخوان گــــردی مجازی اجرا می شــــود که بر 
اســــاس آن هر کدام از کتابخانه ها بــــه معرفی یک کتاب 

می پردازند.

ایجاد دریچه برای مدیریت سیالب در آق گل مالیر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون محیــــط طبیعی 
حفاظت محیط زیست همدان گفت: به منظور مدیریت 
ســــیالب رودخانه اسالمشهر به آق گل کانال و دریچه ای 

در دیواره تاالب آق گل مالیر ایجاد شد.
به گــــزارش هگمتانه، مهــــدی صفی خانی روز یکشــــنبه 
اظهار کرد: وجود دیواره در حواشــــی تــــاالب آق گل مانع 
ورود آب به آن شــــده به گونه ای که در سیالب فروردین 
سال گذشته برای مدیریت سیالب مجبور به شکستن 

دیواره ایجاد شده در حاشیه تاالب شدیم.
 ، وی اضافه کرد: هنگام بروز سیالب به ویژه در فصل بهار
وجود کانال و دریچه ای بــــرای هدایت آن به تاالب آق گل 
ضروری اســــت اما هم اینک به واســــطه وجــــود دیواره ای 
در حاشــــیه تاالب این دیــــواره به مثابه ســــد عمل کرده و 

سیالب را پس زده و اجازه ورود آن به تاالب را نمی دهد.
معاون محیــــط طبیعی حفاظت محیط زیســــت همدان 
آب به سمت  ادامه داد: این وضعیت منجر به بازگشت 
اراضی کشــــاورزی و خســــارت زدن به آنها می شــــود اما با 
احداث کانال، آب وارد تاالب شــــده و تهدید ســــیالب از 

اراضی کشاورزی منطقه اسالمشهر رفع می شود.
صفی خانــــی گفت: ســــامانه دریچه به گونــــه ای طراحی 
ود آب به داخل تــــاالب و باال رفتن  شــــده که پس از ور
ســــطح آن نمی گذارد آب خارج شود در غیر این صورت 
زی بــــا تهدیــــد جــــدی ســــیالب مواجه  اراضــــی کشــــاور

. ند می شد
وی بیان کرد: یکی از بهتریــــن رهاوردهای ایجاد کانال و 

دریچه آب در دیــــواره تاالب آق گل فراهم کردن زمینه ای 
برای احیا و سیراب شدن آن است.

معاون محیــــط طبیعی حفاظت محیط زیســــت همدان 
اظهار کرد: عــــرض دریچه ایجاد شــــده در دیــــواره تاالب 
آق گل با در نظــــر گرفتن پنل و دال ُبتنی حدود ســــه متر 
است و می تواند در هر ثانیه هشت هزار و 600 لیتر آب را 

به داخل تاالب هدایت کند.
صفــــی خانی ادامه داد: برای ایجاد این دریچه یک میلیارد 
و 500 میلیــــون ریال هزینه شــــده با این وجــــود نیازمند 
ایجــــاد چند دریچه جدیــــد در دیواره تــــاالب آق گل مالیر 

هستیم.
بــــه نقل از ایرنــــا، وی گفت: تــــاالب آق گل مالیــــر با 830 
هکتــــار مســــاحت و یک تــــا یک و نیــــم متر عمــــق انواع 
پرندگان آبزی و کنار آبزی را در خود جای داده اســــت و به 
دنبال ســــیالب فروردین سال گذشته این تاالب به طور 

آبگیری شد. کامل 

کشاورزان اسدآبادی 1.2 میلیارد تومان زکات دادند
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس کمیته امداد حضرت 
امــــام خمینی)ره( شهرســــتان اســــدآباد از پرداخت یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان زکات توســــط کشــــاورزان 

اسدآبادی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، بهنام لطفــــی اظهار کــــرد: تعهد 
امســــال زکات شهرســــتان دو میلیــــارد و 500 میلیون 
تومــــان بوده که تاکنــــون از این میــــزان تعهد حدود 50 

درصد آن محقق شده است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه امســــال کشــــاورزان 60 روســــتای 
شهرســــتان در قالب جو، گندم و سیب زمینی پرداخت 
زکات داشــــته اند، افزود: در راســــتای جمــــع آوری زکات 
کمیته امداد امام)ره( شهرســــتان در ســــال جاری 2500 

کیسه زکات بین کشاورزان توزیع کرد.
لطفی در ادامه با اشــــاره به اینکه درآمد زکات جمع آوری 
شده از روســــتاها با همکاری شــــوراها و دهیاران همان 
روســــتاها برای کمک به نیازمندان همان روســــتا هزینه 
شده اســــت، خاطرنشان کرد: در روســــتای قاسم آباد با 
درآمد حاصل از جمــــع آوری زکات به مبلــــغ 100 میلیون 

تومان برای یکی از پروژه های عمرانی روستا اقدام شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان اسدآباد 
میزان تعهد زکات سال گذشــــته این شهرستان را یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان برشمرد و مطرح کرد: تعهد 
ســــال گذشــــته زکات شهرســــتان به صورت صددرصد 

محقق شد.
لطفی با اشــــاره به رتبه ســــوم اســــدآباد در سطح استان 

در بحــــث جمــــع آوری زکات در ســــال گذشــــته، گفت: 
کشــــاورزان اســــدآبادی  امیدواریــــم با همــــکاری خوب 
ســــهمیه زکات امســــال شهرســــتان نیــــز بــــه صــــورت 

صددرصدی محقق شود.
وی در ادامه با اشــــاره به اینکه شهرستان اسدآباد دارای 
4290 خانــــوار با بیــــش از 10 هزار نفــــر جمعیت مددجو 
اســــت، یادآور شــــد: سهمیه اشــــتغال امســــال کمیته 
امداد امام)ره( شهرستان اســــدآباد افزون بر 12میلیارد 
و 400 میلیــــون تومــــان بوده کــــه تاکنون از ایــــن میزان 
سهمیه افزون بر هشــــت میلیارد و 300 میلیون تومان 

به حساب بانک های عامل تخصیص یافته و در همین 
رابطه 145 نفر از افراد متقاضی تسهیالت اشتغال تحت 
پوشــــش کمیته امداد شهرســــتان به بانک های عامل 

معرفی شده اند.
لطفی با اشــــاره به تحقق 40 درصدی ســــهمیه اشتغال 
اختصاص یافته به کمیته امداد امام)ره( گفت: از اعتبار 
هشت میلیارد و 300 میلیون تومانی تخصیص یافته به 
بانک ها تاکنون سه میلیارد و 70میلیون تومان از اعتبار 
بــــه افراد معرفی شــــده به بانک برای ایجاد شــــغل هایی 
چون قالیبافی، خدمات و دامداری پرداخت شده است.

انجام 1200 مورد بازرسی از واحدهای مواد خام دامی و لبنی مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر اداره دامپزشکی مالیر 
از انجام بیش از یک هزار و 200 مورد بازرسی از واحدهای 

مواد خام دامی و لبنی در مالیر خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ابراهیــــم نعمت گرگانــــی از انجام 
بیش از یک هــــزار و 200 مورد بازرســــی از واحدهای مواد 
خام دامــــی و لبنــــی در مالیــــر در مهرماه اظهــــار کرد: در 
راســــتای خدمات دهی و بهداشــــت مواد خــــام دامی و 
لبنی امســــال یک هزار و 271 مورد بازرســــی توسط اداره 

دامپزشکی از واحدهای مختلف انجام شده است.
وی با بیان اینکه در بازرســــی های انجام شده هشت تن 
مواد خام دام لبنی از واحدهای تولیدی کشف و معدوم 
شد افزود: در این مدت 17 هزار قطعه مرغ در کشتارگاه 

از چرخه مصرف خارج شد.
مدیر اداره دامپزشــــکی شهرستان مالیر تصریح کرد: در 
این مدت 5 هزار و 500 راس کشتار دام انجام شده و دو 

تن مواد خام دامی نیز در کشتارگاه ضبط شد.

وی با بیان اینکــــه طرح پایش کامل واحدهای عرضه 
مــــواد خــــام دامــــی و لبنی نیز در ســــطح شهرســــتان 
واحدهای  از  رســــی   باز طــــی  کرد:  تصریح  شــــده  انجام 
واحد  ســــه  مهرماه  در  لبنی  و  دامــــی  خام  مواد  عرضه 
عرضــــه نیز پلمب شــــده، یک واحد قصابــــی متخلف 
شناســــایی، یک مــــورد پلمــــب کشــــتارگاه ماکیان و 
انجام  نیز  حکومتی  تعزیرات  به  معرفی  نیز  مورد  ســــه 

است. شده 
نعمت گرگانــــی با بیان اینکه با توجه به افزایش شــــیوع 
بیمــــاری کرونــــا بازرســــی ها و رعایــــت موارد بهداشــــتی 
ما نیز تشــــدید شــــده اســــت گفت: در این ایام اســــقرار 
سیســــتم های تب ســــنجی در واحدهــــای تولیدی برای 
کارکنــــان و کنترل تردد کارکنان، ضــــد عفونی اتوماتیک 
در مبــــادی و ورودی های واحدهای تولیدی و کارخانه ها 

انجام شده است.
وی با اشــــاره به اینکه در هفته های گذشــــته در راستای 

آنفلوآنزا در  آنفلوآنــــزای طیور جلســــه ســــتاد  مقابله بــــا 
شهرســــتان تشــــکیل شــــد گفت: هیچ مــــورد مهمی از 

آنفلوآنزای پرندگان در شهرستان نداشتیم.
مدیر اداره دامپزشــــکی مالیر با بیان اینکه به صورت 
مســــتمر گزارش ها را در این زمینه داریم اظهار کرد: با 
را  پرواز  آزاد  پرنــــدگان  پایش  زیســــت  محیط  همکاری 
نیز داشــــتیم و اگر این پرندگان تلفاتی داشته باشند 

می شود. رصد 
عشــــایر  دام های  واکسیناســــیون  اینکه  بیــــان  با  وی 
 150 واکسیناســــیون  گفت:  اســــت  انجام  حال  در  نیز 
بــــا بیماری  هزار طیور بومــــی نیز در روســــتا در مقابله 

نیوکاســــل و آنفلوآنزای طیور در حال انجام است.
نعمت گرگانی با بیان اینکه جوجه ریزی در مهرماه پایین 
آمده است افزود: این موضوع خود باعث کاهش تولید 
مرغ نسبت به ماه های قبل شــــده که به خاطر افزایش 

قیمت نهاده های دامی بوده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی همدان:

دستگیری 3 حفار غیرمجاز در کبودرآهنگ
وه شهرســــتان: فرمانــــده یگان حفاظت  هگمتانه، گر
از دســــتگیری ســــه حفــــار  میراث فرهنگــــی همــــدان 
همــــراه  بــــه  کبودرآهنــــگ  شهرســــتان  در  غیرمجــــاز 

داد. خبر  حفاری  تجهیزات 
یزی  عز حاجــــی  محمدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
حفاظــــت  پایــــگاه  گــــزارش  اســــتناد  بــــه  گفــــت: 
گزارش  پیگیــــری  در  کبودرآهنــــگ  میراث فرهنگــــی 

صحرای  در  ناشــــناس  افــــراد  تردد  بر  مبنــــی  مردمی 
مشــــابه  تجهیــــزات  داشــــتن  همــــراه  بــــا  »ایالنلــــو« 
کار  دســــتور  در  گزارش  پیگیری  فلزیــــاب،  دســــتگاه 

گرفت. قرار  یگان  این 
ود: پس از بررســــی و حصول اطمینان از نیت  وی افز
همراهی  بــــا  حفاظت  یــــگان  عوامل  آن ها،  مجرمانــــه 
عملیــــات  طــــی  قهــــورد  پاســــگاه  انتظامــــی  عوامــــل 

مشــــترک پس از محاصره منطقه، ســــه حفار غیرمجاز 
را در حین نقطه زنی بازداشــــت کردند.

همدان  میراث فرهنگــــی  حفاظــــت  یــــگان  فرمانــــده 
بیــــان کــــرد: از حفــــاران یک دســــتگاه فلزیــــاب، یک 
کشــــف و  قبضــــه ســــالح شــــکاری و ادوات حفــــاری 
ونده برای ســــیر مراحل قانونی  متهمان بــــه همراه پر

شدند. قضائی  مراجع  تحویل 

احداث ۸ خانه عالم در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر اداره تبلیغات اسالمی شهرستان مالیر از ساخت خانه های عالم 
در روستاهای مالیر با کمک خیرین و بنیاد برکت خبر داد و گفت: در حال حاضر هشت خانه عالم 

در حال احداث است.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم روح اهلل نجفی با اشــــاره به اینکه وجود روحانیون در روســــتاها 
کمک بزرگی به تبیین و ترویج مســــائل دینی، فرهنگی و اجتماعی در روستاها می کند اظهار کرد: در 

حال حاضر 30 خانه عالم در روستاهای مالیر ساخته شده است.

وی از ساخت هشت خانه عالم دیگر در سطح شهرستان خبر داد و افزود: این خانه ها با کمک های 
مردمی و خیرین و بنیاد برکت و اداره تبلیغات اسالمی تأمین اعتبار می شود.

مدیر اداره تبلیغات اســــالمی مالیر با اشــــاره به اینکه در کمیته برنامه ریزی امســــال با مســــاعدت 
فرماندار 240 میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز خانه های عالم روســــتاها دیده شده است تصریح 

کرد: امیدواریم در این زمینه تخصیص اعتبار الزم برای این امر صورت گیرد.
وی از ساخت خانه عالم در روستای توتل به همت مردم و خیرین خبر داد و گفت: عملیات اجرایی 
این طرح در زمینی به مســــاحت 200 متر و با برآورد 200 میلیون تومان از هفته قبل شــــروع شــــده و 

جمعی از خیران هم میزانی از مصالح را تأمین کرده اند.

نجفی اضافه کرد: کنار این پروژه مجتمع فرهنگی و تبلیغی دیگری نیز طراحی شــــده که امیدواریم با 
حمایت مسؤولین و خیرینی که دغدغه فرهنگی دارند به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه کار احداث خانه عالم روستای »بابلقانی« نیز از شهریورماه شروع شده و قرار است 
طی یک سال ساخته شود تصریح کرد: در روستاهای می آباد، میشن، سلطان آباد، کساوند، کسب، 
اوج اتپه، دهلق و ســــلطان آباد نیز خانه های عالم در حال احداث است. به نقل از فارس، مدیر اداره 
تبلیغات اســــالمی مالیر با بیان اینکه زمین خانه های عالم بیشــــتر از ســــوی خیریــــن و مردم اهدا 
می شــــود اظهار کرد: در این زمینه نیازمند کمک خیران و مردم هستیم تا بتوانیم در تمام روستاها 

نسبت به احداث خانه های عالم اقدام و روحانیون را در روستاها مستقر کنیم.

ثبت نام 431 نفر از فرهنگیان 
نهاوند در سامانه 

ح اقدام ملی مسکن طر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معاون پشــــتیبانی 
و توســــعه مدیریــــت آمــــوزش و پــــرورش نهاوند از 
ثبت نام 431 نفر از فرهنگیان در ســــامانه طرح اقدام 

ملی مسکن خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم ســــیفی بــــا بیان اینکه 
431 نفــــر از فرهنگیان شهرســــتان نهاوند از طریق 
ســــامانه در طرح اقــــدام ملی مســــکن نام نویســــی 
کرده اند اظهار کــــرد: از این تعــــداد 101 تقاضا تکراری 
بوده و 134 نفر نیز طبق استعالم هایی که به صورت 
سیســــتمی از مراجــــع مربوطه انجام شــــده اســــت، 
شــــرایط الزم برای اســــتفاده از طرح را نداشته اند و 15 

نفر نیز اعالم انصراف داده اند.
وی ادامــــه داد: پس از بررســــی نهایی از ســــوی این 
اداره در مجمــــوع 181 تقاضــــا از ســــوی فرهنگیــــان 
شهرســــتان نهاوند مورد تأیید نهایی قرار گرفته که 
128 مــــورد آن مربوط به فرهنگیــــان حوزه ی آموزش 
وپرورش نهاوند و 53 مــــورد نیز مربوط به منطقه ی 

خزل است.
معاون پشــــتیبانی آمــــوزش و پرورش شهرســــتان 
نهاونــــد در پایــــان خاطرنشــــان کــــرد: به جــــد پیگیر 
تشــــکیل کمیته ای متشــــکل از ادارات فرمانداری، 
آموزش وپرورش، شــــهرداری، مسکن و شهرسازی 
و ثبت اســــناد هســــتیم تا بــــا هماهنگی هایی که در 
این کمیته صورت می پذیرد، بهترین شــــرایط را برای 
احداث مســــکن فرهنگیان در شهرســــتان نهاوند 

مهیا کنیم.

تش نشانی همدان  سرپرست سازمان آ
عنوان کرد:

تش نشان جدید  13 آ
استخدام شدند

برقراری 364 تماس با مرکز 125 همدان

ســــازمان  سرپرســــت  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
آتش نشــــانی همــــدان گفت: شــــهروندان همدانی 
طی روز شنبه 364 مرتبه با مرکز آتش نشانی تماس 
گرفته اند که از این تعداد 6 تماس منجر به عملیات 

شده است.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــیدصادق پورســــینا گفت: 
طبق اعــــالم مرکز پیام و کنتــــرل فرماندهی عملیات 
روز شــــنبه دو عملیــــات اطفای حریــــق و 4 عملیات 
امداد و نجات توســــط کارکنان آتش نشانی همدان 

انجام شده است.
وی افــــزود: روز شــــنبه شــــهروندان 364 مرتبــــه با 
سامانه 125 تماس گرفته اند که از این تعداد تماس 
شــــش مورد منجر به عملیات شده، 12 تماس برای 
مشاوره و راهنمایی برقرار شــــده؛ 60 تماس اشتباه 
بوده و متأســــفانه 285 مورد ایجــــاد مزاحمت و یک 

مورد گزارش حریق کذب بوده است.
پورســــینا اظهار کــــرد: عملیات انجام شــــده در این 
مدت دو مورد آتش ســــوزی شــــامل حریق منزل در 
کوی شــــهید مدنی و نشت سوخت خودرو در کوی 

شهید بهشتی بوده است.
آتش نشــــانی همدان عنوان  سرپرســــت ســــازمان 
کرد: همچنیــــن چهار مورد عملیــــات امداد و نجات 
شــــامل نجــــات افراد محبوس شــــده در آسانســــور 
در اســــتادان و ســــه مورد مهار حیوانــــات در میدان 
، آبشینه و جانبازان توسط آتش نشانان به  باباطاهر

انجام رسید.
وی بــــا یادآوری اینکه تعداد دو نفــــر نجات یافته طی 
این عملیات گزارش شــــده اســــت از آغــــاز به کار 13 
آتش نشــــانی و  نیروی عملیاتی جدید در ســــازمان 

خدمات ایمنی همدان خبر داد.
پورســــینا گفت: ایــــن 13 نفــــر پــــس از موفقیت در 
آزمــــون اســــتخدامی و دوره های  مراحــــل مختلــــف 
آموزش تخصصی از روز ســــه شنبه 27 آبان فعالیت 

خود را به عنوان آتش نشان آغاز می کنند.
سرپرست ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی 
همــــدان گفت: دوره آموزش تخصصــــی این نیروها 
از اول آبان آغاز شــــده و هر نفر به مدت 120 ســــاعت 

تحت آموزش قرار گرفته است.
آموزشی نیروهای  پورســــینا اظهار کرد: در این دوره 
جدیــــد عالوه بــــر آموزش های تئوری بــــه طور عملی 
با ســــرفصل های مختلف آموزشــــی نظیــــر قوانین و 
آتش  مقررات ابزار شناســــی حریق، کار با پمپ های 
نشــــانی، امــــداد و نجات در حــــوادث چــــاه و جاده و 
، اصول و قواعد پیشــــگیری از حوادث و  آسانســــور

آتش سوزی و کمک های اولیه آشنا شده اند.
، وی با بیان اینکــــه 13 نیروی جدید از  به نقــــل از مهر
روز سه شنبه 27 آبان ماه در ایستگاه مرکزی مستقر 
و فعالیت خود را به عنوان آتش نشان آغاز خواهند 
کرد، عنوان کرد: با توجه به تنوع و گستردگی حوادث 
در سطح جامعه آتش نشانان باید آمادگی خود را در 

باالترین حد ممکن حفظ کنند.

خبــر

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون محیط زیست انسانی 
گفت:  اداره کل حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان 
ســــطح زیرکشــــت محصــــوالت نیازمند به پالســــتیک در 
نهاوند و تویسرکان بیشتر است اما بعد از انجام بررسی ها 
و رصدهای الزم مشــــاهده شــــد متأســــفانه این موضوع 
زمین های کشــــاورزی اجاره ای و رهاســــازی پســــماندهای 
پالستیکی بعد از این نوع کشت به طور گسترده و حاد در 

شهرستان رزن وجود دارد.
به گزارش هگمتانه، سیدعادل عربی اظهار کرد: در استان 
همدان به علت وجود شــــرایط آب و هوایــــی و خاکی ویژه 
محصوالتی را کشــــت می کنند که نیــــاز به مدیریت خاص 
 شــــامل 

ً
دارد مانند انواع کشــــت زیرپالســــتیک که عمدتا

هندوانه و خیار می شود.
 در تمامی شهرســــتان های استان 

ً
وی با بیان اینکه تقریبا

نیز این کشت زیرپالســــتیک رواج دارد، افزود: کشاورزان 
صاحب زمین بعد از برداشت محصوالت این نوع کشت 
پســــماندهای آن را جمع آوری کرده و آن اراضی را پاکسازی 

می کنند تا برای کشت سال بعد آماده شود.
معــــاون محیط زیســــت انســــانی اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســــتان همدان اضافه کرد: در حال حاضر مشکل 
 زمین های کشاورزی 

ً
در شهرستان هایی اســــت که عمدتا

آنها اجاره ای بوده و کشاورزی که در آن زمین کار می کند بعد 
از برداشت محصول چون زمین متعلق به خودش نیست 
احســــاس مســــؤولیتی در برابــــر جمع آوری پســــماندهای 
پالســــتیکی نداشــــته و هیچ اقدامــــی در این زمینــــه انجام 

نمی دهد بنابراین رهاســــازی این پســــماندها باعث ایجاد 
مناظر بدی در آن اراضی و شهرستان می شود.

