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ربانی مهر - مدیرمسئول نشریه همدلی همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای

 غالمرضا فریدونی
سرپرست محترم دفتر نماینده ولی فقیه در استان

و امام جمعه همدان با ما همراه باشید
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در 8 منطقه همدان
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با پایان ثبت نام داوطلبان مجلس:

نام نویسی 69 داوطلب انتخابات 
مجلس در حوزه "بهار و کبودرآهنگ"

از  همدان  استان  انتخابات  ستاد  دبیر 
انتخابات  بــــرای  داوطلب   69 نام  ثبت 
میــــان دوره ای مجلس یازدهم از حوزه 
خبر  کبودراهنــــگ"  و  "بهــــار  انتخابیــــه 

داد.
»ابوالقاســــم  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
از  کــــرد:  اظهار  یکشــــنبه  روز  الماســــی« 
این تعداد داوطلب مجلس برای حوزه 
کبودراهنگ سه نفر زن  انتخابیه بهار و 

و 66 نفر مرد هستند.
وی بــــا توجــــه بــــه پایان ثبــــت نــــام داوطلبان مجلــــس به تفکیک ســــطح 
تحصیالت و سن افزود: از مجموع 69 نفری که ثبت نام کردند، 50 نفر دارای 
تحصیالت کارشناسی ارشد، 9 نفر دارای دکتری، 6 نفر کارشناسی و پنج نفر 

حوزوی هستند.

غ  توزیع روزانه 60 تن مر
در همدان

غ باید 24 هزار و نهصد تومان باشد قیمت عرضه مر

رئیــــس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با بیان اینکــــه روزی 60 تا 80 تن مرغ در 
واحدهای صنفی همدان توزیع می شــــود، گفت: در حال حاضر صفی برای 

خرید مرغ نداریم.
بــــه گزارش هگمتانــــه، چندی پیش از نــــوروز 1400 توزیع مرغ با مشــــکالتی 
همراه شــــد به نحوی که مــــردم برای تهیه مــــرغ گرم و منجمــــد ناچار بودند 
ســــاعت ها در صف های طوالنی قرار گیرند. این صف ها در طول نوروز هم 
وجود داشــــت و بنا به گفته شهروندان، برخی عرضه کنندگان مرغ این کاال 

را تنها به آشنایان خود می فروختند.

مشاور عالی شهردار خبر داد

همدان شهر سبز پایدار جهان اسالم ماند
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فرماندار همدان:

فعالیت غذاخوری های همدان 
بیرون بر شد

4  
ه  

فح
ص »غالمی پاک« رئیس شورای ائتالف 

نیروهای انقالب همدان شد 4  
ه  

فح
ص معاون سیاسی استاندار همدان:

نقش برجسته سربازان گمنام 
وزارت اطالعات در ایجاد امنیت
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ساخت مسکن ملی 
همدانی ها در رباط شورین

و  راه  مدیــــرکل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــازی اســــتان همــــدان از ثبت نــــام 18 هزار 
همدانــــی در طرح مســــکن ملی خبــــر داد و گفت: 
زمین مورد نیــــاز برای متقاضیان مســــکن ملی در 
شهر همدان در منطقه رباط شورین در نظر گرفته 

شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، داریوش حســــینی با بیان 
اینکــــه از ابتدای طرح ملی مســــکن 18 هزار نفر در 
این طــــرح ثبت نام کردند که از این تعداد ثبت نام 
10 هزار نفر قطعی شــــده اســــت، اظهار کرد: زمین 
مورد نیاز برای متقاضیان مســــکن ملی در شــــهر 
همــــدان در منطقــــه رباط شــــورین در نظــــر گرفته 

شده است.
وی با بیان اینکه موظف هســــتیم بــــرای هر تعداد 
متقاضی مسکن در همدان مسکن تأمین کنیم، 
تصریح کــــرد: کارهــــای پروانه و پی کنــــی پروژه های 
مســــکن ملی در همدان انجام شــــده و از چند روز 

آینده عملیات ساخت آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرســــازی اســــتان همدان درباره 
قانــــون مالیات بــــر خانه هــــای خالی یادآور شــــد: 
جامع  ســــامانه  در  بایــــد  خالی  خانه هــــای  تمامــــی 
امالک کشور ثبت شــــوند تا بعد تعداد خانه های 