عربی با بیان اینکه رهاســــازی پســــماندهای پالســــتیکی 
باعــــث آلودگی خــــاک نیــــز می شــــود، مطرح کرد: ســــطح 
زیرکشــــت محصوالت نیازمنــــد به پالســــتیک در نهاوند 
و تویســــرکان بیشــــتر اســــت اما بعد از انجام بررسی ها و 
ایــــن موضوع  رصدهای الزم مشــــاهده شــــد متأســــفانه 
زمین های کشــــاورزی اجاره ای و رهاســــازی پســــماندهای 
پالســــتیکی بعد از این نوع کشــــت به طور گسترده و حاد 
در شهرســــتان رزن وجــــود دارد و این شهرســــتان آزمونه 

اقدامات محیط زیست استان نیز بوده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 450 هکتار و امسال حدود 
400 هکتار از اراضی شهرســــتان رزن زیرکشت محصوالت 
نیازمند پالســــتیک بوده اســــت، ادامــــه داد: بســــیاری از 
اقدامات محیط زیست شهرســــتان رزن مربوط به همین 
کشــــت های زیرپالســــتیک بوده و از ابتدای ســــال جاری 
تاکنون هشــــت فقره اخطاریه توســــط محیط زیست برای 
آوری  کشاورزانی که پسماندهای پالســــتیکی خودرا جمع 

نمی کنند، صادر شده است.
عربــــی تصریح کــــرد: صــــدور اخطاریــــه و معرفی بــــه مرجع 
قضایی از جمله اقدامات اداره کل محیط زیست در سال 
گذشته بوده اســــت همچنین با پیگیری های انجام شده 
و همکاری فرماندار شهرستان رزن قسمتی از مسؤولیت 

این کار به جهادکشاورزی سپرده شد.
 ، وی اطالع رســــانی به کشــــاورزان، ارســــال پیامک، اخطار

صــــدور اخطاریه بــــه کشــــاورزانی که مبادرت به پاکســــازی 
گاهی  زمین نمی کنند و برگزاری دوره های آموزشــــی برای آ
کشــــاورزان از اثرات بلندمــــدت آلودگی خاک به وســــیله 
پســــماندهای پالســــتیکی را از وظایــــف جهادکشــــاورزی 
برشــــمرد و گفت: اقدامــــات محیط زیســــت از پاییز و بعد 
از برداشــــت محصول آغاز می شــــود و کارشناسان محیط 
زیست اراضی موجود در شهرستان رزن را رصد می کنند تا 
با اســــتفاده از ظرفیت جهاد یا استفاده از ظرفیت کارگروه 

پسماند شهرستان با این پدیده مقابله کنند.
عربی با بیــــان اینکــــه در زمین هایی که کشــــاورز صاحب 
زمین اســــت، این مشــــکالت کمتر دیده می شود، اعالم 

کرد: پالســــتیک زیر نور آفتاب تجزیه شــــده و مواد ســــمی 
آن وارد خاک و منابع آب زیرزمینی می شــــود و از طریق یک 
چرخه این آلودگی به محصول کشــــت شده برمی گردد و 
به صورت مســــتقیم و غیرمستقیم این آلودگی وارد بدن 

انسان خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکه در فصل کشــــت بــــرای صرفه جویی در 
مصــــرف آب و ایجاد شــــرایط گلخانــــه در مقیاس کوچک 
کشــــت زیرپالســــتیک انجام می شــــود، خاطرنشــــان کرد: 
بعد از برداشــــت محصول ایــــن پالســــتیک ها را می توان 
به راحتی جمــــع آوری کرد و در صورت عدم پاکســــازی این 
پالســــتیک ها پخش و کار ســــخت شــــده و باید روزها کار 

انجام داد تا پســــماندهای آن جمع آوری شوند همچنین 
قابلیت زمینی که پســــماند در آن باقی مانده نســــبت به 

سال قبل کاهش پیدا می کند.
معاون محیط زیســــت انســــانی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان همدان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
از نظر عقلی و اقتصادی به صرفه اســــت که صاحب زمین 
از کشاورز تعهد بگیرد که بعد از برداشت محصول زمین 
را پاکسازی کند، گفت: جهادکشــــاورزی باید به طور جدی 
برای کنترل و نظارت در این زمینه ورود پیدا کند و تاکنون 
این ســــازمان همکاری های خوبی با اداره محیط زیســــت 

انجام داده اما کافی نیست.

وضعیت اسفبار رهاسازی 
پسماندهای پالستیکی در »رزن«

ضرورت تعهد کشاورزان به صاحبان زمین های اجاره ای برای پاکسازی پس از کشت



فراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای

تعمیر و نگهداری شبکه جمع آوری، انشعابات و خطوط انتقال فاضالب شهرهای همدان، مریانج و جورقان و 
روستاهای تابعه همدان به  شماره ج/ 99/222

شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار تعمیر و نگهداری شبکه جمع آوری، انشعابات 
و خطوط انتقال فاضالب شهرهای همدان، مریانج و جورقان و روستاهای تابعه همدان با برآورد 30.372.046.005 ریال را به مدت یکسال 
به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در رشته آب )حداقل پایه 5( یا گواهینامه بهره برداری 
و نگهداری از شــبکه های جمع آوری فاضالب از شــركت مهندســی آب و فاضالب كشــور و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون كار و 

رفاه اجتماعی واگذار نماید.
از كلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط كــه متقاضی شــركت در مناقصه هســتند دعوت می شــود بــا ارائه درخواســت كتبی و فیش واریــزی به مبلغ 
500/000 ریــال بــه حســاب ســپهر بانک صــادرات شــماره 0101396197001 بابت خرید اســناد مناقصه در ســاعت اداری از تاریــخ 99/08/26  

لغایت 99/09/01 به دفتر قراردادهای این شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.   
 مبلغ تضمین شــركت در مناقصه 1.001.172.180 ریال اســت كه پیشــنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین معتبر تسلیم 
یا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا چك بانکی تضمینی در وجه شركت تهیه ویا از مطالبات 
قطعی تائید شده نزد شركت بلوكه نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چك بانکی و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده 

را ضمیمه پیشنهاد به شركت تسلیم نماید. 
 به پیشــنهادهای فاقد ســپرده، فاقد امضاء، مشــروط و پیشــنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،ســپرده های 
مخــدوش، ســپرده های كمتــر از میزان مقرر، چك شــخصی و نظایــر  آن، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. مدت اعتبار پیشــنهاد ها 3 ماه 
است.مهلت عودت اسناد تکمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1399/09/11 ومحل تحویل دبیرخانه شركت آب و فاضالب می 

باشد. پاكات ساعت 9 مورخ 1399/09/12 در كمیسیون مناقصه در محل شركت بازگشایی خواهد شد.
 محل دریافت اسناد، تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان، میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال،  شركت آب و فاضالب استان همدان 

و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شركت )www.hww.ir( درج شده است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.

نوبتاول)تاریخانتشار:1399/08/26(

تاریخانتشارنوبتدوم:99/08/27 تاریخانتشارنوبتاول:99/08/26

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

برابر رأی شــماره 139960326002000412 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه طوسی نسب فرزند یقین علی به شماره شناسنامه 4020159556 صادره از شیرین سو در یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 208723/14 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 294 اصلی واقع در روستای آبمشکین خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای رستمعلی اکبری فرامرزی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می تواند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 253

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

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

متضرر به دادگاه نمی باشد.

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

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

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

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

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان
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ه باشید
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شرکت شهرک های 
صنعتی همدان برتر 

پدافند غیر عامل

مراســــمی  طی  همــــدان:  خبــــر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
کــــه به صــــورت ویدئــــو کنفرانــــس به مناســــبت 
شــــد  برگزار  غیرعامل  پدافنــــد  وز  ر گرامیداشــــت 
به  همدان  اســــتان  صنعتی  شــــهرک های  شرکت 
دریافت  بــــه  موفق  اســــتانی  برتر  شــــرکت  عنوان 

شد. تقدیر  لوح 
رئیــــس  جاللــــی  ســــردار  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
نشســــت  در  کشــــور  غیرعامل  پدافند  ســــازمان 
غیــــر  پدافنــــد  گرامیداشــــت  ویدئوکنفرانســــی 
عامــــل در شــــهرک ها و نواحــــی صنعتــــی کشــــور 
را به عنوان  بــــه مــــردم  میــــزان اثرگذاری فشــــارها 
شــــاخص دشــــمن بــــرای کارآمدی و مؤثــــر بودن 
ویکرد،  ود: بــــا این ر نوع تهدیدات دانســــت و افز
دشمن در تالش اســــت زیرساخت های حیاتی را 
کارافتادن  از  بــــا  تا  هدف حمالت خــــود قرار دهد 
آن ها و اختالل در خدمت رســــانی به مردم، زمینه 

شود. فراهم  نارضایتی 
جاللــــی حفــــظ کارکردها و تداوم کار شــــهرک های 
از اهداف مهم  را یکــــی  صنعتــــی در مواقع بحران 
پدافنــــد غیرعامل دانســــت و اضافه کــــرد: نمونه 
شــــاهد  ونا  کر بحران  در  را  کارکرد  تــــداوم  این  بارز 
بودیم که فعالیت هــــای صنعتی ما ادامه یافت و 
خدمت رســــانی به مردم متوقف نشد. این نشان 
داد که زیرســــاخت های بهداشت فردی، حرفه ای 
موفقی  عملکــــرد  صنعت  بخــــش  در  کارگاهــــی  و 

. شتند ا د
بیان  با  کشــــور  غیرعامل  پدافند  ســــازمان  رئیس 
این که راهبرد این ســــازمان در حوزه شــــهرک های 
صنعتــــی در درجــــه اول ســــاختار ســــازی پدافنــــد 
در  خوبــــی  اقدامــــات  گفــــت:  اســــت،  غیرعامــــل 
ایــــن زمینه انجام شــــده، ولــــی نیازمنــــد تکمیل و 
توســــعه اســــت. همچنین باید متولــــی این امر در 
شــــهرک های صنعتی مشــــخص و کمیتــــه پدافند 
غیرعامــــل متشــــکل از شــــرکت هایی کــــه در یک 
شــــهرک صنعتی حضور دارند، تشــــکیل شــــود تا 
در زمینــــه اقدامات پدافنــــد غیرعامل هم  فکری و 
هم افزایــــی صورت گیرد و اشــــکال و نقاط ضعف 
شود. برطرف  مساعی  تشریک  با  ضوابط  اجرای  در 

پدافندی  اقدامات  از  گزارشــــی  نشســــت  این  در 
کشور به صورت  از شــــهرک های صنعتی  در برخی 
ویدئو کنفرانســــی ارائه شــــد و در پایان از معاون 
نواحــــی  و  شــــهرک ها  هماهنگــــی  مدیــــر  و  فنــــی 
صنعتــــی ســــازمان صنایع کوچک و شــــهرک های 
صنعتی ایران و مدیرعامل شــــرکت شــــهرک های 
برتر  رتبــــه  عنــــوان  بــــه  همدان  اســــتان  صنعتــــی 

شد. تقدیر  لوح،  اهدا  با  کشور 

خبــر

پرداخت 70 میلیارد ریال تسهیالت کرونا به گردشگری همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان از پرداخت 70 میلیارد ریال 

تسهیالت بانکی به تأسیسات گردشگری آسیب دیده از کرونا در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی خاکسار صبح دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 42 بنگاه از تأسیسات 
گردشگری در اســــتان همدان موفق به دریافت 70 میلیارد ریال تسهیالت تأسیسات گردشگری 

آسیب دیده از شیوع کرونا شدند.

وی بیان کرد: از ابتدای شــــروع ویروس کرونا، صنعت گردشگری استان همدان بیشترین آسیب 
 تعطیل شــــدند. 

ً
را از شــــیوع بیماری متحمل شــــد، به طوری که بیشــــتر بنگاه ها دچار رکود و بعضا

معاون گردشــــگری اداره کل میراث فرهنگــــی همدان گفت: به منظور جبران بخشــــی از خســــارات 
تأسیسات گردشگری، تسهیالتی با کارمزد 12 درصد در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: با اطالع رسانی 
و پیگیری مســــتمر از تعداد 180 واحد گردشــــگری همدان، 65 واحد از تأسیســــات گردشــــگری با 

درخواســــت 110 میلیارد ریال تســــهیالت در ســــامانه کارا ثبت نام و از این تعداد 42 بنگاه، موفق به 
دریافت تســــهیالت به مبلغ 70 میلیارد ریال شــــدند. به نقل از فارس، خاکســــار اضافه کرد: از علل 
عدم اســــتقبال تأسیسات گردشــــگری از این تســــهیالت می توان به نرخ کارمزد باالی تسهیالت، 
دوره تنفس و مدت بازپرداخت کوتاه و عدم اطمینان از توان بازپرداخت اقساط به دلیل نداشتن 

چشم انداز روشن و پیش بینی اتمام بیماری و رونق دوباره کسب و کارها اشاره کرد.

آیت ا... شعبانی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان خطاب به اعضا:

مهلت برای بازسازی شورای فرهنگ عمومی
اساتید دانشگاه و اشخاص متخصص باید در کمیته های شورای فرهنگ عمومی جذب شوند

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس شــــورای فرهنگ 
عمومی اســــتان همــــدان بــــه اعضای شــــورای فرهنگ 
عمومی اســــتان یک مــــاه فرصت داد تا برای بازســــازی 
و بازنگــــری در ســــاختار این شــــورا ایده هــــا و طرح های 
خود را ارائه کننــــد تا مورد مطالعه و بررســــی قرار بگیرد. 
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی روز 
کید  یکشــــنبه در نشست شــــورای فرهنگ عمومی با تأ
بر اهمیت شــــورای فرهنگ عمومی خواســــتار بازسازی 
ساختار این شورا برای دســــتیابی به جایگاه اصلی خود 

شد.
نماینده ولی فقیه در اســــتان و امــــام جمعه همدان اظهار 
کــــرد: این شــــورا به عنوان جایــــی که فرهنــــگ را مدیریت 

می کند جایگاه ارزنده ای دارد و نیازمند توجه ویژه است .
وی تشکیل کمیته های تخصصی برای این شورا را ضروری 
دانست و افزود: اســــاتید دانشگاه و اشخاص متخصص 

باید در این کمیته ها جذب شوند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان خاطرنشان 

کرد: نشست های شورای فرهنگ عمومی باید از سبک و 
سیاق گزارش دهی خارج و اثربخشی آن افزایش یابد.

امام جمعه همدان با اشاره به تدوین سند جامع فرهنگی 
شهر گفت: این سند توسط شورای اسالمی شهر همدان 
و شهرداری در حال تهیه است و شورای فرهنگ عمومی 

باید به این فرایند نظارت داشته باشد.
آیت ا... شــــعبانی افزود: به تازگی پیوست نگاری برای تمام 
طرح های استان در شورای فرهنگ عمومی مصوب شد و 

این نشان از اهمیت این شورا است .
وی بــــه اعضای شــــورای فرهنگ عمومی اســــتان یک ماه 
فرصت داد تا بــــرای بازســــازی و بازنگری در ســــاختار این 
شورا ایده ها و طرح های خود را ارائه کنند تا مورد مطالعه و 

بررسی قرار بگیرد.
امام جمعه همدان یادآوری کرد: هرچه نیروهای تخصصی 
و کارشناس جذب ساختار شورای فرهنگ عمومی شود 
بهتــــر و بیشــــتر برای معضــــالت و آســــیب های گوناگون 

استان می توانیم تصمیم گیری کنیم.

شــــاهرخی: نقش مؤثر شــــورای فرهنگ عمومی   �
برای قانون پذیری مردم

استاندار همدان نیز گفت: با وجود هشدارها و تذکرهای 
مکــــرر و متعدد هنــــوز 40 درصد مردم نســــبت به بیماری 
کرونا بیگانه هستند و این نشان از ضعف فرهنگی است 

که باید چاره اندیشی شود.
سید ســــعید شــــاهرخی اظهار کرد: برای مقابله با بیماری 
کرونا نیازمند فرهنگ سازی و جلب مشارکت 100 درصدی 
مردم هســــتیم. وی بــــا تأکید بــــر نقش شــــورای فرهنگ 
عمومــــی در نظــــم پذیــــری، قانونمنــــدی و جلــــب اعتماد 
عمومــــی گفت: در مقولــــه مبارزه با بیمــــاری کرونا نیازمند 

طرح و ایده از سوی این شورا هستیم.
اســــتاندار همدان افزود: دایره مســــؤولیت این شــــورا به 
وسعت تمام استان است و برای تمام مناطق نمی توانیم 

یک نسخه واحد بپیچیم.
شــــاهرخی با تأکید بر جامعه نگری در تصمیم های شورای 
فرهنگ عمومی گفت: در برخی شهرســــتان ها مشکالت 

فرهنگی وجــــود دارد که باید به صورت مجــــزا و تخصصی 
بررسی و برای رفع آن بکوشیم.

وی خاطرنشــــان کــــرد: در برخــــی مناطــــق اســــتان خرده 
فرهنگ هــــا و رفتارهایــــی وجود دارد کــــه نیازمند اصالح و 

تغییر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار همدان خروجی اثربخش را برای شورای فرهنگ 
عمومی ضروری دانســــت و گفت: تصمیمــــات ما در این 

شورا باید منطبق بر ارزش های دینی و انقالبی باشد.
شــــاهرخی یادآوری کرد: برای ایجاد تغییر در رفتار و نگرش 
جامعه باید برای جلب مشــــارکت و همراهی مردم تالش 

کنیم تا موفق شویم.
اســــتاندار همدان یادآوری کرد: در چنین شــــرایطی نقش 
شورای فرهنگ عمومی بسیار پررنگ است تا بتواند مردم 

را به قانون پذیری ترغیب کند.

"فصل امید"نام امسال جشنواره تئاتر کودک همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســــتان همدان گفت: جشنواره 
کــــودک و نوجــــوان تحت عنــــوان »فصل  تئاتر 
امیــــد« برگزار می شــــود که فراخوان آن منتشــــر 
شــــده و در اختیار هنرمندان قــــرار گرفته که آثار 
برای داوری ارســــال خواهد شــــد و پس از تأیید 
، نمایش ها در هر اســــتان با رعایت شــــیوه  آثــــار

نامه ها اجرا خواهد شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضا احســــانی در 
تشــــریح  بــــه  اینســــتاگرامی  خبــــری  نشســــت 
برنامه های این اداره کل در هفته کتاب پرداخت 
و گفت: ویــــژه برنامه های هفته کتاب از 24 تا 30 
آبان ماه در همدان هم زمان با سراســــر کشــــور 

برگزار خواهد شــــد و در این هفته 13 برنامه در نظر گرفته 
شده که در شهرستان های استان اجرا خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شــــد: برگزاری آییــــن اختتامیه جایزه 
قلــــم هگمتانه و انتخاب کتاب ســــال اســــتان، برگزاری 
عصــــری با کتاب، برگزاری نمایشــــگاه کتــــاب در صورت 
موافقت ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا، اهــــدای کتاب به 
مؤسســــات فرهنگی و هنری و برگزاری پاییــــزه کتاب از 

جمله برنامه های این هفته به شمار می روند.
احســــانی با بیان اینکه طرح پاییزه کتاب از 24 تا 30 آبان 
ماه در 17 کتاب فروشی همدان و دو کتاب فروشی مالیر 
اجرا می شود، گفت: کتاب عمومی، دانشگاهی و کودک 
و نوجــــوان در این ایام با تخفیــــف 20 درصدی به فروش 

می رسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان در خصوص 
برنامه هــــای فرهنگــــی پیش بینــــی شــــده در نیمه دوم 
ســــال، اظهار کرد: تقدیر از چهره هــــای ماندگار فرهنگی 
بــــا محوریت مرحــــوم آیــــت ا... ســــید رضا فاضلیــــان در 
همدان، جشــــنواره نمایشنامه خوانی در رزن، رونمایی از 
قرآن کریم با قلم مرتضی شــــعبانی و برپایی نمایشــــگاه 
خوشنویسی، جشــــنواره استانی ســــبک زندگی قرآنی و 
جشــــنواره خوشنویسی با موضوع نماز و یادبود فعاالن 

فرهنگی از جمله برنامه  های فرهنگی استان است.
وی همچنین تصریح کرد: جشــــنواره موســــیقی سنتی 
آواها و نواهای عاشــــورایی تحت عنوان جشنواره نغمه 
عشق، بهمن ماه در شهرســــتان اسدآباد برگزار خواهد 

شد.
احســــانی با بیان اینکه جایزه ادبی استان، بهمن ماه در 
شهرستان بهار برگزار می شود، خاطرنشان کرد: پویش 
فضای مجازی با مرکزیت همدان، بهمن ماه در سراســــر 
اســــتان برگزار می شــــود و جشــــنواره فیلــــم و عکس با 
محوریت تقدیر از اهالی ســــینما، اســــفندماه در نهاوند 

پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مطالبات رسانه ها در سال 98 پرداخت 
شده اســــت، اظهار کرد: رسانه هایی که مطالبات خود را 

دریافت نکرده اند، مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
احســــانی در خصوص برگزاری جشــــنواره تئاتر کودک و 
نوجوان، یادآور شــــد: برگزاری این جشــــنواره تابع ستاد 
ملی مقابلــــه با کرونا اســــت و با توجه به شــــرایط فعلی، 

همچون سال  های گذشته برگزار نخواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان تأکید 
کرد: جشنواره تحت عنوان »فصل امید« برگزار می شود 
که فراخوان آن منتشــــر شــــده و در اختیــــار هنرمندان 
قرار گرفته که آثار برای داوری ارســــال خواهد شد و پس 
، نمایش ها در هر اســــتان با رعایت شــــیوه  از تأییــــد آثار

نامه ها اجرا خواهد شد.
وی افزود: به دنبال این هســــتیم که بخشی از اعتبارات 
کودک و نوجــــوان، صرف  جشــــنواره بین المللی تئاتــــر 
تجهیز ســــالن ها و مجتمع های فرهنگی و هنر اســــتان 

شود.
مدیــــرکل فرهنــــگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان 

تأکیــــد کرد: بــــه دنبــــال حمایــــت مالیاتی از 
نویســــندگان و ناشــــران هســــتیم و تالش 
ما این اســــت که اتحادیه ای مجــــزا برای این 
افراد تشــــکیل شــــود. تفاهم نامــــه ای بین 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با صندوق 
کارآفرینی امید منعقد شــــده و تســــهیالت 
ویژه ای بــــرای حمایت از ناشــــران و صنوف 

فرهنگی پیش بینی شده است.
احسانی با بیان اینکه ادارات فرهنگ و ارشاد 
اســــالمی شهرســــتان ها با محدودیت های 
اعتبــــاری روبــــه رو هســــتند، یادآور شــــد: با 
این وجــــود، باید تمام برنامه هــــای فرهنگی 
در مؤسســــات بــــا رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و یا به صورت مجازی اجرا شــــود و در صورت 
برنامه ریزی، اعتبارات مورد نیاز تخصیص خواهد یافت 
و به هیچ عنــــوان فعالیت های فرهنگــــی نباید تعطیل 

شود.
وی با تأکید بر اینکه پیشــــنهاد استاندار همدان به وزیر 
فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی مبنی بر بازگشت جشنواره 
فیلم کــــودک و نوجوان به همدان، ارائه شــــده اســــت، 
خاطرنشــــان کرد: امیدواریم شــــرایط برای برگزاری مجدد 

این جشنواره در همدان فراهم شود.
احســــانی با بیان اینکه در ســــال گذشــــته 245 عنوان 
کتاب در اســــتان به چاپ رسیده اســــت، یادآور شد: با 
توجه به محدودیت هــــا و گرانی کاغــــذ و صنعت چاپ، 
شــــاهد آمار خوبی در چاپ کتاب هســــتیم و در ســــال 
جاری نیز بــــا وجود همیــــن محدودیت هــــا 188 عنوان 

کتاب منتشر شده است.
وی تأکید کرد: بنیاد و یا مؤسســــه فرهنگی سید جمال 
الدین اسدآبادی در راستای ارج نهادن به مفاخر استان 
تا پایان ســــال به بهره برداری خواهد رســــید و کار خود را 

آغاز خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با بیان 
اینکه کمک بالعوض به 300 تا 350 نفر از اهالی رســــانه 
پرداخت شد، گفت: در قالب سامانه کارا نیز تسهیالت 
کرونا به فعاالن رســــانه پرداخت شــــد و بــــه دنبال این 
هســــتیم که تســــهیالت ارزان قیمت نیز در اختیار آنها 

قرار بگیرد.

مدیر منطقه دو شهرداری همدان خبر داد:

حمایت از خرید غیر حضوری کتاب
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه دو شهرداری 
همــــدان گفت: به منظــــور جلوگیری از تجمــــع در مراکز 
خرید و به مناســــبت پاسداشــــت هفته کتاب و کتاب 
خوانی، شهرداری منطقه دو از خرید غیر حضوری کتاب 

حمایت می کند.
حامد جلیلونــــد در گفتگو با خبرنــــگار هگمتانه افزود: 
شــــهرداری منطقه دو همدان با هماهنگی اداره رفاهی 
و خدمــــات عمومی شــــهرداری اقدام بــــه تعیین پیک 
موتــــوری بــــرای رســــاندن کتاب به دســــت هــــر یک از 
ســــاکنان همدان که اقدام به خرید کتاب از فروشــــگاه 

شهر کتاب بکنند کرده است.
وی خاطرنشــــان کرد: این تصمیم به مناســــبت ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی به بهانه پاسداشــــت هفته کتاب 
و کتاب خوانی اســــت تا به این سبب از حضور فیزیکی 
افراد در مرکز خرید شــــهر کتاب جلوگیری شود و کتاب 
به عنوان مهمترین محصول فرهنگی به ســــهولت در 

اختیار عالقمندان قرار گیرد.
جلیلونــــد در ادامــــه تصریــــح کرد: کتاب هــــا ظرفیت 
بــــرای تشــــویق خانــــه مانــــی افــــراد دارند  مناســــبی 
این  از  می شــــود  توصیه  وندان  شــــهر بــــه  بنابرایــــن 
را  خود  اوقــــات  تا  ببرند  مطلــــوب  اســــتفاده  فرصت 

نکنند. تلف 
رئیــــس اداره رفاهــــی و خدمــــات عمومــــی شــــهرداری 
همدان هم با ذکر چند نمونه از خدمات ارائه شده برای 
کارکنان شــــهرداری در مناســــبت های مختلف گفت: 
یکی از مهمترین رخدادهای فرهنگی کشــــور در طول 
ســــال همین هفته پاسداشــــت کتاب و کتاب خوانی 
اســــت بنابراین از هر فرصت ممکن بــــرای ترویج این 

فرهنگ انسان ساز بهره می بریم.
سید حامد حســــینی مرصع افزود: با حمایت شهرداری 
بــــا  معمــــول  هماهنگی هــــای  و  همــــدان  دو  منطقــــه 
فروشگاه شــــهر کتاب طرح ارســــال رایگان کتاب برای 
شــــهروندان تمامی نقاط شــــهر همــــدان در نظر گرفته 

شده است.
حســــینی خاطرنشــــان کرد: با هــــدف افزایش ســــرانه 
مطالعه شهروندی برای همدانی ها برنامه های متنوعی 

در نظر گرفته شده است.

وی تأکیــــد کرد: به جز برنامه ارســــال رایگان کتاب که با 
مســــاعدت مدیر منطقه دو شــــهرداری همدان انجام 
می شــــود یــــک مســــابقه بیــــن خانواده هــــای کارکنان 
شــــهرداری با موضوع الگوبرداری از چنــــد نمونه کتاب 
برگزار خواهد شــــد که این مهم نیز بــــا حمایت روزنامه 

هگمتانه در حال تدوین و اجراست.
وی در پایان گفت: جوایز هر یک از مسابقه های مربوط 
به این اداره با پشــــتیبانی و ارائــــه بن خرید کتاب تأمین 

خواهد شد.
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شرکت سپرده گذاری مرکزی:

مردم برای لغو سفارش 
فروش سهام عدالت به 
کارگزاری ها مراجعه کنند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار اعالم کرد: 
آن دســــته از ســــهامداران عدالتی که خواســــتار لغو 
ســــفارش فروش سهام خود هســــتند، می توانند از 
طریــــق درگاه های شــــرکت های کارگزاری یا شــــعب 

بانک ها، اقدام کنند.
شرکت ســــپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( در اطالعیه ای اعالم کرد: سهامداران 
عدالتی که نســــبت به ارائه ســــفارش فروش سهام 
عدالت خود در شــــبکه کارگزاری یا شــــعب بانک ها 
اقدام کرده اما به دلیل نوسانات اخیر بازار سفارش 
فــــروش آنها اجــــرا نشــــده و مبلغی به حسابشــــان 
واریز نشده اســــت، می توانند به درگاه الکترونیکی 
کارگــــزاران و بانک هــــا مراجعــــه و نســــبت بــــه لغــــو 

سفارش فروش خود اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده، بدیهی اســــت در صورت عدم 
مراجعه نامبردگان به درگاه شــــرکت های کارگزاری و 
عدم لغو سفارش، سهام آنها بر اساس قیمت های 
روز بازار به تشــــخیص کارگزار و در چارچوب قوانین 
و مقررات به فروش رســــیده و وجوه حاصل از آن به 
حساب مشــــموالن واریز خواهد شــــد. خاطرنشان 
می شود: بنا به درخواست تعداد زیادی از مشموالن 
ســــهام عدالت مبنی بر ایجاد لغو سفارش فروش، 
زیرساخت های الزم در اختیار بانک ها و شرکت های 
کارگزاری قرار گرفته اســــت به طوری که مشــــموالن 
می توانند درخواست لغو سفارش فروش خود را در 

سامانه های کارگزاران و بانک ها ثبت کنند.

شناسایی12543 مبتالی جدید
459 بیمار بر اثر ابتال به کرونا جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت 459 بیمار مبتال 
به کرونا از ظهر روز شنبه تا ظهر روز گذشته خبر داد.

بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی  الری  سیماســــادات 
آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در  درخصوص 
کشور گفت: از ظهر روز شنبه تا ظهر روز گذشته 25 
آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
12 هــــزار و 543 بیمــــار جدیــــد مبتال بــــه کووید19 در 
کشــــور شناسایی شــــد که دو هزار و 544 نفر از آنها 

بستری شدند.
وی افــــزود: مجمــــوع بیماران کووید19 در کشــــور به 
762 هــــزار و 68 نفر رســــید. متأســــفانه در طول این 
مــــدت، 459 بیمــــار کووید19 جان خود را از دســــت 
دادنــــد و مجموع جــــان باختگان این بیمــــاری به 41 

هزار و 493 نفر رسید.
الری افزود: خوشبختانه تا کنون 558 هزار و 818 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــــده اند. 5666 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شــــدید این بیمــــاری تحــــت مراقبت قرار 
دارند. تا کنون پنج میلیون و 505 هزار و 70 آزمایش 
تشــــخیص کووید19 در کشــــور انجام شــــده است. 
اســــتان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، ســــمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
، زنجان، ایالم، خراســــان رضــــوی، مازندران،  بوشــــهر
، آذربایجان غربی، مرکزی،  چهارمحال و بختیاری، البرز
کرمان، خراسان شــــمالی، "همدان"، یزد و کردستان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

عده ای با فیلترینگ 
برای خودشان دکان باز کرده اند

 شبکه ملی اطالعات 
به معنای فیلترینگ نیست

نماینده مجلس شــــورای اســــالمی و عضو شــــورای 
عالــــی فضای مجــــازی در میزگرد پدافند ســــایبری با 
بیان اینکه عده ای با نام فیلترینگ برای خودشــــان 
دکان بــــاز کرده انــــد، گفت: در معماری شــــبکه ملی 
اطالعات هیچ کجا بحث قطع اینترنت مطرح نشده 
اســــت، یکی از کارکردهای شبکه ملی اطالعات این 
اســــت که اگر روزی اینترنت را به روی ما قطع کردند، 
مــــا بتوانیــــم کارهایمــــان را انجام بدهیم و اســــتمرار 

خدمات داشته باشیم.

بدری در تذکر شفاهی:
رئیس جمهور باید پاسخگوی 

وضعیت فعلی بازار بورس باشد
نماینده مردم اردبیل در مجلس شــــورای اســــالمی 
گفــــت: رئیــــس جمهور هــــر روز مــــردم را بــــه حضور 
در بــــورس دعوت می کــــرد و امروز باید پاســــخگوی 

وضعیت بازار سرمایه باشد.
صدیف بدری در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی طی تذکری شفاهی،گفت: متأسفانه دولت 
عالوه بــــر اقتصاد، اعتمــــاد عمومی را هــــم هدف قرار 
داد و نمی شــــود به هر طریقی مــــردم را به بازار را بورس 
کشاند و سپس پشت آنها را خالی کرد. وی خطاب به 
رئیس جمهور گفت: شما هر روز مردم را به حضور در 
بورس دعوت می کردید و در شــــرایط فعلی و به حکم 
قانون باید پاســــخگوی وضعیت فعلی بازار سرمایه 
باشــــید. نماینــــده مــــردم اردبیل در مجلس شــــورای 
اسالمی تصریح کرد: متأسفانه اقشار ضعیف جامعه 
زیر فشــــار اقتصادی دســــت و پا می زنند و تــــورم از 40 
درصد هم عبور کرده است و بسیاری از اقشار ضعیف 

جامعه برای همیشه از خیر خانه دار شدن گذشتند.

اخبار کوتاه

عضو شورای نگهبان:

به رفع ایرادات مصوبه یارانه معیشتی 
امیدواریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو حقوقدان شــــورای نگهبان در یادداشــــتی با اشاره به رد شدن 
طرح تأمین کاالهای اساســــی از ســــوی شــــورای نگهبان، نســــبت به رفع ایرادهای این مصوبه ابراز 

امیدواری کرد.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شــــورای نگهبان در یادداشــــتی با اشــــاره به رد شدن طرح 
تأمین کاالهای اساســــی از ســــوی شــــورای نگهبان، نســــبت به رفع ایرادهای این مصوبه ابراز 

کرد. امیدواری 
طحان نظیف در یادداشــــتی توییتری نوشــــت: » طرح یارانه معیشــــتی مجلــــس، اقدام خوبی در 
جهت کمــــک به خانوارهــــای کم درآمد اســــت. مخالفت دولت یــــا ایرادهای مصوبــــه منجر به 
لغــــو کل مصوبه نخواهد شــــد ؛ اگر مجلس منابــــع تأمین این طرح را متعین، مشــــخص و قابل 
تحقق ســــازد. شــــورای نگهبان به همکاری بــــا مجلس در این خصوص ادامــــه می دهد. به رفع 

امیدواریم«. ایراد 
کاالهای  نــــه تأمیــــن  یارا بــــه پرداخت  گفتنــــی اســــت طبــــق مصوبه مجلــــس دولت ملــــزم 
ســــه  افراد  ز  ا یک  هر  برای  تومــــان  هزار   120 مبلــــغ  ماهانه  طــــرح،  این  در  می شــــد.  اساســــی 
60 هــــزار تومان برای ســــایر دهک ها به حســــاب یارانه نقدی ایــــن خانوارها  دهــــک اول و 

می شد. یز  وار
دولــــت از ابتدا با این مصوبه مخالفت کرد و حاضر به تأمین مالی آن نشــــد. درنتیجه طرح از ســــوی 

شورای نگهبان و با استنتاد به اصل 75 قانون اساسی، رد شد.

انعکاس
روزهای پایانی صید میگو در قشم

تدابیر جدید وزارت بهداشت برای مدیریت کرونا

بیماریابی پویا و غربالگری افراد نزدیک به بیمار
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت تدابیر 
جدیــــد این وزارتخانه برای شناســــایی و دنبال کردن 

کرد. تشریح  را  کرونا  به  مبتال  بیماران 
امضای  مراســــم  در  بهداشــــت  وزیــــر  نمکی  ســــعید 
راســــتای  در  هالل احمــــر  ســــازمان  بــــا  تفاهم نامــــه 
مدیریــــت و مقابله با شــــیوع بیماری کرونا در کشــــور 
اظهار کرد: یکی از دالیلــــی که ما وارد موج های دوم و 
سوم کرونا شدیم، ســــاده انگاری و بی توجهی به این 

بود. بیماری 
کــــه با رهبر معظــــم انقالب  وی افزود: در جلســــه ای 
برعهــــده  را  جدیــــدی  تکالیــــف  ایشــــان  داشــــتیم، 
شــــامل  کــــه  گذاشــــتند  مســــؤول  دســــتگاه های 

بود. مبارک  و  نو  سرفصل هایی 
کــــرد: تشــــکیل قــــرارگاه عملیاتــــی  وی خاطرنشــــان 
مقابله با کرونا از اقدامات خوبی بود که با پیشــــنهاد 
رهبر معظم انقالب انجام شــــد بــــه طوری که تا قبل از 
تشــــکیل قــــرارگاه مصوبات ما به طــــور کامل اجرایی 
نمی شــــد و یــــک بــــال مدیریــــت کرونــــا در اختیار ما 
نبود و بــــا یک بال بســــته و شکســــته مواجه بودیم 
که با تشــــکیل قرارگاه، روند اجرای مصوبات سامان 

یافت.
وی خاطرنشــــان کرد: تکلیف دومی کــــه مقام معظم 
رهبــــری بــــه عهده مــــا گذاشــــتند، تعییــــن مصادیق 
مقابلــــه با کرونا بــــود و ایــــن حرکت باعث شــــد تا با 
شــــیوه نامه های  مجمــــوع   ، کشــــور وزارت  همــــکاری 
مقابلــــه بــــا بیمــــاری تدویــــن شــــد کــــه مــــورد تأیید 

گرفت. قرار  رئیس جمهور 
نمکــــی با اشــــاره به دیر اجرا شــــدن مصوبات ســــتاد 
کــــرد: یکی از دالیل دیر اجرا شــــدن این  کرونا اظهار 
بود،  آن  اجرایی  مقدمــــات  نبودن  فراهــــم  مصوبات، 
لــــذا اجرای آن بــــه اول آذرمــــاه موکول شــــد و ما هم 
ترجیح دادیــــم به جای اینکــــه اقداماتی را بــــا عجله و 
نیم بنــــد اجرا کنیم، کمی دیرتــــر و به طور کامل اجرای 

را انجام دهیم. آن 
وزیر بهداشــــت ادامــــه داد: اگر این بســــته مقابله با 
کرونــــا به طور کامــــل اجرایی نشــــود، تنها بــــا اعمال 
این  پیشــــرفت  جلــــوی  نمی توانیــــم  محدودیت هــــا 
بیمــــاری را بگیریم لذا در همین راســــتا طرح تشــــدید 
کرونا را در  غربالگــــری و پیگیری افراد مشــــکوک بــــه 

دادیم. قرار  دستورکار 
وی با اشــــاره به اینکه در اوایل شــــروع بحــــران کرونا 
عدد  هزار   12 از  روزانه  تشــــخیصی  تســــت های  تعداد 
78 میلیــــون ایرانی در این  28 هزار عدد رســــید و  به 
در  خوشــــبختانه  کرد:  اظهــــار  شــــدند  غربالگری  طرح 
34 میلیون نفر دیگر  مرحله بعدی نیز ما توانســــتیم 
60 روز  را غربالگــــری کنیم و در مــــدت زمان کمتــــر از 

میــــزان ضریب اشــــغال تخت های بیمارســــتانی را به 
20 درصــــد برســــانیم و آمار مرگ و میر در کشــــورمان 
نیز به زیر چهل نفر برســــد که این موضوع یک رکورد 

است. عزیز  ایران  برای  ملی  تاریخی 
وزیر بهداشــــت در توضیح اجرای طرح جدید توضیح 
آن هســــتیم کــــه روش های  داد: امــــروز بــــه دنبــــال 
گذشــــته را بــــا شــــدت بیشــــتری دنبــــال کنیــــم و با 
اســــتفاده از امکانــــات و تجربه ایی که کســــب کردیم 
از پیش  باید در اجــــرای دقیق شــــیوه نامه ها بیــــش 

باشیم. داشته  نظارت 
ودرس را  وی ادامــــه داد: از ایــــن پــــس بیماریابــــی ز
اکنون  که  را  وزانه  ر تست های  و  کرد  خواهیم  اجرایی 
داخلی  کیت های  تولیــــد  با  رســــیده  عدد  هزار   40 به 
100 هــــزار هدف  کــــره ای به  کیت های  کــــردن  و وارد 
وش می توانیم  خواهد رســــید. به طوری که با ایــــن ر
را انجام دهیم  در مدت زمان بیســــت دقیقه تست 
ونا را مشــــخص  و تکلیــــف بیمــــار مشــــکوک بــــه کر

. کنیم
وی خاطرنشــــان کرد: از این تســــت ها برای رانندگان 
وســــایل حمل ونقل عمومی، کارکنان دستگاه های 
دولتــــی، افــــراد دارای خطرپذیــــری باال و مشــــکوک و 
همچنین برای کنترل ورودی های کشــــور اســــتفاده 
خواهد شــــد و به دنبال این هستیم که از حداقل 10 
نفر از نزدیکان هر مورد مثبت، تســــت کرونا بگیریم.