خالی مشخص شود.
وی با بیان اینکه تعداد خانه های خالی زیاد است، 
آمار دقیــــق خانه هــــای خالی باید  ادامه داد: بــــرای 

منتظر ثبت در سامانه امالک کشور باشیم.
به نقل از ایسنا، حسینی درباره خانه های سازمانی 
نیز خاطرنشان کرد: در همدان هیچ خانه سازمانی 
نداریم و خانه های ســــازمانی پشــــت بیمارســــتان 
بوعلی هم به ســــتاد فرمان امــــام خمینی)ره( بابت 

بدهی دولت داده شده است.

انجام رایگان تست سریع کرونا 
در مراکز 16 ساعته

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز 
گفت:  همدان  شهرســــتان  بهداشــــت 
تست سریع کرونا در مراکز 16 ساعته به 

شکل رایگان انجام می شود.
به گــــزارش هگمتانه، محمد خیراندیش 
اظهــــار کرد: از ماه های گذشــــته تســــت 
ســــریع کرونــــا )رپیــــد تســــت( در همــــه 
و  شهری  ســــالمت  جامع  خدمات  مراکز 
روستایی برای همه افرادی که با بیماران 
مبتال بــــه کرونا در ارتبــــاط بوده اند انجام 

می شود.
وی با تأکید بر اینکه برخی از بیماران مبتال به کرونا هیچ 
گونه عالمتــــی ندارند اما ناقل بیمــــاری بوده و ویروس 
را بــــه دیگران انتقــــال می دهند تصریح کــــرد: به منظور 
شناســــایی بیماران در مراحل نخســــت ابتال به کرونا و 
پیشــــگیری از گردش ویروس در جامعه، تست سریع 
کرونا در همه مراکز خدمات جامع ســــالمت به صورت 

رایگان انجام می شود.
با بیان  رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان 
ونا پس از گذشــــت  اینکــــه نتیجه تســــت ســــریع کر
که به  گفــــت: بیمارانی  نیم ســــاعت اعالم می شــــود 
بهبودی  احتمال  شــــوند  کنترل  و  شناســــایی  موقع 

دارند. بیشتری 
خیراندیش با اشــــاره به اینکه در ایام نــــوروز همه مراکز 
بهداشتی به صورت شــــیفتی فعال بودند اظهار کرد: از 
مردم تقاضا داریم در صورت بروز هرگونه عالئم تنفسی 
و شبیه به ســــرماخوردگی به مراکز 16 ساعته غربالگری 

کرونا مراجعه کنند.
وی با بیــــان اینکه از روزهای گذشــــته شــــاهد افزایش 
مراجعه بیماران تنفســــی به مراکز درمانــــی و غربالگری 

، ورود  هســــتیم گفت: دیــــد و بازدیدهــــای ایام نــــوروز
مســــافران به اســــتان و دورهمی های خانوادگی سبب 

بدتر شدن شرایط کرونا در استان شده است.
کید  رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان با تأ
بر اینکه طرح شــــهید ســــلیمانی با هدف شناســــایی 
و کنتــــرل بیمــــاران در حال انجام اســــت تصریح کرد: 
نظارت بازرسان بهداشــــتی بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی در اماکن عمومی و تفریحی تشدید شده 

است.
خیراندیــــش با بیان اینکــــه عملیات واکسیناســــیون 
کرونا از 21 بهمن ماه سال گذشته در همدان آغاز شده 
اســــت گفت: تیم های بهداشــــتی بر اســــاس اولویت 
اعالم شده از ســــوی وزارت بهداشت در بیمارستان ها 
حاضر شــــده و واکســــن را برای گروه های هدف تزریق 

می کنند.
به نقل از تسنیم، وی با تأکید بر اینکه مردم باید بیش 
از پیش شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند اظهار 
کــــرد: هرگونه عــــادی انگاری شــــرایط زمینه بــــروز موج 

جدیدی از بیماری را فراهم می کند.