وی ادامــــه داد: امــــا مرحله بعدی پس از شناســــایی 
بیماران، موضوع قرنطینه اســــت کــــه با کمک وزارت 
ارتباطــــات بــــه ســــامانه ای مجهــــز شــــدیم کــــه افراد 

کنیم. دنبال  را  مشکوک 
وی گفــــت: همچنیــــن بــــا کمــــک وزیــــر گردشــــگری 
که  بــــرای نگهــــداری افرادی  را  هتل هــــا و محل هایی 
بضاعــــت مالی مناســــبی ندارنــــد یا شــــرایط قرنطینه 
ماندن در منزل را ندارنــــد، درنظر گرفته ایم که در این 

کرد. خواهیم  استفاده  آنها  از  جدید  طرح 

روحانی:

هدف اصلی بودجه 1400 قطع وابستگی 
مستقیم بودجه به نفت است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور با تشریح 
چارچــــوب تدویــــن بودجه ســــال آینــــده، به ســــرانجام 
رســــاندن بخش مهمی از پروژه  هــــای عمرانی در برنامه 
بودجه ســــال 1400 را زمینه مناسبی برای تدوین برنامه 

هفتم توسعه دانست.
حجت االســــالم حســــن روحانی رئیــــس جمهور صبح 
روز گذشــــته در یکصــــد و هشــــتاد و یکمین جلســــه 
ســــتاد هماهنگی اقتصــــادی، درباره چارچــــوب بودجة 
سال 1400 کل کشــــور گفت: هدف اصلی بودجه سال 
1400 بــــر کاهش هزینه هــــا، افزایــــش درآمدها، کاهش 
تصدی گری های دولت، توســــعة دولــــت الکترونیک، 
قطع وابســــتگی مســــتقیم بودجــــه به نفــــت، رونق و 
جهــــش تولید و اجــــرای سیاســــت های کلــــی اقتصاد 

مقاومتی استوار شده است.
رئیــــس جمهــــور افــــزود: الیحــــه بودجــــه ســــال 1400 
در چارچــــوب برنامــــه کلــــی اصــــالح ســــاختار بودجــــه، 
سیاســــت  های کلی اقتصاد مقاومتی، بــــا رویکردهای 
»رشــــد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی«، 
»مقابله فعاالنه با شــــیوع ویروس کرونــــا و کاهش آثار 
منفی اقتصــــادی آن«، »تســــریع در تکمیــــل طرح های 
تملــــک دارایی های تولید«، »تســــهیل فضای کســــب 
«، »توجــــه به معیشــــت مردم بــــا اولویت کاالهای  و کار
ـ  عمومــــی  مشــــارکت  الگــــوی  »توســــعه  و  اساســــی« 

خصوصی« تدوین خواهد شد.
روحانی اظهار کرد: بودجه دستگاه  ها باید فرصت های 

جدید و منابــــع جدید درآمدی غیرمتکــــی به نفت برای 
کشور ایجاد نماید، بدون اینکه موجب به هم  خوردگی 
تعادل قیمت کاالها و خدمات در همان بخش یا سایر 
بخش ها و دســــتگاه ها شــــود. همچنین چالش های 
پیش روی کشــــور را که با بودجه در ارتباط اســــت حل 

کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.
رئیــــس جمهــــور تصریــــح کــــرد: تقویــــت و حمایــــت از 
تولیدات و ســــاخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه 
صــــادرات بــــه خصــــوص صــــادرات غیرنفتی بــــا تأکید 
خاص بر کشــــورهای همسایه و اوراســــیا و ایجاد روابط 
بلندمدت تجاری و کاهــــش تعرفه ها در توافقات دو یا 
چندجانبــــه بین المللی از اصلی ترین ابزارها برای مقابله 

با تحریم ها هدف گذاری شده است.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح:

تدوین ســـند همکاری دفاعی ایران و عراق
تهران نیازهای دفاعی بغداد را تأمین می کند

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیــــس ســــتاد کل 
از تدوین ســــند همکاری های دفاعی  نیرو های مســــلح 
ایــــران و عــــراق خبــــر داد و گفــــت: بــــا توجــــه بــــه اینکه 
گســــترش مجدد تروریست ها در  آمریکایی ها به دنبال 
موجب  عراق  و  ایران  دفاعی  همکاری   هســــتند،  منطقه 
خواهد  عــــراق  کشــــور  برای  مناســــب تری  امنیت  ایجاد 

شد.
سردار سرلشــــکر پاســــدار »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح ایران روز یکشنبه در حاشیه دیدار 
بــــا وزیر دفاع عراق، با اشــــاره به مناســــبات گســــترده و 
مسلح  نیرو های  کرد:  اظهار  کشور  دو  تاریخی  اشتراکات 
جمهوری اســــالمی ایران و جمهوری عــــراق به عنوان دو 
کشور همســــایه و برادر ارتباطات و عالئق طوالنی مدتی 
را داشــــته اند که در سفر های گذشــــته بحث های زیادی 

است. گرفته  صورت  رابطه  این  در 
وی ادامه داد: وزیر دفاع و فرماندهان نیرو های دریایی، 
از فرماندهان عراق  هوایی، پدافند هوایی و برخی دیگر 
آمدند و دربــــاره نحوه توســــعه و تعمیق  کشــــورمان  به 
صورت  بررســــی  و  بحث  نظامی  و  دفاعــــی  همکاری های 

است. گرفته 
رئیس ســــتاد کل نیرو های مســــلح با اشــــاره بــــه برنامه 
هیــــأت نظامی بلندپایه عراقی در ســــفر بــــه ایران گفت: 
دوســــتان ما بازدید هایــــی از نمایشــــگاه صنایع دفاعی 
همتراز  فرماندهان  با  مالقات هایی  همچنین  و  داشــــته 
در نیرو های مســــلح جمهوری اســــالمی ایــــران خواهند 

داشت.

سرلشــــکر باقری اضافه کــــرد: در این دیدار در خصوص 
مباحــــث مرتبــــط بــــا صنایع دفاعــــی و امنیــــت مرز های 
مشــــترک دو کشــــور و موضوعــــات مرتبط بــــا همکاری 
و تبــــادل تجربه هــــا، رزمایش هــــای نظامــــی مشــــترک و 
مســــائل آموزشــــی مورد بحث و بررســــی قــــرار گرفت و 

یافت. خواهد  توسعه  همکاری ها  این  ان شاءاهلل 
و  توســــعه   ، دیــــدار این  انجــــام  از  هــــدف  ود:  افــــز وی 
تعمیق امنیت در هر دو کشــــور ایران و عراق اســــت؛ 
البته کشــــور عراق طی ســــال های اخیر بــــا توطئه های 
داعــــش  مســــئله  اســــت؛  بــــوده  مواجــــه  متعــــددی 
و  افتاد  اتفــــاق  اخیر  ســــال های  در  که  بــــود  موضوعی 
مستشــــاران  و  ایــــران  اســــالمی  جمهوری  زمنــــدگان  ر
زمنــــدگان عراقی حضــــور پیــــدا کردند و  مــــا در کنــــار ر
مــــا شــــهدای گرانقــــدری را در ایــــن راه تقدیــــم کردیم 
همین  در  ســــلیمانی  قاســــم  حاج  رگــــوار  بز شــــهید  که 
آمریکایی ها  مســــیر به شهادت رســــید؛ اکنون هم که 
منطقه  در  وریســــت ها  تر مجــــدد  گســــترش  دنبال  به 
هســــتند، ایــــن همکاری هــــا موجــــب ایجــــاد امنیــــت 

کشور عراق خواهد شد. مناســــب تری برای 
رئیس ســــتاد کل نیرو های مســــلح عنوان کرد: تاکنون 
و  داشــــته ایم  گوناگونی  بحث هــــای  زمینه هــــا  همــــه  در 
آماده  را  کشور ســــندی  خواهیم داشــــت؛ همچنین دو 
کرده انــــد کــــه مراحــــل آخــــر را می گذرانــــد و در آینده ای 

رسید. خواهد  امضا  به  نزدیک 
همکاری هایی  گذشــــته  در  مــــا  گفــــت:  باقــــری  ســــردار 
در حوزه دفاعــــی و تجهیزاتــــی داشــــتیم و در این رابطه 

قرارداد هایــــی را نیــــز منعقد و اجرا کردیــــم و محصوالتی 
را که کشــــور عــــراق نیاز داشــــته، توســــط وزارت دفاع و 
پشــــتیبانی نیرو هــــای مســــلح جمهوری اســــالمی ایران 

است. شده  تأمین 
خاطرنشــــان  مســــلح  نیرو هــــای  کل  ســــتاد  رئیــــس 
آموزشــــی، عملیاتــــی و  کــــرد: همچنیــــن همکاری هــــای 
مستشــــاری فراوانــــی با عراق داشــــتیم و در ایــــن رابطه 
که هــــر زمــــان طــــرف عراقی  گرفــــت  مباحثــــی صــــورت 
احســــاس نیاز و ضرورت کنــــد، ما در کنــــار برادران مان 
آن فراهم شــــده  هســــتیم و خواهیم بود کــــه مقدمات 
اســــت و قرار شــــد به تناســــب وضعیت و مناطق مورد 

یابد. توسعه  همکاری ها  این   ، نیاز

قالیباف:

گرانی ها در کشور به جورجیا، میشیگان 
یزونا ارتباطی ندارد و آر

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیــــس مجلس گفت: 
بی تفاوتــــی نســــبت بــــه گرانی هــــا و رهــــا کــــردن بــــازار و 
، بهارســــتان و  بی توجهــــی بــــه تولیــــد ملی، بــــه پاســــتور
بــــاب همایــــون و میرداماد ارتبــــاط دارد؛ نه بــــه جورجیا و 

آریزونا. میشیگان و 
محمدباقــــر قالیباف در نطــــق پیش از دســــتور خود در 
نشســــت علنی دیروز )یکشــــنبه 25 آبــــان 99( مجلس 
گفــــت: انتخابــــات آمریــــکا و حــــوادث قبل و بعــــد از آن 
اتفاقی عبرت آموز بود. آمریکایی که ســــال ها مشــــکالت 
ساختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت 
رســــانه ایش پنهان کرده بود، این روزها بدون رتوش در 

مقابل افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته شد.
رئیــــس مجلس شــــورای اســــالمی اظهار کــــرد: آمریکای 
واقعــــی که در کنار قــــوت اقتصادی و نظامــــی خود درگیر 
شکاف های عمیق اجتماعی است، فاصله بسیار زیادی 
با آمریکای نمایشی دارد و تصویر واقعی امروز روند رو به 
آمریکا را در مقابل چشمان مستضعفان جهان به  افول 
نمایش گذاشــــت و با شکسته شدن هیمنه ایجاد شده 

روند افولش را سرعت بخشید.
وی افــــزود: همان گونه کــــه چند روز پیش بــــرادر عزیزم 
سید حســــن نصراهلل گفت ما از شکســــت قاتل شهید 
حاج قاســــم ســــلیمانی و شــــهید ابومهــــدی المهندس 
خوشــــحالیم و همه با چشــــمان خود دیدند کسی که در 
ُکْم األْعلی« ســــر دهد، بر اســــاس   َرُبّ

َ
ایــــن دنیا نــــدای »أنا

ســــنت های الهــــی او در دنیــــا و آخــــرت خــــوار و خفیــــف 
می شود.

آمریکا  قالیباف خاطرنشــــان کرد: ما نظام فاسد حاکم بر 
را مقصــــر اصلــــی تصمیمات غلــــط آنها می دانیــــم و تنها 
خون بهــــای آنها را اخــــراج ســــربازان آمریکایــــی از منطقه 
می دانیم. ولی از کوچکی و زبونــــی صادرکننده فرمان آن 

جنایت بزرگ هم شادمان می شویم.
رئیس مجلس شــــورای اسالمی اظهار کرد: از سوی دیگر 
هــــر چند که از شکســــت ترامپ خوشــــحالیم، اما عمیقا 
باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نمی توان و نباید 
به پیروی از شکســــت یا پیروزی کسی در کاخ سفید گره 
زد. این تصمیمات ماســــت که مستقل از این رفتن ها و 
آمدن ها پایه های اصلی اقتصاد ما را می سازد. قدرت ما را 

در این عرصه مشخص می کند.
وی ادامــــه داد: بــــاور کنیــــم کســــی کــــه واگن خــــود را به 
لکوموتیــــو دیگران ببندد باید منتظر بنشــــیند تا با آنچه 

در اختیارش نیست، شادی کند و یا عزا بگیرد.
قالیبــــاف خاطرنشــــان کــــرد: تصمیمــــات مــــا در حــــوزه 
سیاست های  گمرک،  اساسی،  کاالهای  بورس،  مسکن، 
پولی و بانکی، نظــــام بودجه ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، 
ســــوداگری در بازارهــــای ارز و طــــال و خــــودرو، بی تفاوتی 
نســــبت به گرانی ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید 
، بهارســــتان و باب همایون و میرداماد  ملی، به پاســــتور

آریزونا. ارتباط دارد و نه به جورجیا و میشیگان و 
رئیس مجلس شورای اســــالمی ادامه داد: پس به مردم 

کشور  مشــــکالت  ریشــــه  مهم ترین  ندهید،  غلط  آدرس 
عظیم  ظرفیت های  از  نکردن  اســــتفاده  ســــوءمدیریت، 
داخلــــی، دســــت روی دســــت گذاشــــتن و ناهماهنگی 
میان نهادهای سیاســــت گذار و مجری اســــت و همین 
مناســــب  برقراری  عدم  باعث  که  سوءمدیریت هاســــت 
تجاری با کشورهای همســــایه و منطقه و کشورهای دنیا 

آسیا و اوراسیا شده است. مخصوصا کشورهای 
وی افــــزود: بدیهی اســــت که لغــــو تحریم ها بایــــد یکی از 
اهداف در سیاســــت خارجی باشــــد، اما واقع بینی حکم 
می کند کــــه لغو تحریم ها بــــدون فرصت ســــازی و تولید 
قدرت ساده اندیشــــانه اســــت و تنها راه برداشته شدن 
فشــــار تحریم ها از دوش مــــردم و ناامید کردن دشــــمن 
از فشــــار حداکثری این اســــت کــــه تک تک مــــردم ایران 

کنیم. مخصوصا طبقه مستضعف، متوسط را قوی 
ونق  قالیبــــاف اضافه کــــرد: تنها اگــــر اقتصــــاد داخلی ر
گیــــرد، چرخ تولیــــد و اشــــتغال را به حرکــــت درآوریم و 
معیشــــت و رفاه را بــــرای مردم ایجاد کنیم، دشــــمن را 
از فشــــار بیشــــتر ناامیــــد خواهیــــم کــــرد. همچنین در 
این راه هر ســــیگنالی که تصویر ضعــــف و نیاز به خارج 
از کشــــور را به دشــــمن بدهد، فرصت ســــوزی اســــت، 
بنابراین مجلس شــــورای اســــالمی معتقد اســــت باید 
بــــا تغییر بــــرآورد آمریکا فشــــار تحریمــــی و اقتصادی بر 

کرد. هزینه زا  آنان  برای  را  ایران 
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی اظهار کرد: مشــــخص 
اســــت که رئیــــس جمهــــور جدید آمریــــکا ادعــــا می کند 
سیاســــت ها و روش های متفاوتی نســــبت به فرد قبلی 
دارد و همین تمایز سیاســــت های متفاوتی را در 4 سال 

پیش رو در آن کشور رقم خواهد زد.
وی افزود: یکســــان دانســــتن جــــزء به جزء ایــــن دو فرد 
موافــــق تجربــــه ما نیســــت، ولی آنچــــه در عمــــل تفاوت 
را مشــــخص می کنــــد، دیگر لفاظــــی و ادعاهــــای بیهوده 
نیســــت. ما ضمن قائل بودن به این تفاوت، باور داریم 
که فرد جدید مستقر در کاخ سفید نیز اهدافی مشخص 
و روشن دارد و سیاســــت های او بیش از این نیز اجرایی 

شده است.
قالیباف خاطرنشــــان کرد: درســــت اســــت کــــه بایدن با 
ترامپ فرق دارد اما مهم این اســــت که بدانیم بایدن در 
بهترین حالت با اوبامایی که طراح تحریم های به اصطالح 
فلج کننده و اولین ناقض تعهدات آمریکاســــت، تفاوتی 
ندارد. بایدن نفر دوم دولت اوباما و تنظیم کننده اصول 
آن دولت بــــود و تیم کارشناســــی و  سیاســــت خارجــــی 

 همان تیم اوباماست.
ً
تصمیم ساز او عمدتا

رئیس مجلس شــــورای اســــالمی اظهار کرد: مردم ایران 
فرامــــوش نکردند کــــه دولت اوبامــــا ـ بایــــدن چگونه با 
ایجاد ســــاختار پیچیــــده برای وضــــع تحریم فلــــج کننده 
اقدام کردند و ســــخت ترین فشارهای تحریمی را بر مردم 
ایران وارد آوردند و هنگامی که از به نتیجه رســــیدن این 
تحریم های فلج کننده شکست خوردند و مجبور شدند 
وعده های رفــــع تحریم ها را بدهند، نســــبت به اجرای آن 
بدعهــــدی کردند و با ایجاد ترس تحریمــــی، تحریم ها را در 
عمل اعمال و ســــاختار تحریم را حفــــظ کردند و ترامپ بر 
مبنای همین ســــاختار تحریمی بود که توانست فشارها 
را بیشــــتر کننــــد و آن چیزی را درو کرد کــــه اوباما و بایدن 

کاشتند.
وی افزود: هنوز ســــوابق بدعهدی و جواب منفی صریح 
دولــــت اوبامــــا ـ بایدن به تــــالش شــــرکت های اروپایی 
برای گرفتــــن تضمینی مکتوب برای تجــــارت با ایران در 
کارنامــــه آنها وجود دارد و هنوز فرامــــوش نکرده ایم که 
جان کــــری بعد از این جواب منفی بــــا فریب کاری دلیل 
عدم رفع عملی تحریم ها را تصمیم شــــرکت های اروپایی 

کرد. عنوان 

قالیباف خاطرنشــــان کرد: مردم ایــــران فراموش نکردند 
دولت اوباما ـ بایدن فقط به شــــرکت هایی اجازه فعالیت 
اقتصــــادی در ایران را دادنــــد که منافع اقتصــــادی آنها را 
تأمین می کرد و شــــرکت هایی که می توانســــتند در حل 
امکان  باشــــند،  مؤثر  ایران  اقتصاد  ســــاختاری  مســــائل 

نکردند. پیدا  فعالیت 
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی اظهار کرد: عــــالوه بر آن 
مواضع رسمی شخص بایدن و مشاورانش تصریح دارد که 
قرار نیست آنها فشار را از سر مردم ایران بردارند، بلکه آنها 
تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند 
علیه مردم ایران تبدیل کنند؛ یعنی با گشایش های اندک 
و اغواکننده اجازه از رها شــــدن از اقتصاد وابسته به کشور 
ما ندهند و معیشــــت مردم ما را گروگان خود نگه دارند تا 
بتوانند هر جا که می خواهند هوشمندانه فشار بیاورند و 

از ما امتیازهای سنگین بگیرند.
بــــد و مواضع  کرد: همین ســــابقه  قالیباف خاطرنشــــان 
صریــــح بایدن و مشــــاورانش به ما نشــــان داده که برای 
مــــا امضای بایــــدن هم تضمین نیســــت و بــــرای ما فقط 
اقدامات عملی دولت بایدن شــــرط اســــت و در صورت 
عادی شــــدن فرایند فروش نفــــت، فعالیت های بانکی 
و تجارت شــــرکت های ایرانی با دنیا را در عمل مشــــاهده 
کنیــــم به آن روی خوش نشــــان می دهیــــم. اگرچه به آن 

نیستیم. خوش بین 
کــــرد: جمهوری  رئیس مجلس شــــورای اســــالمی اظهار 
اســــالمی ایران طبق گزارش های مکرر آژانس انرژی اتمی 
تمام تعهدات خود را به طور کامل اجرا کرد، لذا اگر بایدن 
واقعــــا معتقد به توافقی اســــت کــــه به عنــــوان نفر دوم 
دولت قبل با ایــــران امضا کرده، باید بدون پیش شــــرط 
تعهدات عملی نشــــده را اجرا و خسارت چند ساله مردم 
ایــــران را از انجام نــــدادن تعهدات دولــــت آمریکا جبران 
کند تا همان طور که رهبر حکیم انقالب در شــــهریور ماه 
1398 سیاســــت عقالنی و اصولی ایــــران را تبیین کردند، 
بتواند در قالب کشــــورهای عضو توافق نامه 1+5 با ایران 

کند. تعامل 
وی افــــزود: رئیس جمهور جدیــــد آمریکا بایــــد بداند که 
مردم ایــــران راه خود را پیــــدا کرده اند و تصمیــــم دارند با 
تقویــــت مؤلفه های قــــدرت در اقتصاد، رفــــاه و امنیت و 
ایجاد فرصت های راهبردی هر فشــــار مؤثــــری را بر ایران 

کنند. ناممکن و هزینه زا 
قالیبــــاف خاطرنشــــان کرد: مــــردم ایران با هوشــــمندی 
کامل فقط به تصمیمــــات توجه می                                   کنند، نه به تبلیغات. 
فقــــط منتظر عمل هســــتند و نه حرف و متناســــب با آن 

پاسخ مقتضی بر اساس منافع ملی خواهند داد.
رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــالمی اظهــــار کــــرد: نکته 
بســــیار مهم دیگری که این روزها باعث نگرانی شــــدید 
شــــده اســــت، وضعیت همه گیری کروناســــت، شــــرایط 
اتخــــاذ  اخیــــر  روزهــــای  در  کرونــــا  شــــیوع  مخاطره آمیــــز 
تصمیمــــات قاطعانه برای قطــــع زنجیره شــــیوع را حیاتی 
آزمایش کرونا  کرده اســــت. رایگان یا کــــم هزینه کــــردن 
برای تشــــخیص ســــریع ناقالن و قرنطینه و درمان فوری 
بیمــــاران، وضــــع محدودیت های مؤثر و نــــه روی کاغذ و 
کــــه در وضعیت خطرناک  تعطیلی هدفمند شــــهرهایی 
که  شیوع این ویروس هســــتند، تصمیمی حیاتی است 
بایــــد با توجه به تجربیات بعضا موفق ســــایر کشــــورها و 

نظر کارشناسان اتخاذ شده و به سرعت عملیاتی شود.
وی در پایان گفت: عــــالوه بر این حمایــــت همه جانبه از 
کادر درمــــان که در ایــــن وضعیت مجاهدانــــه طی زمانی 
طوالنــــی مشــــغول خدمت رســــانی هســــتند، وظیفه ای 
مهم بر عهده دســــتگاه های تصمیم گیر و اجرایی است 
و نتیجه مســــتقیم در کیفیت ارائه خدمــــات به بیماران 

کرونایی دارد.
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هندبالیســـت همدانی در اردوی تیم ملی
هگمتانه، گروه ورزش: هندبالیســــت همدانی به چهارمین اردوی تیم ملی ســــاحلی نوجوانان 

شد. دعوت  کشور 
این اردوی آمادگی، جهت اعزام به دومین دوره رقابت های هندبال ســــاحلی قهرمانی آســــیا در 

می شود. برگزار  تایلند،  بانکوک 
»محمدرضا حیدریان« هندبالیســــت همدانی در روزهــــای 27 تا 30 آبان ماه جاری در اردویی که 

در کرمان و زیر نظر مهدی قشــــقایی راد برگزار می شود، حضور خواهد یافت.
رئیــــس هیأت هندبال آذربایجان غربی ادامه داد: محمد محمدی، نیما شــــمس، علی رئیســــی، 
علی ســــعیدی، مصطفی انتشاری و حامد شــــمس از اصفهان، متین گلدان، ارسالن قشقایی، 
کســــری پوراعتماد و ابوالفضل رســــتمی از فــــارس، امیرعبــــاس زارعی از مرکــــزی، پرهام ایمان 
مســــعودی از لرســــتان، حمیدرضا پورموســــوی از چهارمحال و بختیاری، آزاد حسینی گوهری، 

ابوالفضــــل مهرابــــی، علیرضا کمالی، ســــبحان کاکویی و صالح بلوچی از کرمان، محمدحســــین 
، علیرضا آرایــــش و نوید صابــــری از هرمــــزگان و محمدرضا  ســــرزنده و پوریــــا جمالــــی از بوشــــهر

حیدریان از همدان نفرات دعوت شــــده به اردو هستند.
مســــابقات هندبال ســــاحلی نوجوانان آســــیا با تعویقی یک ســــاله به علت بیمــــاری کرونا، قرار 

است بهمن امســــال در بانکوک تایلند برگزار شود.

روزهای خوش آسیایی 
برای تکواندو استان همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: در روزهــــای کرونایی، ملی 
پوشــــان همدانی تیم ملی تکواندو ایران نشان های 

طال و برنز آسیا را درو کردند.
ملی پوشــــان همدانی تیم ملــــی تکوانــــدو ایران در 
بخش پومسه صاحب نشان های طال و برنز شدند.

سکینه هوشــــنگی ماهر نشــــان  طال، قربان دلشاد 
نشان برنز و سیده معصومه حسینی نیز نشان برنز 

را بر گردن آویختند.
نماینده  دیگر  جمشــــیدی  محمدمهدی  متأسفانه 
تکواندو اســــتان همدان نتوانست نشانی را کسب 

کند و به جایگاه هشتمی بسنده کرد.
این موفقیت برای تکواندو استان همدان در حالی 
رخ می دهد که کرونا بیشــــتر رشــــته های ورزشــــی را 
تعطیل کرده است اما تکواندو برای گرفتن سکو در 

جهان و آسیا می جنگد.

قایقران همدانی در اردوی تیم 
ملی روئینگ انتخابی المپیک

هگمتانه، گــــروه ورزش: اردوی تیــــم ملی روئینگ با 
هدف حضور در مســــابقات انتخابــــی المپیک از 26 
آبان مــــاه در بخش بانوان و آقایــــان در دریاچه آزادی 

برگزار می شود.
8 پاروزن در بخــــش بانوان و آقایان بــــرای حضور در 
مسابقات کســــب ســــهمیه المپیک 2021 توکیو به 
اردو دعوت شدند تا تمرینات خود را در قالب اولین 
آمادگی پس همه گیری ویروس کرونا  مرحله اردوی 

در دریاچه آزادی آغاز کنند.
ایــــن اردو از 26 آبان مــــاه آغاز و تا 16 آذرمــــاه ادامه پیدا 
خواهد کــــرد. نازنین مالیی از گیــــالن، بهمن نصیری 
و زینــــب نوروزی از زنجــــان، »کیمیا زارعــــی« از همدان 
، حمیدرضا رضوانی  و شــــکیبا وقوفی، نــــگار نگهــــدار
و آریا ســــلیمان پور از تهران پاروزنان دعوت شــــده به 
اردو هســــتند. افشــــین فرزام، فرزین رضایی، سولماز 
عباســــی و هما خاتمــــی کادر فنی تیم ملــــی روئینگ 
هدایت قایقرانان را در این مرحله از اردو برعهده دارند.

قضاوت داوران همدانی 
در هفته دوم لیگ برتر

هگمتانه، گــــروه ورزش: کمیته داوران فدراســــیون 
دیدارهای  کننــــده  قضاوت  داوران  اســــامی  فوتبال 
هفته دوم و یک بازی از معوقــــه هفته اول لیگ برتر 

را اعالم کرد.
به دنبال برگزاری دیدار دوســــتانه تیم ملی ایران برابر 
بوسنی که با برتری ملی پوشان ایران به پایان رسید، 
دیدارهــــای هفتــــه دوم بیســــتمین دوره لیــــگ برتر 
فوتبال کشــــور از روز پنجشنبه هفته جاری پیگیری 
خواهد شد. این در حالی است که یک دیدار معوقه 

نیز فردا)سه شنبه( برگزار خواهد شد.
براســــاس اعالم کمیته داوران فدراســــیون فوتبال، 
"پیام حیــــدری "به همــــراه "مهدی الونــــدی" داوران 
همدانی قضــــاوت کننــــده در هفتــــه دوم لیگ برتر 

هستند.
اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

سه شنبه 27 آبان �
صنعت نفت آبادان- پیکان

محمدحسین ترابیان- امیرمحمد داودزاده- بهمن 
عبدالهی- مسعود حقیقی

: ابوطالب طاهریان ناظر
پنجشنبه 29 آبان 1399 �

لومینیوم اراک فوالد مبارکه سپاهان- آ
عبدالنبــــی پورخلــــف- ولی کاووســــی- رحیم حاجی 

-ایمان کهیش پور
: حسین نجاتی ناظر

نساجی مازندران- تراکتور تبریز
 - رضا کرمانشاهی- علی میرزابیگی- مهدی عالیقدر

کمیل غالمی
: محمدرضا فالحی ناظر

نفت مسجدسلیمان- سایپا تهران
پیام حیــــدری- مهــــدی الوندی- حمید ســــبحانی- 

احمد محمدی
: علی نقی مصطفی نژاد ناظر

جمعه 30 آبان 1399 �
فوالد خوزستان- استقالل تهران

- فرهــــاد مروجی- جلیل  محمدحســــین زاهدی فر
شعرانی- محمدرضا تارخ

: ایرج نظری ناظر
مس رفسنجان- گل گهر سیرجان

کوپــــال ناظمــــی- ســــعید علــــی نژادیــــان- مهــــدی 
شفیعی- سیدرضا مهدوی

: علیرضا کهوری ناظر
- ذوب آهن اصفهان ماشین سازی تبریز

 - حمید حاج ملک- عسگر محمدی- حامد تازه پور
حامد سیری

: فریدون اصفهانیان ناظر
شنبه اول آذر 1399 �

پیکان تهران- شهرخودرو مشهد
ســــیدوحید کاظمــــی- قهرمــــان نجفــــی- محســــن 

بابایی- ناصر جنگی
: بهرام مهرپیما ناظر

پرسپولیس تهران- صنعت نفت آبادان
محمدرضــــا اکبریان- محمد راهی- مهدی ســــیفی- 

روح اهلل شریفی
: حسن کامرانی فر ناظر

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم شهرداری همدان با 
ابراز رضایــــت از اردوی 20 روزه تیمــــش، گفت: در این اردو 
که در شــــهر همدان برپا شد، تیم به آمادگی نسبی رسیده 

است.
رضــــا طالیی منش با اشــــاره به شــــرایط تیم شــــهرداری 
کرد: امسال شــــرایط برای تیم شهرداری  همدان، اظهار 
بســــیار متفاوت اســــت و ما در هــــر بازی تنهــــا برای برد 
تــــالش می کنیــــم و هدفــــی جز صعــــود به دســــته اول 

نداریم.
وی ادامــــه داد: من اعتقادی به ایــــن حرفها ندارم که فالن 
تیم برای بقا در لیگ دســــته دوم حاضر شــــده، زیرا هر 28 
تیــــم حاضر در ایــــن مســــابقات تنها بــــرای صعود تالش 

می کنند و در هر بازی برای سه امتیاز می جنگند.
ســــرمربی تیــــم شــــهرداری همــــدان بیــــان کــــرد: مدیران 
شهرداری همدان از شــــهردار گرفته تا مدیرعامل باشگاه 
نیز سیاست کلی خود را برای صعود برنامه ریزی  کرده اند و 

امیدواریم با حمایت مدیران شهری و استانی، سال خوبی 
برای تیم شهرداری همدان رقم بزنیم.

وی فصل فعلی را برای فوتبال همدان خوب ارزیابی کرد و 
گفت: به نظر من فصل فعلی فوتبال، برای همدان فصل 
خوبی خواهد شد و امیدوارم هر دو تیم شهرداری و پاس 
بتوانند با نتایج درخشان خود جواز صعود به لیگ دسته 

اول را کسب کنند.
طالیی منش ضمن ابراز رضایــــت از اردوی تیمش، افزود: 
یــــک اردوی 20 روزه ای را بــــه بهتریــــن شــــکل ممکــــن در 
دانشــــگاه آزاد اســــالمی همدان برگزار کردیــــم که به همه 

اهداف خود در این اردو رسیدیم.
وی اضافه کرد: در این اردو، تیم به آمادگی نســــبی رسیده  
و تنها مشــــکل ما عدم برگزاری بازی های تدارکاتی بود که 
به دلیل شــــرایط کرونایی امکان پذیر نشــــد و سعی ما بر 
این اســــت تا قبل از شروع مسابقات، چند بازی دوستانه 

برگزار کنیم.

ســــرمربی تیم شــــهرداری همــــدان از اضافه شــــدن چند 
بازیکن جدید بــــه تیمش خبر داد و گفت: شــــاکله اصلی 
تیم ما را بازیکنان بومی شکل داده اند و تنها در چند پس 

نیاز مبرم بــــه بازیکن داریم که در حــــال رایزنی با نفرات مد 
نظر خود هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من بازیکنان بومی همدان 

از ظرفیــــت باالیــــی برخوردار هســــتند و امســــال نشــــان 
خواهیم داد کــــه فوتبال همــــدان از همه لحــــاظ ظرفیت 

صعود به رده های باالی فوتبال کشور را دارد.

ابراز رضایت سرمربی فوتبال 
شهرداری از اردوی دانشگاه آزاد

طالیی منش: هدفی جز صعود نداریم

بسکتبال مالیر احیا می شود
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــؤول اداره ورزش و جوانــــان 
شهرســــتان مالیر با هدف تالش برای احیاء مجدد ورزش 
بسکتبال و بررسی و رفع چالش ها و مشکالت پیش روی 

این هیأت در دفتر خود تشکیل جلسه تخصصی داد.
بررسی چالش ها , مسائل و مشکالت هیأت بسکتبال و 
پیگیری در رفع آنها و نیز احیاء شدن دوباره رشته ورزشی 
بســــکتبال در سطح شهرستان و بخشهای تابعه از موارد 
مهمی بود که سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مالیر با حضور معاونت و مسؤول امور ورزش بانوان این 
اداره و مسؤول و اعضاء هیأت بسکتبال این شهرستان 

مطرح کرد.
در این جلســــه سعید نعیمی مســــؤول هیأت بسکتبال 
شهرســــتان مالیر بــــه بیان عملکــــرد و وضعیت رشــــته 
ورزشی بسکتبال در گذشــــته و حال و همچنین مسائل 
و مشــــکالت موجــــود در هیــــأت بســــکتبال پرداخت و 
همــــکاری سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان در برطــــرف 

نمودن مسائل و مشکالت موجود را خواستار شد.
سپهری سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان مالیر 
ضمــــن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلســــه همکاری 
خود را در راه رســــیدن به اهداف این رشــــته ورزشی اعالم 
داشــــت و همفکــــری و همدلی مســــؤول و اعضاء هیأت 

بسکتبال را برای رفع آنها خواستار شد.
وی در ادامــــه صحبتهای خود گفت: با برگزاری جلســــات 
تخصصی متعدد با رعایت اصول بهداشــــتی پیشــــگیری 
از کرونا ویروس بــــا حضور مربیــــان و داوران و اعضاء این 
هیأت می توان با بررسی دقیق این مشکالت و چالش ها 
کارشناســــی شــــده در رفــــع مشــــکالت و  و برنامه ریــــزی 

چالش های موجود موفق عمل کرد.

سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر در پایان 
صحبتهــــای خــــود ضمن قدردانــــی از زحمات و تالشــــهای 
مسؤول و اعضاء این هیأت گفت: رشته ورزشی بسکتبال 
در گذشته در دو بخش آقایان و بانوان طبق بررسی های به 
عمل آمده دارای سوابق درخشانی در حضور در مسابقات 
و لیگ ها و قهرمانی ها در استان وکشور بوده که این رشته 
ورزشــــی باید در آینده بــــه مانند قبل و فراتر از آن باشــــد و از 
مســــؤول آن خواســــت تا با برنامه ریزی های انجام شده در 
زمان قرنطینه به جهت پیشــــگیری از شیوع کرونا ویروس 
با برگزاری دوره های آموزشــــی برخط نســــبت بــــه ارتقاء و به 
روز کردن سطح علمی مربیان و ورزشــــکاران و داوران خود 
در پســــا کرونا بــــا ارائه طرح های نــــو و ســــازنده و همچنین 
برنامه هایی چون استعدادیابی و برگزاری مسابقات و انجام 
برنامه های فرهنگی آموزشــــی در جذب جوانان به ورزش و 
همچنین جذب حامی مالی نهایت ســــعی و تالش خود را 
انجام تا در آینده شاهد احیاء دوباره و پیشرفت و گسترش 
این رشــــته ورزشی در سطح شهرســــتان و بخشهای تابعه 

باشیم.
حاضریــــن در جلســــه نیز هــــر کدام بــــه بیــــان راهکارها و 
پیشنهادات خوب و سازنده خود برای هر چه بهتر شدن 

فعالیت این هیأت در شهرستان پرداختند.
معرفــــی اعضاء جدید هیأت توســــط مســــؤول آن , ایجاد 
پایگاه های استعدادیابی در مدارس , ساماندهی مربیان 
توســــط هیأت و در اختیار گذاشتن ســــانس های رایگان 
بــــرای برگــــزاری کالســــهای جدید تــــو ســــط اداره , برگزاری 
کالســــهای آموزشــــی برخط در فضای مجــــازی و همکاری 
کامل اعضــــاء این هیأت بــــرای رفع مشــــکالت موجود و 

پیش رو از مصوبات مهم این جلسه بود.

رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان:

پوشش بیمه مربیان نیازمند مصوبه مجلس
هگمتانه، گروه ورزش: وبینار پوشــــش بیمــــه ای مربیان با 
حضور رئیس فدراســــیون ورزش های همگانــــی و مربیان 

برگزیده سراسر کشور برگزار شد.
این وبینار که به منظور پوشــــش بیمه ای مربیان و بررسی 
پیامدهــــای پاندمــــی کووید 19 بــــر وضعیــــت کاری مربیان 
ورزشــــی با حضور افشــــین مالیی رئیس فدراســــیون، رضا 
شجیع سرپرســــت نائب رئیسی، آذین ســــاکی سرپرست 
کادمی ملی  نائب رئیسی بانوان، ناهیده جباری سرپرست آ

ورزش های همگانی و امیر پور تقی برگزار شد.
مالیی مربیان را اصلی ترین عنصر توســــعه ورزش همگانی 
دانست و بیان داشــــت: اینجانب و تیم مدیریتی همراهم 
خــــود را بدهکار مربیان می دانیم و معتقدیم به غیر از برخی 
مربیان رشته های خاص سایر مربیان از وضعیت مطلوبی 

برخوردار نیستند.
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی گفت: نشست های 
ستادی خوبی برای حل مسائل بیمه ای مربیان برگزار شده 
اســــت اما هنوز اقدام مؤثری در این زمینه رخ نداده است، 
امید اســــت بــــا تالش های فدراســــیون و اســــتمرار حضور 
مربیانــــی که امــــروز در این وبینار هســــتند، شــــاهد نیل به 

خروجی های محسوسی باشیم.
وی افزود: فدراســــیون ورزش های همگانی ضمن تأکید بر 
ضرورت توسعه فعالیت بدنی و مقابله با کم تحرکی ملی، در 
راستای ســــالمتی مربیان که سفیران تندرستی فدراسیون 

اند، از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
رضا شجیع سرپرست نائب رئیسی فدراسیون ورزش های 
همگانی با اشــــاره به ظرفیت بیمه های بازرگانی اظهار کرد: 
واژه بیمــــه مربیان یکی از واژگانی اســــت که باید نخســــت 
ادبیــــات آن در کارگزاری هــــای بیمه و مراجــــع قانون گذاری 
بیمه جا بیافتد. مادامی که این واژه جا نیافتد، مربیان تمامی 

رشته های ورزشی دچار مسائل مختلف خواهند بود.
شــــجیع با اشاره به مدل پیشــــنهادی فدراسیون که بیمه 
خویش فرمای از زمره بیمه های بازرگانی اســــت که شامل 
تخفیف های گروهی می شود افزود: این مدل چهار حوزه 
بیمه ای را پوشش می دهد، بیمه مسؤولیت مدنی، بیمه 
تکمیلــــی و درمان، بیمه حــــوادث و بیمه عمــــر و زندگی را 

شامل می شود.

وی گفت: فدراســــیون ورزش های همگانی پیش نویس 
طرح پوشش بیمه ای مربیان را به تمامی هیأت های استانی 
خود ارســــال می کند تا روســــای هیأت های ورزشــــی نقطه 

نظرات خود را اعالم کنند.
امیــــر پورتقی ضمن اشــــاره به گونه های پوشــــش بیمه ای 
مربیان ورزشی گفت: مسئله بیمه مربیان پیش از کرونا نیز 
دچار بحران بود و وقوع پاندمی مزید بر علت شد. مربیگری 
هنوز از لحاظ قانونی شغل محسوب نمی شود، ما دامی که 

مربیگری شغل نباشد، جدی گرفته نخواهد شد.
امیر پور تقی با تأکید بر ظرفیت فدراســــیون های ورزشــــی 
یادآور شــــد: اســــتفاده از ظرفیــــت بیمه خــــوش فرما برای 
پیشــــگیری از خســــارات در بحــــران مشــــابه و اســــتفاده از 
ظرفیت فدراسیون های ورزشی برای ارائه بیمه های بازرگانی 
مشــــابه بیمه های اجتماعی دارای تخفیــــف و بهره گیری از 
ظرفیت فضای مجازی برای برگزاری کالس های برخط و ارائه 
تسهیالت به مربیان را به مثابه راهکار برای عبور بحران بیمه 

مربیان در دوران کرونا بر شمرد.
رهام ابوطالبــــی رئیس هیأت ورزش های همگانی مازندران 
افزود: یکــــی از نیازهای هــــر صنف پوشــــش های بیمه ای 
اســــت، بیمه هایی که در صنف های مختلف جاری هست 

اما در عرصه ورزش تا کنون پیگیری نشده است.
ابوطالبی با اشــــاره بــــه پیامدهای پاندمــــی کووید 19 خاطر 
نشــــان کرد: مربیانی که منبع درآمدشان مربیگری ورزشی 
بود، هم اکنون درآمد خودشــــان از دست داده اند و حتی 
اگر امروز بیمه شوند، به خاطر شرایط کرونایی برای آنها در 

این مقطع بحرانی، بهره و سودی ندارد.
وی گفــــت: بیمه بیکاری برای مربیان منجر به چالش های 
با بیمــــه تأمیــــن اجتماعی می شــــود، اگــــر وزارت ورزش و 
جوانان به کمک فدراسیون بیاید می توان انتظار حل این 

بحران را داشت.
"هادی سبزواری" رئیس هیأت ورزش های همگانی استان 
همدان نیز بیان داشت: جهت تحقق طرح پوشش مربیان 
نیازمند به مصوبه مجلس شورای اسالمی هستیم و تحقق 
این طرح نیازمند تشکیل کمیته مشترک بین وزارت ورزش 
و جوانان، مجلس شورای اسالمی و فدراسیون ورزش های 

همگانی است.

مجموعه های ورزشی همدان شناسنامه دار شوند
جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
استان همدان با اشاره به ضرورت شناسنامه دار کردن 
مجموعه های ورزشی اســــتان گفت: شهر مریانج قطب 
اردوی تیم هــــای مختلــــف ملی کشــــور می شــــود زیرا از 

امکانات بسیار خوبی برخوردار است.
حمید ســــیفی در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر 
مریانــــج، با اشــــاره به ظرفیــــت موجود در شــــهر مریانج، 
اظهار کرد: شــــهر مریانج با دارا بودن یک ورزشگاه بسیار 
مجهز و دارای تمام امکانات ورزشــــی در کشــــور کم نظیر 
اســــت لذا می طلبد با برنامه ریزی درســــت، ایجاد انگیزه 
در راســــتای باال بردن بهــــره ورزی مجموعه از ظرفیت آن 

به درستی استفاده شود.
وی اضافــــه کــــرد: بــــا برنامه ریــــزی انجام شــــده، درصدد 
هســــتیم تا در آینده ای نزدیک شــــهر مریانج و مجموعه 
ورزشی شهید حاجی بابایی به قطب، اردوهای ملی برای 

تیم های مختلف کشورمان بدل شود.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان بیــــان کرد: 
در حــــال حاضر بــــا پیگیری های صورت گرفتــــه از طریق 
مدیــــرکل روابــــط بین الملــــل وزارت ورزش مقررشــــده 
بازدید  برای  خلیج فارس  حاشــــیه  کشــــورهای  ســــفرای 
 مجموعــــه شــــهید 

ً
از ظرفیت هــــای اســــتان خصوصــــا

حاجی بابایــــی به همدان ســــفر کنند تا زمینــــه الزم برای 
حضور ورزشکاران کشــــورهای عربی در استان همدان 

را فراهم کنیم.
کــــردن  شناســــنامه دار  ضــــرورت  بــــر  تأکیــــد  بــــا  وی 
ورزشی  مجموعه   

ً
خصوصا استان  ورزشی  مجموعه های 

شــــهید حاجی بابایــــی، گفــــت: در خصوص مشــــکالت 
حقوقــــی مجموعه نیز تیمی مجرب بــــرای پیگیری و رفع 
مشکالت تشکیل خواهد شد تا با بهره گیری از حمایت 
شهرداری و شورای شهر مریانج محدودیت های موجود 

را رفع کنیم.
فعال شدن رشته های ورزشی در مریانج ضرورت  �

دارد
شهردار مریانج در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام 
شده در ورزش همدان، اظهار کرد: اقدامات انجام شده 
در مدت کوتاه انتصاب سیفی به  عنوان مدیرکل ورزش 
و جوانان اســــتان همدان بسیار خوب و قابل مشاهده 

است.
بــــا   

ً
قطعــــا کــــرد:  معصوم علیزاده،تصریــــح  محســــن 

حمایت هــــای اســــتاندار و نمایندگان مجلس، شــــاهد 
موفقیت و پیشرفت های بیش از بیش ورزش استان 

در همه سطوح خواهیم بود.