رشته هنرستانی به مدرسه دخترانه استعدادهای
درخشان اضافه شد

استعدادهای  اداره  رئیس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
آموزش و پرورش اســــتان همدان  درخشــــان اداره کل 
گفت: رشــــته »نرم افزار رایانه« به عنوان نخستین رشته 
هنرســــتانی در مدارس استعدادهای درخشان همدان 
راه اندازی شــــد و دانش آموزان عالقه منــــد می توانند در 
آزمــــون پیــــش رو برای تحصیل در این رشــــته شــــرکت 

. کنند
به گزارش هگمتانه، رضا هاشــــمی روز یکشنبه افزود: این 
رشــــته با ظرفیت 13 دانش آموز دختر در مدرسه دخترانه 
فرزانگان همدان برای سال تحصیلی 1401-1400 راه اندازی 
شــــده اســــت که درصورت فراهم شدن شــــرایط در دیگر 

مدارس استعدادهای درخشان نیز راه اندازی می شود.
وی اظهــــار کرد: ثبــــت نام آزمــــون ورودی اســــتعدادهای 
درخشــــان دوره متوســــطه اول و دوم، در استان همدان 
هم زمان با سراسر کشــــور از 11 فروردین آغاز شده و تا 25 

فروردین ادامه دارد.
کرد: دانش آمــــوزان عالقمنــــد به ثبت  هاشــــمی عنوان 
نام در مدارس اســــتعدادهای درخشان استان در سال 
تحصیلــــی 1401-1400 می تواننــــد بــــا مراجعــــه بــــه پایگاه 
اینترنتــــی www.azmoon.medu.ir در آزمون ورودی این 

مدارس نام نویسی کنند.
وی با اشــــاره به اینکه این اســــتان 16 مدرسه تیزهوشان 
اســــتعدادهای  پذیــــرش  ظرفیــــت  کــــرد:  اظهــــار  دارد، 
درخشــــان اســــتان همدان در دوره متوســــطه اول 686 
، 343 دانش آموز دختــــر و 343 دانش آموز  دانش آمــــوز

پسر است.
رئیس اداره اســــتعدادهای درخشــــان اداره کل آموزش و 
پرورش اســــتان همدان ادامه داد: در دوره متوسطه دوم 
، در مجموع 358 دانش آموز دختر و پسر می توانند در  نیز

آزمون تکمیل ظرفیت، پذیرفته شوند.

وی با اشــــاره به اینکه دانش آموزان باید برای دریافت رمز 
همــــگام به مدرســــه محل تحصیــــل خود مراجعــــه کنند، 
تصریح کــــرد: برای ورود به مدارس تیزهوشــــان در ســــال 
تحصیلی آینــــده، در دوره متوســــطه اول، آزمون بر مبنای 
هوش و خالقیت برگزار می شود و در این مقطع پیشرفت 

تحصیلی مهم نیست.
رئیس اداره اســــتعدادهای درخشــــان اداره کل آموزش و 
پرورش استان همدان خاطرنشــــان کرد: این آزمون برای 
ورود به دوره دوم متوســــطه بر مبنای هوش و اســــتعداد 
تحلیلــــی و همچنین پیشــــرفت تحصیلی در مــــواد علوم، 
ریاضی، زبان و ادبیات فارســــی، مطالعات اجتماعی و قرآن 

و پیام آسمانی خواهد بود.
وی تأکیــــد کرد: دانش آموزانی که در مدارس تیزهوشــــان 

اشــــتغال به تحصیــــل دارند بــــدون آزمون بــــه دوره دوم 
متوسطه راه پیدا می کنند.

هاشــــمی عنوان کرد: هزینه ثبت نام در این آزمون به ازای 
هر دانش آموز 30 هزار تومان است و درگاه پرداخت آن از 

20 فروردین فعال می شود.
وی بیان کــــرد: آزمون ورودی پایه هفتم مدارس ســــمپاد 
روز پنجشنبه 20 خرداد و آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم 
مدارس ســــمپاد نیز جمعه 21 خرداد ســــال جاری با مجوز 

ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می شود.
آموزش  کل  اداره  درخشان  استعدادهای  اداره  رئیس 
ود  ورش اســــتان همدان خاطرنشان کرد: کارت ور و پر
از پایــــگاه اینترنتی  15 خــــرداد  از  آزمون  به جلســــه این 

است. دریافت  قابل   www.azmoon.medu.ir

کاهش 27 درصدی بارندگی

نیمی از سد اکباتان خالی است
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استان2