وی ضمن تقدیر از نظر مثبت و روحیه تعاملی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســــتان، بیــــان کــــرد: امیدواریم حضور 
شما در اســــتان زمینه ارتباط هرچه مؤثرتر با شهرداری را 
فراهم کند تا بخشی از مسائل پیرامون ورزش و جوانان 
 مجموعه شــــهید حاجی بابایی 

ً
شــــهر مریانج خصوصــــا

برطرف شود.
شــــهردار مریانج، فعال ســــازی همــــه رشــــته ها را یکی از 
ضرورت هــــای ورزش شــــهر مریانج عنوان کــــرد و افزود: 
در حال حاضر تعداد محدودی از رشــــته های ورزشی در 
شهر مریانج فعال هستند که با توجه به زیرساخت های 
مطلوب و سخت افزار الزم، می طلبد که دستگاه ورزش 
و جوانان اســــتان همدان، اکثر رشــــته ها را در این شهر 

ایجاد کند.
وی مریانج را شــــهری با ســــابقه فرهنگی باال معرفی کرد 
و گفت: شــــهر مریانــــج عالوه بر قدمــــت طوالنی خود، از 

سابقه فرهنگی خوبی برخوردار است.
معصوم علیزاده خاطرنشــــان کرد: اوج دالورمردی مردم 
این شــــهر در دوران دفاع مقدس رقم خورده اســــت و 
، در حوزه ورزش نیز از سابقه درخشانی  جوانان این شهر
برخوردار هســــتند و نشــــان ها وافتخارات زیــــادی برای 

ورزش استان کسب کرده اند.

دهقان نیری:

صدا و سیمای مرکز همدان خانه مدیران دولتی است
مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت:  همــــدان،  مرکز  صداوســــیمای 
صداوســــیمای مرکــــز همــــدان خانــــه 
استان  اجرایی  دســــتگاه های  مدیران 

است.
مهــــدی دهقــــان نیــــری در دیــــدار بــــا 
اســــتان  جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل 
همــــدان بابیان اینکه صداوســــیمای 
در  همه جانبه  آمادگــــی  همــــدان  مرکز 
راســــتای تولید برنامه های مختلف در 
آســــیب های  و  جوانان  ورزش،  حــــوزه 
اجتماعی را دارد، گفــــت: در این زمینه 
بــــا توجه وجــــه اشــــتراک فعالیت های 
صداوسیما با ورزش و جوانان آمادگی 
همکاری و همراهی همه جانبه را داریم.

وی با اشــــاره به اینکه همــــواره مهم ترین شــــعار ما این 
است که روابط عمومی ادارات استان همدان هستیم، 
گفت: خوشبختانه 99 درصد مسؤولین استان دغدغه 
رشــــد و توســــعه اســــتان همدان رادارنــــد و در حد توان 
خود نیــــز تالش می کنند ما نیز با توجه به رســــالت خود 
درزمینٔه انعکاس فعالیت ها و اقدامات ایشان کوتاهی 

نمی کنیم.
گفــــت:  همــــدان،  مرکــــز  صداوســــیمای  مدیــــرکل 
صداوسیمای مرکز همدان خانه مدیران استان همدان 
اســــت و امــــروز خدمت شــــما هســــتیم تا بگویــــم از ما 

بخواهید.
وی با تأکید بــــر اینکه ارتباط دســــتگاه های اجرایی باید 
دوسویه باشــــد تا اهداف سازمان ها دنبال شود، گفت: 
در حوزه فعالیت های ورزشی تیم فوتبال صداوسیمای 
مرکز همدان ســــال گذشــــته موفق به کســــب جایگاه 
پنجم کشــــور شد که امیدواریم امســــال با حمایت های 
شــــما بتوانیم جایگاه نخســــت این رقابت ها را کســــب 

کنیم.
اینکــــه صداوســــیما در  بــــه  با اشــــاره  نیــــری  دهقــــان 
خصوص اســــتفاده از اماکن در اختیار خود به صورت 
از شــــیوع  چندوجهــــی عمــــل می کند، گفــــت: تا قبل 
ویروس کرونا اهالی کوی الوند، کوی شــــهید مطهری 
از مجموعه ورزشــــی واقع در مرکز اســــتفاده می کردند 
مجموعه  ایــــن  تجهیــــز  و  توســــعه  بــــا  امیدواریم  لــــذا 
بتوانیــــم خدمــــات بهتر و بیشــــتر بــــه جامعه هدف و 

کنیم. ارائه  منطقه  مردم 
وی افزود: در بحــــث برنامه های فرهنگی نیز هیأت های 
مذهبی کوی الونــــد و کوی مطهــــری از پارکینگ مجزای 
این ســــازمان بــــرای اجــــرای برنامه های خود اســــتفاده 

می کنند.
 مدیریت تمامی اماکن ورزشــــی استان همدان   �

واحد شود
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان نیــــز در این 
نشست بر ضرورت احیاء روحیه مطالبه گری در جوانان 
تأکید کرد و گفت: اماکن ورزشی استان همدان نیازمند 
مدیریــــت واحد بــــرای بهره منــــدی هرچه بیشــــتر مردم 

است.
در ایــــن نشســــت در خصوص راه هــــای ارتبــــاط مؤثر و 
هرچه بیشتر در حوزه های ورزشی، جوانان و آسیب های 

اجتماعی گفتگو و تبادل نظر شد.
سیفی در این دیدار بابیان اینکه حضور شما وظیفه ای را 
که به عهده ما گذاشته شده را دوچندان می کند، گفت: 
صداوسیما جزء حوزه فعالیتی اداره کل ورزش و جوانان 
اســــت لذا می طلبد در راســــتای بهره مندی حداکثری از 

ظرفیت رسانه ملی برنامه ریزی مدون انجام شود.
وی با اشــــاره به تأکید استاندار همدان مبنی بر حمایت 
و همراهی دستگاه های اجرایی در راستای پیشبرد امور 
اجرایی، گفت: تمامی فعالیت های ورزشی و جوانان باید 
دارای طرح توجیهی متناســــب با خود باشــــد تا بتوانیم 

حداکثر بهره وری را ببریم.
در  همــــدان  اســــتان  جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل 
خصوص زیرســــاخت های ورزشــــی موجود در مجموعه 
صداوسیمای مرکز همدان، گفت: طی یک الی دو هفته 
آتی به منظور بررسی ظرفیت ها بازدیدی خواهیم داشت 

تا با بررسی شرایط اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی بابیــــان اینکــــه امــــروز مجموعه هــــای ورزشــــی باید 
چندوجهی باشــــند و تنهــــا یک هدف ورزشــــی را دنبال 
نکنند، گفت: با مدیریت درســــت اماکن ورزشی باید به 

این مهم توجه داشته باشیم.
همــــدان  اســــتان  در  امــــروز  اینکــــه  بابیــــان  ســــیفی 
دســــتگاه های مختلف دارای اماکن و زیرســــاخت های 
ورزشــــی هســــتند که بایــــد باهــــدف انتفــــاع عمومی در 
ســــاعات غیر از اختصاصی کارمند باشــــد، گفت: در این 
حوزه نیز آمادگی عقد تفاهم نامه با دســــتگاه های اداری 

استان نیز داریم.
وی گفــــت: مجموعــــه شــــهید مفتــــح به واســــطه برخی 
بی توجهی ها به نوعی رهاشــــده بود که خوشــــبختانه با 
ورود جــــدی به این موضوع و قــــرار دادن مدیر برای این 
مجموعه و بهره گیری از ظرفیت ورزش محالت، شورای 
، یگان ویژه و ســــاختاری هدفمنــــد در حال احیا و  شــــهر

دمیدن روح نو در آن هستیم.
وی در ادامه با اشــــاره به ضرورت توجه به مقوله جوانان 
توأم با ورزش، گفــــت: در حوزه جوانــــان آمادگی داریم تا 
، نشــــاط،  با برگزاری کالس های، دوره های مرتبط با شــــور
ســــرگرمی، حرفه آموزی و غیره در خدمت آنها باشــــیم و 

جوانانی خالق را برای آینده تربیت کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشــــاره به 
اینکــــه متأســــفانه امروز روحیــــه مطالبه گــــری جوانان 
به واســــطه برخی بی ســــلیقگی ها تقلیل یافته اســــت، 
گفــــت: بنده به عنــــوان مدیر شــــان و جایــــگاه باالتری 
نســــبت بــــه جوانــــان و مــــردم نــــدارم و همــــواره برای 
موفقیت در امور به مطالبه گری، خودباوری و جسارت 
این عزیــــزان نیازمندم لذا تقاضا داریــــم در این زمینه از 
طریق رســــانه ملی اقداماتی درخور شان در نظر بگیرید 
چراکه مقام معظم رهبری در سخنان چندی قبل خود 
کیــــد فراوان  بــــه بحث مطالبــــه گری جوانــــان توجه و تأ

داشتند.
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هگمتانه، گروه ســــبک زندگی - هانیه امیرکهریزی: یکی 
از بخش های مهم جلوگیری از بروز ناهنجاری های درون 
اجتمــــاع، تربیت فرزندان اســــت که قرآن در ســــوره های 
کید داشــــته و در ضمن بیان سرگذشت  متعدد بدان تأ
گاهی داده  انبیــــا و فرزنــــدان آنان بــــه مســــائل تربیتــــی آ
است. اوج آموزه های قرآن در این زمینه در سوره مبارکه 
»لقمان« است که خداوند به صورت مستقیم محورهای 

مختلف تربیت فرزند را بیان می کند.
جامعه ایی کــــه با قرآن مأنــــوس و همراه باشــــد همانند 
کســــی است که سوار بر کشــــتی نجات و هدایت شده و 
از تمامی مخاطرات مصون اســــت. حضرت امام علی)ع( 
فرمــــوده اند: حــــق فرزند بر پدر این اســــت که نــــام نیکو 
برای او بگذارد، خــــوب تربیتش کند، و به او قرآن بیاموزد 
و بــــاز حضــــرت امیرالمؤمنیــــن علــــی)ع( می فرماینــــد: با 
بچه هایتان به گونه ای برخورد کنید که آن ها خودشــــان را 

کریم و باشخصیت بدانند.
معــــاون فرهنگــــی اداره کل تبلیغات اســــالمی اســــتان 
همــــدان در ایــــن خصوص بیــــان کــــرد: خانــــواده ای که 
در آن محبــــت کافــــی به کــــودکان، نوجوانــــان و جوانان 
عرضه نمی شــــود، خانواده ای نابســــمان است و موجب 
نارســــایی در ابعاد مختلف رشد جسمانی، روانی، عاطفی 
و به خصوص اجتماعی آنان می شــــود، بدون تردید توجه 
کــــردن و محبت کردن یــــک نیاز روانــــی و تقویت کننده 
گاه باشیم کجا، کی، به چه میزان و  مثبت است اما باید آ

چگونه از این تقویت کننده استفاده کنیم.
کرد: والدین اگر  حجت االســــالم داوود عباســــی تصریح 
می خواهند که فرزندان معتقد و دینداری تربیت نمایند؛ 
ابتدا باید خود الگویی شایســــته و خــــوب در این زمینه 

آن ها باشند. برای 
وی افــــزود: والدین باید بــــه دســــتورات و تعالیم دینی 
کودکی، فرزندان شــــان  کنند، همچنین در دوران  عمل 
را با نماز و مجالس و محافل مذهبی مأنوس ســــازند و 
آنان به وجود  که خاطرات خوشی را در ذهن  کنند  سعی 
آورند و از ســــخت گیری بــــی مورد با آن هــــا بپرهیزند و با 
وش های صحیــــح، این فطــــرت را در وجود آنان  تذکــــر ر
بیــــدار ســــازند و آن ها را به طــــرف پذیرش دین ســــوق 

دهند.
حجت االســــالم عباســــی در ادامه با بیان اینکه بهترین 
بــــرای فراگرفتن راه  دوران تربیــــت و عالی تریــــن فرصت 
کــــرد: قدرت  صحیح زندگــــی ایام طفولیت اســــت اظهار 

تقلیــــد و مقایســــه و حــــس قبــــول آمــــوزش زندگــــی در 
کودکان و نوجوانان خیلی بیشتر از بزرگ ترها است.

وی همچنیــــن افــــزود: والدیــــن بایــــد در ایــــن زمینه به 
گونه ای عمل کنند که فرزندانشان احساس آزادی کنند 
ضمن اینکه وظیفه دیگر والدین ایجاد عشــــق و محبت 
به رســــول خــــدا)ص( و اهل بیت)ع( در فرزندان اســــت 
که در روایات توجه خاصی به آن شــــده اســــت، کودک از 
زمان کودکی باید با ســــیره و روش رســــول حق و امامان 
معصوم)ع( آشنا شــــود، محبت آن ها را در دل بپروراند و 
در کنار شناخت آنان و عشــــق به آن بزرگواران رشد کند 
و آنان را الگو و سرمشــــق خود قرار دهد، که بهترین خیر 
برای انسان عشق به رسول خدا)ص( و امامان معصوم 

و اقتدا به اولیا الهی است.
وی با اشــــاره به روایتی از سبک زندگی اسالمی در تربیت 
فرزنــــدان گفت: روزی حضرت امام علــــی)ع( به فرزندش 
امام حســــن)ع( فرموده است: قلب کودک نورس مانند 
زمین خالی و آماده کشــــت اســــت، هر تخمــــی که در آن 

کاشته شود، قبول کرده و پرورش می دهد.
معــــاون فرهنگــــی اداره کل تبلیغات اســــالمی اســــتان 
همدان ادامــــه داد: امروز در این اجتمــــاع فناوری و عصر 
ماشــــین از عوامل بســــیار مهمی که باعث فرار کودکان 
و نوجوانان از منزل می شــــود، ســــر بردن در گوشــــی ها، 
تبلــــت، و آی پدها و...عــــدم صحبت کردن بــــا یکدیگر و 
برداشــــت ناصحیح والدیــــن از فناوری روزمــــره حاکم در 
 باعث اختــــالف خانوادگی بین 

ً
اجتماع اســــت که بعضــــا
والدین و فرزند می شود.

وی خاطرنشــــان کرد: آنچه که در خانــــواده نوجوانان و 
ســــر  و  والدین  توجه  عدم  می شــــود  فرما  حکم  جوانان 
که باعث  کارهای شــــخصی خود اســــت  بــــردن در  و  فر
طرد شــــدن فرزنــــد از خانــــواده می شــــود و او را مجبور 
از خانه و  از درد و رنج، فــــرار  بــــرای رهایــــی  کــــه  می کند 

دهد. ترجیح  را  کاشانه 
 دیده شده 

ً
حجت االســــالم عباســــی با بیان اینکه بعضا

اســــت که تشــــنج و اختالف در خانــــواده عامل تنش در 
فرزند اســــت گفت: نا آرامی در خانــــواده نقش مهمی در 
کــــژ رفتاری نوجوان دارد زیرا در ایــــن کانون ها منازعه پدر 
کشــــمکش های خانواده شــــرایط  ، پرخاش ها و  و مــــادر
نامطلوبی برای زندگی فرزنــــدان ایجاد می کند و این رفتار 
باعث طرد شــــدن و پناه بردن به ســــوی افراد ناباب و بد 

طینت در جامعه می شود.

وی در پایان گفــــت: هر چه میزان اختــــالف بین والدین 
شــــدیدتر باشــــد، والدین نــــه تنهــــا کمتر قــــادر خواهند 
بود که پدر و مــــادر خوب و نمونه ای بــــرای فرزندان خود 
باشــــند، بلکه به همان مقدار نیز رفتارهای ناســــازگارانه، 
ضد اجتماعــــی و اختالفات شــــخصیتی را بــــرای فرزند به 

همراه دارد که یکی از این رفتارها فرار از منزل است.
با ایــــن وجود والدین بایــــد بدانند از آنجا که پیشــــگیری 
بهتر از درمان اســــت برای پیشــــگیری و عدم گســــترش 
آســــیب های اجتماعی از جمله فــــرار نوجوانان و جوانان 
از منزل توجه به این قشــــر اســــت که تازه می خواهد وارد 
اجتماع شــــود و در معرض رفتارهای پر خطر در اجتماع و 

 بزهکاری قرار بگیرد.
ً
بعضا

گاهــــی والدین از  درحقیقــــت می تــــوان گفــــت؛ عــــدم آ
کردن  برقــــرار  ارتباط  چگونگــــی  تربیتــــی،  مهارت هــــای 
بــــه نیازهــــا و خواســــته های او  بــــی توجهی  بــــا فرزند و 
وضعیتــــی را به وجــــود خواهد آورد کــــه فرزندان محیط 
ون از خانه و معاشــــرت با دوســــتان و همســــاالن  بیــــر

یعنی  این  و  دهنــــد  ترجیح  بیشــــتر  خود  خانــــواده  به  را 
شاید  و  بندوباری  بی  به  پیوســــتن  وع  شــــر و  خطر  زنگ 
در  وزانــــه  ر کــــه  ناهنجاری هایــــی  دیگــــر  و  اوباشــــگری 

هستیم. آن  شاهد  جامعه 
توجه کردن و محبت نمودن والدین موجب رشد و تعالی 
فرزند می شود و در درون او امنیت روانی، اجتماعی ایجاد 
می کند. نوجوانانــــی که از محبت و توجــــه والدین محروم 
بوده انــــد معمواٌل احســــاس ناامنی روانــــی و عدم آرامش 
می کنند وآمار باالی ندامتگاه ها و مراکز نگهداری جوانان 

بزهکار از همین رفتارها نشأت می گیرد.
فرزندانــــی که در ایــــن گونــــه خانواده ها بزرگ می شــــوند 
ســــازگاری  نظــــر  از  و  نمی کننــــد  مســــؤولیت  احســــاس 
مشــــکل پیــــدا خواهند کــــرد و اعتماد به نفــــس در آنان 
ضعیف خواهد شــــد و برای جلب توجــــه و خودنمایی به 
روش های نامطلوب دست می زنند که فرار از منزل یکی 

از این روش ها است.
نقش خانواده در جذب فرزنــــدان به یادگیری آموزه  های 

قرآنــــی بســــیار زیــــاد اســــت و راهنمایــــی والدیــــن که با 
گاهی  بخشــــی به فرزندانشــــان آنان را از گرایشات منفی  آ
و نادرست که پیش به سوی مســــیر جهالت و شیطانی 
دارند، بازدارنده اســــت و آنان را به گام برداشتن در مسیر 

سعادت و خوشبختی هدایت می کند.
پایبنــــدی والدین به اصــــول قرآنی، اقامــــه نماز در حضور 
فرزندان و تشــــویق ایشان به رعایت شئون دینی و کمتر 
رجوع کردن به فضاهای مجــــازی و یا کنترل نمودن خود 
در برابر این فضاها موجب می  شــــود تا فرزندان نیز قرآن 
را به عنــــوان نســــخه و کتاب راهنما در زندگــــی خود به کار 
گیرند و مشــــکالت خــــود را با نور هدایت گــــر قرآن مرتفع 
کننــــد و از گرایش به ناهنجاری ها و گرفتار شــــدن در تور 

سبک زندگی غربی مصون بمانند.
! شــــما در درجــــه اول در هدایت فرزندان  پس پدر و مادر
مســــؤول هســــتید و بعد کانون های آموزشی و مدارس 
 نتیجه رشــــد و تعالی 

ً
اگر شــــما خوب عمــــل کنید قطعــــا

فرزندان را در طول عمرتان خواهید دید.