مشاور عالی شهردار خبر داد

همدان شهر سبز پایدار 
جهان اسالم ماند

هگمتانه، گروه خبر همدان: مشاور عالی شهردار همدان 
از تمدید ســــند همکاری بیــــن ســــازمان حفاظت محیط 
زیست و شهرداری همدان در راستای انتخاب همدان به 
عنوان اولین پایلوت شهر سبز پایدار ایران و جهان اسالم 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حســــن محمدی در ایــــن باره افزود: 
به دنبال تفاهم همکاری مشــــترک بین سازمان حفاظت 
محیط زیســــت و شــــهرداری همــــدان در تاریــــخ 20 مرداد 
ســــال 1394 در خصوص انتخاب همدان به عنوان اولین 
پایلوت شهر ســــبز پایدار ایران و جهان اسالم و متعاقب 
آن الحاقیــــه تمدید ســــه ســــاله مفــــاد یادداشــــت تفاهم 
همکاری مذکور در تاریخ دوم اسفند سال 1395 با تالشی 

مشترک بندهای یازده گانه این سند به اجرا درآمد.
وی بــــه بندهای ایــــن تفاهم نامــــه از جمله معرفی شــــهر 
، ایجــــاد دبیرخانــــه، کارگاه هــــای آموزشــــی،  ســــبز پایــــدار
همکاری هــــای علمــــی پژوهشــــی، بهینه ســــازی مصرف 
نیروگاه هــــای  احــــداث  پســــماند،  مدیریــــت  و  انــــرژی 
خورشــــیدی، حمــــل و نقل ســــازگار با محیط زیســــت که 
در دســــت مطالعه قــــرار دارد، آموزش عمومــــی، معرفی 
همدان در ســــطح منطقه ای و بین المللی اشــــاره و اظهار 
کــــرد: این بندها به اجرا درآمــــده و پروژه های متعددی در 

حال تعریف و تکمیل است.
محمــــدی افزود: بــــا توجه بــــه گزارش های کارشناســــی 
کید و درخواســــت اســــتاندار همدان  انجــــام شــــده و تأ
مبنی بر لــــزوم تمدید این ســــند الحاقیــــه ای با موضوع 

تکمیــــل و تمدید چارچــــوب همکاری تنظیــــم و منعقد 
شد.

وی به مواد این الحاقیه اشــــاره کــــرد و ادامه داد: تالش در 
راســــتای ابالغیه مقام معظم رهبری )سیاســــت های کلی 
نظام در محیط زیســــت( و همچنین تحقق اهداف هفده 
گانه توســــعه پایدار ســــازمان ملل،  تطبیق و سازگاری آنها 
با فرهنگ اســــالمی و ایرانی و اشاعه نتایج حاصله به سایر 
، همچنین تالش در استفاده از تجربیات  شهرهای کشور
موفق بین المللی به ویژه 69 شــــهر پایدار جهان با هدف 
ترویج و توسعه اقدامات عملی و پروژه های اجرایی از مواد 

این الحاقیه است.
مشــــاور عالــــی شــــهردار در این بــــاره ادامــــه داد: انجام 
میــــزان  تعییــــن  جهــــت  الزم  مطالعاتــــی  پروژه هــــای 
شــــاخص های هشت گانه شــــهر پایدار آســــیا و ترسیم 
افق توســــعه شــــهر همدان و ادامــــه روند همــــکاری و 
مجمع  ویژه  به  بین المللی  مجامــــع  در  همدان  عضویت 
شــــهرداران آســــیایی، مجمــــع جهانی شــــهرداران جاده 
ابریشــــم، مجمع جهانی شهرهای اســــالمی و... با هدف 
کشــــورها،  مالی  و  فنــــی  علمی،  حمایت هــــای  دریافــــت 
شــــرکت ها و مؤسســــات علمــــی و اجرایــــی عالقمند به 

است. الحاقیه  مواد  دیگر  از  مشارکت 
مشــــاور عالی شــــهردار به همکاری مشــــترک با صندوق 
توسعه ملی محیط زیســــت و ظرفیت سایر صندوق های 
مالی تعریف شده منطقه ای و بین المللی در جهت هرچه 
بهتــــر اجرا شــــدن پروژه های زیســــت محیطی بــــه عنوان 