به  اجتماعی  زندگــــی  زندگــــی:  ســــبک  گــــروه  هگمتانــــه، 
ویــــژه حوزه تربیت کــــودکان و نوجوانان امــــروزه به خاطر 
گســــترش ارتباطــــات از پیچیدگی های خاصــــی برخوردار 

است.
گســــترش ســــیطره  تغییــــرات ســــاختارهای اجتماعی و 
فضای مجازی که طی سالیان اخیر به یکی از چالش های 
مهم تربیتی برای کودکان تبدیل شــــده بود، در شــــرایط 
کرونایــــی چند ماه گذشــــته وضعیــــت را پیچیده تر کرده 

است.
در حالــــی که نگرانــــی والدیــــن از تأثیر تغییر ســــنت ها و 
ساختارها و ســــیطره فضای مجازی بر آینده فرزندانشان 
همچنــــان باقــــی بود ضمــــن اینکه شــــیوع کرونــــا طی 9 
ماه گذشــــته همچنان کــــه تبعات مختلــــف اقتصادی و 
آمــــوزش حضوری و  آورد، تعطیلی  اجتماعی را به دنبــــال 
خانه نشــــینی را با خود به همراه آورد که ســــبب افزایش 
روزافــــزون حضــــور فرزنــــدان در شــــبکه های اجتماعــــی 
و فضــــای مجــــازی شــــد و ایــــن وضعیــــت بــــا توجــــه به 
محدودیت هــــای نظارتــــی و کنترلــــی، چالــــش و دغدغه 

والدین را چند برابر کرد.
مشــــاوران و کارشناســــان تربیتی که شــــرایط ایجاد شده 
ناشــــی ورود به عصر جدیــــد فناوری اطالعاتی و تشــــدید 
وضعیت با شیوع کرونا را رصد می کنند، بر این اعتقادند 
که روش هــــای تربیتی ســــنتی بایــــد هر چه زودتــــر مورد 
تحلیــــل و بازبینــــی قرار گرفتــــه و روش هــــای جدید برای 
جامعه تبیین شود و هشدار می دهند که در این شرایط 
خانواده ها باید با فراگیری و مطالعه، وقت بیشتری برای 
تربیت صحیح فرزندان بگذارند تا سر نخ تربیت کودکان 
آنان از دستشــــان خارج نشــــده و به بستر فضای مجازی 

که چون تیغ دولبه عمل می کند، نیفتد.
کلینیک روانشناسی در استان  روانشناس و مســــؤول 
همدان در گفت و گو با خبرنــــگار هگمتانه گفت: یکی از 
آسیب های  اقدامات برنامه ریزی شده برای پیشگیری از 
اجتماعی آینده ناشی از شرایط کنونی برگزاری کارگاه های 
آموزشی و مهارتی برای والدین است که نهادهای متولی 
طی چند ســــال اخیر در این راه مصرتر شــــده و در شرایط 

نوظهور امروزی بیشتر نیازش احساس می شود.
دکتــــر محمــــد زارعی بر لــــزوم فراگیــــری مهــــارت و فنون 
کردن، روش هــــای حل مســــاله، کنترل  درســــت زندگی 
اســــترس های فراگیــــر ناشــــی از کرونا و مهــــارت برقراری 
ارتباط با فرزنــــدان و ایجاد فاصله با فضــــای مجازی به جز 

کید کرد. موارد آموزشی و درسی تأ

همه باید تغییر نظام تربیتی را بپذیرند  �
کیــــد کرد: مــــا در عصــــر و جامعه ای  ایــــن روانشــــناس تأ

گاهــــی، عصر فناوری  زندگــــی می کنیم که عصر دانش و آ
اطالعات اســــت. تحت تأثیر این شرایط ســــاختار زندگی 
از شــــکل ســــنتی خود فاصله گرفتــــه و به شــــکل نیمه 
، تربیت  مدرن و مدرن در آمده اســــت. شــــرایط نوظهــــور
فرزندان را نیز از قالب ســــنتی خود خارج کرده است. این 
وضعیــــت با توجه به اهمیت پیشــــگیری از آســــیب ها و 
گاهی والدین از  رفتارهای ناهنجارانه دوران بزرگســــالی، آ

مؤلفه هایی خاص و علمی را ضروری کرده است.
وی گفت: برای مثال ازدواج را در نظر بگیرید، ساختارش 
تا حد زیادی تغییر یافته اســــت و در بستر و با امکانات و 
تمایالت متفاوت با گذشــــته انجام می شود. یا ارتباطات 
بین فــــردی، اجتماعــــی و خانوادگی را در نظــــر بگیرید، در 
مقایســــه با گذشــــته دســــتخوش تغییرات گســــترده و 

پیچیده ای شده است.
وی افزود: متاثر از این فضا، تربیت هم از شــــکل ســــنتی 
خود فاصله طوالنی گرفته و وارد مرحله جدید و ناشناخته 
شــــده اســــت. اینکه فرد از خود می پرســــد "من یا دیگری 
چگونه تربیت شدیم؟" و از همان روش برای تربیت فرزند 
یا فرزندانش اســــتفاده کند دیگر منســــوخ شده است و 

پاسخ گوی نیاز امروز کودکان و فرزندان ما نیست.
دکتر محمد حســــینی روانپزشک و اســــتاد دانشگاه نیز 
گفت: همــــه باید در این شــــرایط تغییــــر مختصات نظام 
تربیتی چــــه درون خانــــواده و چه در فضــــای اجتماعی را 
بپذیرند و در صدد شــــناخت، درک و همچنین آشــــنایی 
با رفتارهــــای جدید تربیتی برای جلوگیری از آســــیب های 

باشند. آینده 
حــــوزه  دانشــــمندان  کنونــــی  شــــرایط  در  افــــزود:  وی 
روانشناســــی و تعلیم و تربیت برای درست زندگی کردن 
بحــــث مهارت های زندگی و بــــرای تربیــــت صحیح فرزند 
یادگیری مهــــارت فرزندپــــروری را مطــــرح می کنند. یعنی 
اینکه فرد در شــــرایط کنونی اگر می خواهد درست زندگی 
کند باید مهارت و فن زندگــــی کردن را یاد بگیرد. مهارت 
برقراری ارتباط را بداند، با روش های حل مســــائل زندگی 
آشــــنا باشــــد، کنترل اســــترس را بداند و مهارت صحیح 

تربیت را بیاموزد.

تربیت در دوران کودکی اولویت هر خانواده  �
آغــــاز فرآینــــد تربیتــــی از دوران نوجوانــــی و یا  وی تفکــــر 
کید کرد: امروزه  بزرگســــالی را کامال اشتباه دانســــت و تأ
تقریبــــا اغلــــب روانشناســــان و روانــــکاوان و همچنین 
که  صاحــــب نظــــران حــــوزه اجتماعــــی معتقد هســــتند 
اساس شــــخصیت بزرگسالی انســــان در دوران کودکی 
و در خانواده شــــکل می گیرد. در علم روانپزشکی از این 
مســــاله این طــــور تعبیر می شــــود که آدم خردســــال پدر 

آدم بزرگسال اســــت. به عبارتی هر چه "من االن هستم" 
می تواند تصویری از شخصیت دوران کودکی باشد.

حســــینی گفت: تعبیــــر ذهن کــــودک به لوح یــــا صفحه 
ســــفید یک واقعیت پذیرفته شــــده اســــت و اگــــر پدر و 
مادر نقاش یا خطاط خوبی باشند می توانند روی صفحه 
ذهن فرزندانشــــان نقاشی زیبایی بکشــــند و یا قشنگ 
خطاطــــی کنند. پس نقش پــــدر و مادر در شــــکل گیری 
شــــخصیت، رفتار و احساســــات کودکان بســــیار مؤثر و 

کننده است. تعیین 
کید بر نقــــش والدین در  وی بــــا توضیح این نکته کــــه تأ
تربیــــت فرزندان به معنای تحمیل خواســــت و اراده آنها 
بر کودکانشــــان نیست، افزود: شخصیت دوران کودکی 
همانند پی یک ســــاختمان اســــت، زمانی مــــا می توانیم 
روی یک پی ســــاختمانی بنا کنیم که پی آن ســــاختمان 
محکم باشد و این پی همان تربیت خواهد بود. در واقع 
تربیت یک فرآیند اســــت که باید حتمــــا از دوران کودکی 
شکل بگیرد، اما متأســــفانه برخی والدین همواره از این 
اصطالح که »بزرگ می شــــود یــــاد می گیرد یا بزرگ شــــود 
مؤدب می شــــود« اســــتفاده می کنند که اصــــول تربیتی 
آینده تبعات خطرناکی به  اشتباهی اســــت و می تواند در 

دنبال داشته باشد.

چگونه با فرزند خود رفتار کنیم؟  �
به اعتقاد این روانپزشــــک، برای رفتــــار با فرزندان با توجه 
به تغییــــرات ســــاختاری در فضای تعامــــالت و ارتباطات 
اجتماعی، والدین باید ابتــــدا برخی آموزش ها و مؤلفه ها 
را بیاموزنــــد. بــــه عبارتــــی والدیــــن باید اول خودشــــان را 
تربیت کنند تا بعد بتوانند فرزندانشان را تربیت نمایند.
وی افــــزود: اصل دیگــــر این اســــت که فاصلــــه والدین 
بــــا فرزنــــدان بایــــد تفاوت دو نســــل باشــــد نه شــــکاف 
کــــه متأســــفانه امــــروزه در میــــان والدین ایرانی بیشــــتر 
شکاف میان دو نسل را شاهد هســــتیم که مستقیم با 
آسیب های اجتماعی نیز ارتباط دارد. در جامعه امروز پدر 
و مادری در تربیت فرزندان موفق هســــتند که با دانش 
گاهــــی از مفاهیم قرآنی صحیح بتوانند این شــــکاف و  و آ
فاصله را کم کنند. شــــرایط یک کــــودک، نوجوان و جوان 
گاهی  جامعه امــــروزی را درک کنند که فقــــط از راه علم و آ

میسر خواهد شد.
او ادامه داد: بــــرای این که بتوانیم جلوی تبدیل شــــدن 
فاصله به شــــکاف را بگیریم، اولین گام شناخت کودک 
اســــت و تا زمانی که پدر و مادری کودکشان را نشناسند، 
نمی توانند بــــا او ارتباط بر قــــرار کنند و وقتــــی این ارتباط 
برقــــرار نشــــد، الجــــرم نمی تواننــــد نیازهای طبیعــــی او را 
بشناسند و پاســــخ گوی آن نیازها باشــــند. این در حالی 

اســــت که اگر نیازهای طبیعی فرزندان به تناسب مراحل 
آنان شناسایی و بهنگام پاسخ داده شود،  مختلف رشد 
می توان از بــــروز بســــیاری از آســــیب ها در دوران بعدی 
زندگــــی مانند اعتیاد، الکل، طــــالق و رفتارهای ناهنجار و 

کرد. جلوگیری  مجرمانه 
کید کرد: همه رفتارهای انسان  این استاد دانشــــگاه تأ
بــــر پایــــه نیازهایش شــــکل می گیرد و ماهیــــت نیاز در 
انســــان پاسخ گیری اســــت. اگر به نیازهای طبیعی فرد 
آنها بی  آن طور که باید و شاید پاســــخ داده نشود و به 
محلی کنیم در ادامه زندگی تبدیل به آســــیب می شود 
وانــــی، اجتماعی  کــــه می تواند به شــــکل آســــیب های ر

دهد. نشان  را  خودش 
وی گفــــت: اگــــر نیازهــــای فرزندانمان را نشناســــیم و به 
آنها پاسخ مناســــب ندهیم مانند این است که روی تنه 
نهالی، خراشی ایجاد کرده باشــــیم. همین خراش، وقتی 
نهــــال ما به درختی تنومند می شــــود بــــه بزرگ ترین قطه 

ضعف ان تبدیل خواهد شد.
او افــــزود: والدین بایــــد برای خود آزمونــــی ترتیب بدهند 
و برای فهمیدن میزان شــــناخت خود بــــه عنوان نمونه 
به پرســــش هایی مانند آخرین کتــــاب تربیتی که خواندم 
چه بود، چقدر فرزندم را می شناسم، رنگ دلخواه فرزندم 
چیست، صمیمی ترین دوســــت فرزندم چه کسی است 

و عالیق و سالیق او چیست؟ پاسخ دهند.

تک بعدی شدن مسؤولیت بحران تربیتی کنونی  �
وی دومیــــن مؤلفه اصلی در تربیت فرزندان را هماهنگی 
بین والدین دانســــت و گفت: در بســــیاری از خانواده ها 
بین والدین در خصوص تربیت فرزندان هماهنگی الزم 
وجود ندارد. معمواًل مسؤولیت تربیت بیشتر بر دوش 
مادران ســــنگینی می  کند؛ مادری که بــــا پیچیده و متنوع 
ایفای نقش های همســــری  شــــدن جایگاه اجتماعی در 
خود بازمانده اســــت تا چه رســــد به اینکه بخواهد نقش 

پدر را هم برای فرزند بازی کند.
وی تــــک بعــــدی بــــودن مســــؤولیت تربیــــت را یکی از 
افــــزود: متأســــفانه  کرد و  بحران هــــای تربیتــــی عنــــوان 
حتی چنانچه در تربیت فرزندان مشــــکلی ایجاد شــــود، 
باز هم مادر از ســــوی پدر زیر ســــئوال مــــی رود و پدران 
بــــا دالیل واهــــی مانند گفتــــن این جمالت کــــه من که 
نبودم، دنبال گرفتاری های زندگی هســــتم، تو بچه را بد 
تربیــــت کردی، تو مقصری خود را مبــــرا می کنند. حتی در 
جلسات آموزشــــی هم می بینیم این مادران هستند که 
بیشــــترین نقش را ایفا می کنند و حضور پدران بســــیار 

است. کمرنگ 
او ادامــــه داد: در روش هــــای تربیتی والدیــــن باید با هم 

هماهنگ باشــــند و به جای روابط طــــرد کننده، همدیگر 
را جــــذب و حمایت کنند. از طرفــــی بچه ها هم به عواطف 
مادر و هم پدر نیاز دارنــــد زیرا در غیر اینصورت کودک در 
نقش پذیری و همانند سازی با والدین و تأمین نیازهای 
عاطفی از طرف والِد هم جنس دچار سردرگمی می شود.
مؤلفه های  سینا  ابن  پزشکی  علوم  دانشگاه  روانپزشک 
دیگــــری را هم برای تربیــــت فرزندان ضروری دانســــت و 
گفت: وقت اختصاصی گذاشــــتن برای فرزندان، ارزش و 
احترام قائل شدن برای فرزندان، دوری از برخورد پلیسی 
در منــــزل، ایجاد فضای مشــــارکت و همــــکاری درمنزل، 
، تبعیض قائل نشــــدن بین  بروز رفتارهای توجه برانگیز
فرزندان، عدم مقایســــه فرزندان بــــا یکدیگر یا دیگران و 
نداشــــتن انتظار بیش از حد از جمله مواردی اســــت که 

باید والدین در تربیت فرزندانشان رعایت کنند.
وی افزود: توجه برای موفقیت و تالش فرزندان، الگو گیری 
بچه ها از عــــزت نفس باالی والدین، عــــدم تفکر و عمل به 
جای فرزندان، آموزش خود نظم دهی، آموزش دوست یابی 
عاقالنه، نظارت بر فعالیت فرزندان، یادگیری و تمرین خوب 
گوش کردن ) گوش دادن فعال (، برخورد آموزشی، پاداش 
گاه سازی از دیگر مؤلفه های مورد نیاز برای  دادن، تنبیه و آ

تربیت مناسب فرزندان است.
حسینی گفت: یکی از مواردی که برای تربیت و همچنین 
نظم خانواده ضــــروری خواهد بود، وضع قانون شــــفاف 
برای تمامی اعضای خانواده و پیامدهای سرپیچی از این 
قانون است که متأســــفانه کمتر در خانواده ایرانی دیده 

می شود.
وی افــــزود: وضــــع قوانین شــــرایط و فضای یکســــانی را 
برای همه اعضــــای خانواده ایجاد می کند که نســــبت به 
جامعه پذیری مســــؤوالنه رفتار کنند و عالوه بر این مانع 
از برداشت خشــــونت آمیز و قهرآمیز فرزندان از والدین 

آنها را قانون مدار می کند. می شود که به صورت طبیعی 
ایــــن روانپزشــــک تربیــــت فرزنــــدان در جامعــــه امروز را 
دارای پیچیدگی خاصــــی توصیف کرد و گفت: مطالعه و 
آموزش والدین تنها راه تربیت ســــالم است. پدر و مادر 
باید پیش از فرزندآوری مراحــــل تربیتی را فرا بگیرند زیرا 
بر خالف نظام خانوادگی ســــنتی کــــه زوج ها با بزرگ تر ها 
زندگــــی می کردنــــد، در نظام جدیــــد به دلیل اســــتقالل 
ســــکونت و اقتصاد هر خانواده، مهــــارت زندگی را باید 

آموخت. جداگانه 
از  کرد: مؤلفه های ذکر شــــده  وی در پایان خاطرنشــــان 
برگرفتــــه از مفاهیــــم فاخر علــــم روانپزشــــکی برگرفته از 
مفاهیــــم قرآنی و نوع تربیــــت فرزندان براســــاس فرزند 
اســــالمی بوده که بایــــد در زندگی های امــــروزی نهادینه 

شود .

4 راهکار تربیتی در خانواده
در باب تربیت فرزندان رســــول خدا)ص( چهــــار راهکار معرفی می کنند. در ادامــــه به معرفی این 4 

راهکار می پردازیم:
راهکار اول: �

به نوشــــته بیتوته، پدر و مادر ابتدا خود عامل به خیر و خوبی باشــــند. در خانــــه ای که پدر و مادر به 
واجبات، محرمات و حالل و حرام توجه نمی کنند یا به نماز اول وقت اهمیت نمی دهند نباید انتظار 
داشته باشند که فرزندانشان دینی تربیت شوند. والدین باید صداقت، رفاقت، تدین و مهربانی و 

اهل عمل بودن به خیر و خوبی ها را از خود نشان دهند.
راهکار دوم: �

فرزندانتان را متذکر خدا قرار دهید و این به معنی تســــبیح دادن به دست فرزند نیست، بلکه باید 
بســــتر خانواده بستر ذکر و یاد خدا باشــــد و یاد خدا به طوری در آن خانه قوی باشد که کسی جرأت 

گناه نداشته باشد.
راهکار سوم: �

فرزندانتــــان را امر به معروف و نهی از منکر کنیــــد و بدانید با که می رود، کجا می رود و چه می کند. اما 
فرزندی که ازدواج کرد و رفت تالش نکنید ســــلیقه ها و نظراتتان را بــــه او تحمیل کرده و زندگی او را 

خراب کنید بلکه به آنها نظر مشورتی بدهید زیرا امر به معروف باید همراه با رفاقت باشد.
� : راهکار آخر

رفیق بودن پدر و مادر با فرزندانشــــان. کلید تربیت یک کلمه اســــت و آن اینکه با فرزندانتان رفیق 
شوید و نگذارید قبل از شما کسان دیگری با آنها رفیق شوند.

سبک 
زندگی

نقش سبک زندگی 
بر تربیت فرزندان
هانیه امیرکهریزی  �

کودکــــی  دوران  همــــان  از  فرزنــــدان  شــــخصیت 
شــــکل می گیرد و همه اعضای خانواده در تربیت 
فرزندان نقش دارند و هــــر کدام از جایگاه ویژه ای 
آن هــــا بایــــد برگرفتــــه  برخوردارنــــد، و شــــیوه های 
آنجایــــی  از  و  باشــــد  اســــالمی  تعالیــــم  و  دیــــن  از 
اختیاری  و  ارادی  رفتار هــــای  دیــــن،  موضــــوع  کــــه 
تربیتی  راهکار های  بنابراین  می باشــــد،  انســــان ها 
و کنتــــرل رفتار افــــراد زیر مجموعــــه مباحث دینی 
اســــت و موضوع دین نیز هدایــــت رفتار و اعمال 
انســــان ها در چهارچوب دین می باشد، به همین 
دلیل قلمــــرو دین هدایت، تربیــــت و تنظیم رفتار 

گیرد. برمی  در  نیز  را  کودکان 
در فرهنــــگ دینی و ســــیره پیشــــوایان بــــر پاکی و 
اگر  زیرا  کید بســــیاری شــــده اســــت،  عفت زنان تأ
مادر بدرفتار و ناپاک باشــــد بر فرزندانش هم تأثیر 
آموزه های دینی  که به  می گذارد و باعث می شــــود 
توجه نداشته باشــــند و در مقابل مادران عاقل و 
پاکدامــــن از نظــــر منش های فــــردی و اجتماعی بر 
فرزند خود تأثیر می گذارند و فرزندانی شایســــته را 

می کنند. تربیت 
پس ســــبک زندگی اســــالمی در تربیــــت فرزند یک 
نقش بــــی بدیل بوده و از جایــــگاه قابل مالحظه ای 
برخوردار اســــت و تربیت دینی از جایــــگاه رفیع تری 

برخوردار می باشد.
هدف از ســــبک زندگی دینی آن اســــت که شــــور و 
شــــوق فطری را در کــــودک به وجــــود آورده و صفات 
جمال و جالل الهی را در او پرورش می دهد و فضائل 

اخالقی او را گسترش می دهد.
ســــخن آخر اینکه دیــــن و مذهــــب می تواند نقش 
مؤثــــری در شــــکل گیــــری شــــخصیت کــــودکان و 

نوجوانان ایفا کند.

یادداشت

در فرزند پروری
پیشگیری بهتر از درمان است

ارتباط فناوری و تربیت فرزندان

هنرمند خوشنویس همدانی 
درگذشت

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: اســــتاد »حســــین 
رنجبران«، کاتب قرآن و استاد برجسته خوشنویس 

همدانی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
به گــــزارش هگمتانه، مرحوم حســــین رنجبران دبیر 
فرهیخته، کاتب قرآن و استاد انجمن خوشنویسان 
انجمــــن  در  ســــال   30 از  بیــــش  و  بــــود  ایــــران 
خوشنویســــان همدان به تعلیم و تربیت عاشقان 

هنر خوشنویسی پرداخت.
به نقــــل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی اســــتان همدان، این اســــتاد فقید متولد 
1325 در همــــدان بــــود. از آثــــار برجســــته آن مرحوم 
 ، می توان به کتابت رباعیات خیــــام، دیوان باباطاهر
ترکیب بند محتشــــم کاشانی اشــــاره کرد؛ اما نقطه 
عطف آثار ایشــــان ســــه بار کتابت قرآن کریم با خط 
( و خط شکسته نستعلیق است. نستعلیق )دوبار

کشف بیش از 15 تن سبوس 
قاچاق در تویسرکان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
تویسرکان از کشــــف 15 تن و 140 کیلوگرم سبوس 
دامی قاچــــاق بــــه ارزش 530 میلیون ریــــال در این 

شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد معصومی از کشــــف 
15 تن و 140 کیلوگرم ســــبوس دامــــی قاچاق در این 
شهرســــتان خبر داد و اظهار کرد: در راســــتای اجرای 
طرح های مبارزه بــــا قاچاق، مأموران دایــــره مبارزه با 
گاهی تویســــرکان در ایست  قاچاق کاال و ارز پلیس آ
و بازرسی محور تویســــرکان به کنگاور یک دستگاه 

کامیون حامل بار قاچاق متوقف کردند.
وی افــــزود: پس از بررســــی  خودرو، 378 کیســــه 40 
کیلویی ســــبوس به وزن 15 تن و 140 کیلوگرم که به 
صورت عرضه خارج از شبکه از تویسرکان بارگیری و 

به مقصد تهران در حال انتقال بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه 
ارزش این محموله قاچاق طبق برآورد کارشناســــان 
530 میلیــــون ریال اعالم شــــده اســــت تصریح کرد: 
خــــودرو حامل بار توقیف و یک نفر متهم دســــتگیر 
شــــد و اموال مکشــــوفه هم تحویل اداره صنعت، 

معدن و تجارت شهرستان تویسرکان شد.
وی به کشــــف دو تن و 370 کیلوگرم ســــویا قاچاق 
اشــــاره کــــرد و گفــــت: ارزش ایــــن محموله توســــط 
کارشناســــان بیش از 300 میلیون ریال عنوان شده 

است.
معصومی با اشاره به اینکه خودرو محموله قاچاق و 
بدون مجوز ســــویا توقیف و فرد متهم هم دستگیر 
شد خاطرنشــــان کرد: محموله کشف شده به اداره 
صمت شهرســــتان تویســــرکان تحویل داده شده 

است.

خبــر



فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران

تجدید مناقصه عمومی  یك مرحله اي تهیه، ساخت، حمل و باراندازی لوله، اتصاالت و شیرآالت مورد نیاز اجرای خط انتقال آب مالیر  شماره 99/3 - خ

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/26 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/25   

شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 مجلس 
شــواری اسالمی و آیین نامه اجرایی بند یاد شــده )تصویب نامه شماره 84136/ت33560ه مورخ 1385/07/16 هیات وزیران( 
و اصالحیه  شــماره 22225/ت37194 ه مورخ 86/02/17 هیأت وزیران پروژه ای با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت های واجد 

شرایط  واگذار نماید.
1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:  شركت آب منطقه ای همدان به نشانی: همدان، انتهای خیابان جهاد،  نرسیده به  میدان مالیات

 تلفن: 9-38220737)081(  و فاكس: 38220225)081(
الت مورد نیاز اجرای خط انتقال آب از ســد كالن و بین مخازن  موضــوع )تجدید(مناقصــه: عملیــات تهیــه، ســاخت، حمل  و باراندازی لوله، اتصاالت و شــیرآ

مالیر تا پیرویالن
 2. مدت اجرای كار: 3 ماه

 3. محل اجرا: استان همدان
الت: استان همدان، شهرستان مالیر، كارگاه آبرسانی از سد كالن به شهر مالیر.  4. محل تحویل شیرآ

 5. نوع و مبلغ تضمین: 562.000.000 )پانصد و شــصت و دو میلیون( ریال اســت كه باید به یکی از صورت های مشــروحه زیر و با رعایت مفاد آیین نامه 
تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اســناد مناقصه درپاكت » الف« به دســتگاه مناقصه گزار تســلیم و 

همچنین درسامانه تداركات الکترونیکی دولت بارگذاری شود.
الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران

ب: ضمانتنامــه بانکــی بنفــع كارفرمــا مطابــق با فرمــت مندرج در آییــن نامه تضمین معامــالت دولتی )تصویب نامــۀ شــمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هیأت محترم وزیران(

الزم به ذكر است كه چک شخصی، چک مسافرتی و یا چک پول قابل قبول نمی باشد.
مــدت اعتبــار تضمیــن هــای فــوق باید حداقل ســه ماه پــس از تاریخ افتتاح پیشــنهاد ها بوده و برای ســه ماه دیگر نیــز قابل تمدید باشــد و عالوه برآن 

ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود.
 6. قیمــت اســناد و نحــوه واریــز وجــه: قیمــت اســناد مناقصــه هفتصــد هــزار ) 700.000( ریــال می باشــد كــه بایــد  از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی 

دولت)ستاد( به شماره حساب  4001116404020914 بانک مركزی بنام شركت آب منطقه ای همدان واریز گردد مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است.
 7. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 99/08/25 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/08/28

 8. محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق این سامانه انجام می گیرد.

 9. تاریــخ اعــالم عــدم تمایــل بــه شــركت در مناقصه: آخرین مهلت بــرای مناقصه گرانی كه اســناد را دریافت كــرده و تمایلی به شــركت در مناقصه  ندارند 
حداكثر تا تاریخ  99/09/06 می باشد.

 10. تاریخ و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد مناقصه، حداكثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/09/10 اسناد مربوط را تکمیل 
و به شرح ذیل تحویل می نمایند.  محل تحویل نسخه فیزیکی  پاكات الف،ب،ج: دبیرخانه حراست شركت آب منطقه ای همدان، ضمنًا پیشنهاددهندگان 

موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الکترونیکی در سامانه تداركات الکترونیکی دولت  نیز می باشند.
 11. تاریخ بازگشــایی پاكات: پیشــنهادات واصله در ســاعت 10صبح روز ســه شــنبه مورخ 99/09/11 از طریق ســامانه تداركات الکترونیکی دولت )ســتاد( در 

كمیسیون مناقصه بازگشایی و خوانده می شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاددهندگان بالمانع است.
 12. ضمنا هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.  

شرکت سهامي آب منطقه اي همدان
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حدیث

قرار نیست هر چیزی را همه بدانند

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت:  ای کســــانی که ایمان 

آورده اید محرم اســــراری غیر از خود انتخاب نکنید چون مخالفان از هرگونه 

شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند.

حضرت امــــام علی علیه الســــالم می فرمایند: راز تو در بند توســــت اگر آن را 

فاش کنی تو در بند آن خواهی بود.

 غالمی طبق سرپوشــــیده ای بر سر داشــــت و عبور می کرد سعی می کرد از 

 کسی با او 
ً
حرکتش کمتر باخبر شــــده و سروصدایی نداشته باشــــد. اتفاقا

مواجه شد و از او ســــؤال کرد چه چیزی است که حمل می کنی؟ غالم پاسخ 

نداد. چند باره ســــؤال کــــرده و به دنبالش رفت. غالم گفــــت: فالنی اگر قرار 

بود همه افراد بدانند که چه چیزی حمل می کنم که روی طبق را با سرپوش 

مستور نمی کردند.

زر و نقره گر نبودی در نهان

پرورش کی یافتندی زیر کان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

 شاعرانه

 ایستگاه آسمان

 میز مطالعه

تداوم همدردی شاعران فارسی گو با پدر افغانستانی

دخترک جوان من! جان پدر کجاستی؟

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: شــــاعران داخلــــی و خارجی به 
بهانه انفجار تروریســــتی دانشــــگاه کابــــل و پیامک پدری 
که بعد از 142 بار زنگ زدن پیامک نوشــــته بود: »جان پدر 

کجاستی؟« شعرهایی سروده اند.
جمعی از شاعران ایران، افغانســــتان و پاکستان به بهانه 
حمله تروریســــتی به دانشــــگاه کابل و پیامــــک پدری که 
بعــــد از 142 بار زنگ زدن پیامک نوشــــته بــــود: »جان پدر 
کجاستی؟« ســــروده های خود را منتشر کردند و در اختیار 
رســــانه ها قرار دادنــــد. در ادامه تعدادی از این شــــعرها را 

می خوانید.

 عبدالرحیم سعیدی راد �
کاُبل مهربان من! جان پدر کجاستی؟

دخترک جوان من! جان پدر کجاستی؟
زنگ زدم به گوشیت، آه، از این خموشیت

روح من و روان من! جان پدر کجاستی؟
خانه خراب گشته ام، نقش بر آب گشته ام

ای مه آسمان من! جان پدر کجاستی؟
موج ز خود رسته منم، قایق بشکسته منم

ساحل بی کران من! جان پدر کجاستی؟
شاِم من و پگاِه تو؛ چیست مگر گناِه تو؟

آه از امتحان من! جان پدر کجاستی؟
وای از این دام بال، داغ تو می ُکشد مرا

کابل قهرمان من! جان پدر کجاستی؟
بین من و باد خزان، حرف تو آمد به میان

ای گل در خزان من! جان پدر کجاستی؟

 احمد شهریار �
شب آمد و تابناک تر از روزم

، به جز زخم چه می اندوزم از روز
این آتش بی مهار خاکم کرده

در »جان پدر کجاستی؟« می سوزم

 فرزاد فتحی �
سینه سرخ کابلم، آینه  صفاستی

با همه بی قراری ات، عاشقی و به پاستی
آمده ام به دیدنت، رنج سفر خریده ام

کابل داغ دیده ام، از چه ز ما جداستی؟
شعر تویی! قند تویی! شهر شکرخند تویی
خوب که گفتند تویی، چشم و چراغ ماستی

، این همه خلق دیده تر شعر من و اشک پدر
این همه را چراستی، این همه را چراستی؟
گر چه شهید داده ای، سرو رشید داده ای

می شکفی عزیز من، بیش شدی نکاستی
مظهر شعر فارسی، پیر هرات داری و

نقل و نبات داری و، عاشقی و رهاستی
آه تو را ندیده ام، بی تو نیارمیده ام

نوگل نارسیده ام، جان پدر کجاستی؟

ع خوشدل �  جعفر زار
»جان پدر کجاستی«، کجاستی، کجاستی؟

جواب ده عزیز من جان مرا که کاستی
بگوکه زنده ای فقط بگو که میَکشی نفس

بگو که در کالسی و به درس همنواستی
دلم به گریه شد غمین بیا عزیز نازنین

شکستم از فراق تو، تو نور چشم ماستی
به کابل وفا قسم به لفظ قند پارسی

پدر جواب من بده چرا تو بی صداستی
لهیب خشم فاسقان که دیو خشم و نفرتند

برای جان عاشقم همیشه ناسزاستی
جواب ده که سوختم بگو بگو که زنده ای

بگو که ضد نفرتی ّ و خصم نارواستی
اگر به هوش نشنوم صدای روشن تو را

بمیرم از سکوت تو مگر ز ما جداستی
شنیدن صدای تو تاللوء ِ محبت است

صدا بزن که درد را صدای تو دواستی
به یک پیام خوشدلم که جان عاشق مرا

رها کند ز دردها جال دهد به راستی
سکوت و لرزه و بال به شعله برده جان ما

بگو بگو بگو بگو »جان پدر کجاستی«

 کبری حسینی �
از صبح بی صدایی، در بند یا رهایی، جان پدر کجایی

« هوایی، پس خانه »کی میایی«، جان پدر کجایی ای »کوتر
مادر در انتظار اســــت، با چشم اشکبار است، برگرد وقت 

کار است
چای و ترانه بار است، صورت نمی نمایی، جان پدر کجایی

آواز فیر فیر است، »اهلل خدا که خیر است«، نه وقت سیل 
و سیر است

هم صنفیت ذهیر اســــت؟ از صبح بی صدایــــی، جان پدر 

کجایی
این انفجار سوم، آتش بیار و هیزم، بیچاره، آه، مردم

تو در زمین شدی گم یا مرغ در هوایی، جان پدر کجایی
، نه ســــنگم، نه طاقت  هی زنگ پشــــت زنگم، من یک پدر

درنگم
با آسمان به جنگم، رفتی که پس بیایی، جان پدر کجایی

من مــــرغ پرشکســــته، چشــــم انتظــــار رویت، بیــــرون در 
نشسته

خلقند، دسته دسته، تنها توام دوایی، جان پدر کجایی
، دزدیده، دیده رفتی صبح سپیده رفتی، سمت اتاق مادر

باغ رسیده رفتی، ای وای بی نوایی، جان پدر کجایی
ظلم اســــت و کینه طالب، »خیری نبینــــه« طالب، بر مرگ 

دخترانش
هردم »نشــــینه« طالب، ای چشــــم و روشــــنایی، جان پدر 

کجایی

 قنبرعلی تابش �
به خون تپید کابلم خدای من کجاستی
چه با شکوه همچنان در اوج کبریاستی

به خون گرم کودکم نوشته »من بهشتی ام«
خدای پاک من تو خالق چنین بالستی؟

شهید راه دانش است نور چشمم ای خدا
چنین شهید را فقط خودتو خون بهاستی

کمر شکسته مانده ام کنار سرو پیکرت
نگاه هم نمی کنی چقدر بی وفاستی

فرشته جان نفس بکش! به مادر تو گفته ام
نمرده ای هنوز زنده ای و در کماستی

دوباره زنگ... باز مادر تو است پشت خط
چه خاک  بر سرم کنم بگویمش کجاستی

چسان بگویمش که تو دگر به صنف درس نه
به بام روضه سخنی کبوتر رهاستی

 بشیر رحیمی �
چشمم نخشکیده هنوز از نم نم پیشین

هردم مرا دامن تر است از ماتم پیشین
که می نشیند درد و داغ دیگری بر دل

پیوند می یابد غم نو با غم پیشین
عمری ست جز ماتم سرایی نیست کار من

، آن آدم پیشین دیگر نی ام من آن بشیر
یا روضه می خوانم ز داغ هم دلی تازه

یا نوحه می خوانم به سوگ هم دم پیشین
انگار دنیا بر سرم آوار می گردد

از اول هر صبح تا هر دم دم پیشین
از بس که بر دل داغ های تازه می آید
فرصت نمی یابم برای ماتم پیشین

غم روی غم، دیگر نمی دانم چه باید کرد
سوزم به داغ تازه  خود یا غم پیشین؟

وصیت نامه شهید مرتضی تره کمه

از همسرم می خواهم مرا حالل کند
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظه کــــه این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کــــدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

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

بــــه نام آنکــــه کالبد بی جان مــــا را جان داد تــــا بنده و مطیع او باشــــیم، 
قانونی فرســــتاد تا طبق آن قانون بهتر زندگی کنیم و پیامبری فرستاد 
تا راهنمای بشر باشــــد و امامانی قرار داد تا حافظ دین باشد و خالصه 
ســــپاس خدایی را که بعد از ســــال ها این دین راســــتین و نور اســــالم 
اصیل که بر اثر نیرنگ کفار وارونه و کمرنگ شده بود را با وجود رهبری 
گاه دوباره روشن کرد و اکنون بر ماست که پیرو و پشتیبان این رهبر  آ

گاه باشیم. آ

با سالم به مهدی موعود امام زمان)عج( و نایب بر حقش امام خمینی 
و با سالم به شهدای راه حق و آزادی و ادامه دهندگان راه شهیدان و با 

سالم به پدر و مادرم.
بنده طبق وظیفه ای که هر مســــلمان دارد وصیت خود را می نویسم. 
امیدوارم مورد عمل قرار بگیرد، اولین تقاضایم از شــــما این است که 
زحمات بی شــــمار مرا حالل کنید و بدی های مــــرا نادیده بگیرید، پس 
از من بیش از حــــد گریه و زاری نکنید که خــــدا را خوش نمی آید. صبور 

باشید که اجرتان پیش خداوند بیشتر خواهد شد.
از برادران و خواهرانم تقاضا دارم مرا حالل کنید و بدی های مرا با چشم 

خوبی بنگرید از طرف من از تمام اقوام و خویشان حاللیت بخواهید.
از همسرم می خواهم مرا حالل کند و در طول این چند سال زندگی اگر 
نارســــایی بوده مرا عفو کند. همسرم شــــما بچه ها را با اصول و قوانین 

اسالمی تربیت کنید.
در پایــــان اینکه تقاضا دارم کــــه بیش از پیش حامی اســــالم و انقالب 

باشید تا مورد لطف خداوند قرار بگیرید.
وصیتنامه شهید مرتضی تره کمه

منبع: خبرگزاری فارس

»! »کوله ات را بردار
مهارت ها و روش های کار تشکیالتی در میدان عمل

!« به قلم حســــین  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کتاب »کولــــه ات را بردار
عرب اسدی و حمیدرضا محمدی نوشته شده است.

!« به قلم حســــین عرب اســــدی و حمیدرضا محمدی  »کوله ات را بردار
در هشت فصل توسط انتشارات امتداد دانش منتشر شده است.

تشــــکیالت و مفاهیم مرتبط بــــا آن، مفهومی عملی اســــت، نه نظری! 
یعنی در کشــــاکش عرصه عمل و عینیت، تجســــم و ظهور می یابد و 
ادراک می شــــود؛ از این رو هرچه در مقام نظر به آن پرداخته می شــــود، 

روایتی است از عملیات عینی و بیرونی.
مهارت هــــا در رفتــــار تشــــکیالتی، هماننــــد روغــــن در موتــــور ـ کــــه 
روان کننده حرکت چرخ دنده ها هست ـ روان کننده و تسهیل کننده 
عملیات در تشــــکیالت اســــت و می توانــــد ارتباطات تشــــکیالتی را 
بهینه کند. البته باید توجه داشــــت که مهارت هــــا در عمل کردن به 
آموزه هــــای تشــــکیالتی، تولید و توســــعه می یابند؛ هر کســــی که در 
پی توانمندشــــدن در کار تشــــکیالتی اســــت، باید ایــــن مهارت ها را 
در عرصه عمل بیشــــتر بــــه کار گیرد. هرچه ما در عمــــل به آموزه های 
تشــــکیالتی عمل کنیم، مهارت های بیشــــتری را کســــب می کنیم و 

مهارت های جدیدتری را نیز می توانیم تولید کنیم.
!«، تالش کرده تــــا از زاویه ای جدید به ماهیت  کتاب »کوله ات را بردار
تشــــکیالت و ابعــــاد مختلــــف آن نگاه کــــرده و در خــــالل این مهم، 
بخشــــی از مهارت هــــا و تکنیک هــــای تشــــکیالتی را کــــه می تواند در 
کوله بــــار و تجهیزات همراه هر آدم تشــــکیالتی قرار گیرد، فهرســــت 
کرده و در یک دســــته بندی ارائه نماید. می توان گفت خوانندۀ کتاب 
در قالب یک الگوی مفهومی از تشــــکیالت که در ذیل ساحت های 
کار تشکیالتی مطرح شده اســــت، با رویکری جدید و از زاویه ای نو به 
تشــــکیالت نگریســــته و تکنیک های مهمی که در این مواجهه باید 
بدانــــد و در موقعیت های مختلف بــــه کار گیــــرد را در اختیار خواهد 

داشت.
این کتاب به قلم حسین عرب اسدی و حمیدرضا محمدی در هشت 
فصــــل و در 224 صفحه، با قیمت 43000 تومان در پاییز 1399 توســــط 

انتشارات امتداد دانش روانه بازار نشر شده است.
عالقه مندان برای ســــفارش کتــــاب می توانند به وبگاه انتشــــارات به 

نشانی emtedadedanesh.ir مراجعه کنند.

دل و  دیــــده  افــــق  بــــر  ام  زده  رؤیــــا  رنــــگ 
را رؤیائــــی  شــــاهد  آن  کنــــم  تماشــــا  تــــا 
شــــمع شــــعله  و  آموختــــم  ســــحر  نســــیم  از 
را شــــیدائی  شــــیوه  و  شــــوریدگی  رســــم 
شهریار

له: رسول خدا صلی اهلل علیه و آ

محبوب ترین کارها در پیشگاه خدا، شادی است که 
به مؤمن برسانی؛ گرسنگی اش را بر طرف سازی یا 

اندوهش را بزدایی.
کافی: 2 / 191 / 11

َدن َدره
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شــــیرینی و جذابیت های خاص 
خــــود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت که بســــیار 
دلنشین و دوست داشتنی ست. لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است که 
از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد واژه های کهن در این لهجه 
بیانگر این موضوع اســــت. از ویژگی های دســــتوری گویــــش همدانی یکی همان 
ابتدا به کســــر کردن، به هنگام تلفظ واژه هاســــت. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها 
به ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم شخص حرف آخر اسم مکسور می شود، و 
در مورد اول شــــخص حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای 
با ها، اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شــــود و 

بسیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن است گاه به فراموشی سپرده 

شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
ِدِگَنک: چوب ضخیم گره دار

ِدِلنگوان: آویزان، معلق
َدن َدره: خمیازه

َدنقال: نفر آخر در شمارش
ُدنی: مهره کوچک سفالی آبی رنگ

همه دان

در سومین پویش 
"کتاب قهرمان" 

شرکت کنید

»کتاب  پویش  سومین  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
قهرمان« با محوریت کتــــاب »پوتین قرمزها« آغاز 
بــــه کار کرده اســــت؛ این کتاب ماجــــرای بازجویی 

است که با شیوه ای متفاوت اقرار می گیرد.
سومین دوره پویش »کتاب قهرمان« با محوریت 
کتاب »پوتین قرمزها« به قلــــم فاطمه بهبودی از 

بیستم آبان ماه سال 1399 آغاز شده است.
بشــــیری،  مرتضــــی  خاطــــرات  قرمزهــــا«  »پوتیــــن 
بازجــــو و مدیــــر مســــؤول جنــــگ روانی قــــرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( در دوران دفاع مقدس اســــت. 
او کــــه در دوران کارش ایــــن نام مســــتعار را برای 
خود برگزیده، طی مصاحبه هایی به همت فاطمه 
بهبودی، خاطرات خود را از بازجویی افسرهای رده 

باالی عراقی بیان کرده است.
از این  بــــا بازجویی یکــــی  را  بهبــــودی داســــتان 
افســــرهای رده باال آغاز می کنــــد و با این روش، 
خواننده را به فضای اصلی داســــتان می کشاند. 
ســــپس بــــا اســــتفاده از فلش بک، به گذشــــته 
برمی گــــردد و زندگــــی راوی را روایــــت می کند. در 
واقــــع فصل هــــای کتاب بیــــن گذشــــته راوی تا 
زمانی که او به مســــؤولیت جنــــگ روانی قرارگاه 
می رســــد، در رفت و آمد اســــت. بخش هایی که 
نویســــنده از زندگــــی شــــخصی راوی بیان کرده، 
شــــامل بخشــــی از روابــــط خانوادگــــی و برادران 
و  وی  قبلــــی  شــــغل های  و  تحصیــــالت  راوی، 

اوست. انقالبی  فعالیت های 
ایــــن کتاب 392 صفحــــه ای در 36 فصل گردآوری 
شده و انتشارات سوره مهر آن را در 5 هزار نسخه 

به قلم فاطمه بهبودی منتشر کرده است.
نســــخه ویژه پویش کتاب قهرمــــان با قیمت 40 

هزار تومان به فروش خواهد رسید.

عکس روزخبرنامه

ضدعفونی مستمر ناوگان حمل و نقل شهری