ماده دیگــــر الحاقیه اشــــاره و عنوان کرد: انجــــام تکالیف 
قانون هوای پاک )مــــواد 9 و 20 و 17 و 22 و 27( با همکاری 
دســــتگاه های ذیربط و ســــمن ها نیــــز در نظر قــــرار گرفته 

است.
کــــرد: همــــکاری در تکمیــــل پروژه های  محمــــدی بیان 
در حــــال اجــــرا مانند پــــروژه مدیریــــت پســــماند، انرژی 
خورشــــیدی، حمــــل و نقــــل عمومــــی و ابنیه ســــازگار با 
محیط زیســــت، به روز رســــانی مفاد بندهــــای یازده گانه 
3 یادداشــــت تفاهــــم در قالب کارگروه مشــــترک  ماده 

شــــهرداری همدان، محیط زیست و سایر دستگاه های 
ذیربط و تــــالش در تکمیل پروژه های در دســــت اقدام 
و تعریــــف پروژه های اجرایــــی جدیــــد در چارچوب مفاد 
بندهــــای یــــازده گانه مــــاده 3 تفاهم نامــــه از دیگر مواد 

است. الحاقیه 
وی بیــــان کرد: طرفیــــن در راســــتای همکاری بر اســــاس 
و  تجهیزاتــــی  فنــــی،  اطالعاتــــی،  نیازهــــای  توانمندی هــــا، 
تخصصی مورد نیــــاز طرف مقابل را در قالــــب قراردادهای 

جداگانه تأمین می کنند.

وی افزود: امضــــا ایــــن تفاهم نامه هیچ گونــــه تعهد مالی 
خاصــــی را برای طرفیــــن ایجاد نمی کند و همــــه هزینه های 
حســــب مورد در چارچوب انعقــــاد قراردادهــــای جداگانه 

بررسی و توافق می شود.
محمدی افزود: ارائــــه گزارش عملکرد به صــــورت 6 ماهه 
و در چارچــــوب اهــــداف تفاهم نامه به معاونت انســــانی 

سازمان ارایه می شود.
مشاور عالی شــــهردار همدان بیان کرد: مدت تفاهم نامه 

سه سال و قابل تمدید با توافق طرفین خواهد بود.

غ در همدان توزیع روزانه 60 تن مر
غ باید 24 هزار و نهصد تومان باشد قیمت عرضه مر

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیــــس اتحادیه 
مرغ و ماهی همــــدان با بیان اینکــــه روزی 60 تا 
80 تن مرغ در واحدهــــای صنفی همدان توزیع 
می شود، گفت: در حال حاضر صفی برای خرید 

مرغ نداریم.
به گزارش هگمتانه، چندی پیش از نوروز 1400 
توزیع مرغ با مشــــکالتی همراه شد به نحوی که 
مردم برای تهیه مرغ گــــرم و منجمد ناچار بودند 
ساعت ها در صف های طوالنی قرار گیرند. این 
صف هــــا در طول نوروز هم وجود داشــــت و بنا 
به گفته شهروندان، برخی عرضه کنندگان مرغ 

این کاال را تنها به آشنایان خود می فروختند.
حاال بــــا کاهش تقاضــــا و فروکش کــــردن تب 

، رئیــــس اتحادیه مــــرغ و ماهی همــــدان در گفتگو با  بــــازار
ایســــنا از پایان صف خرید مرغ در همدان خبر داده و این 
امر را ناشــــی از توزیــــع روزی 60 تا 80 تن مــــرغ در واحدهای 
صنفی همدان دانســــته اســــت. بررســــی میدانی خبرنگار 
هگمتانه نیز پایان صف خرید مرغ را تأیید می کند و در اکثر 
فروشــــگاه های عرضه مرغ، این کاال در قفسه ها و یخچال 

فروشگاه ها وجود دارد و متقاضی آن کم است.

، مهمترین  علی رغــــم توزیع مرغ به شــــکل روزانه در بــــازار
دلیل پایــــان صف خریــــد مرغ، پایان نوروز و پشــــت ســــر 
گذاردن ایــــام اوج خرید و مصرف اســــت کــــه امیدواریم با 
قرارگیری در آســــتانه ماه مبارک رمضــــان دوباره صف های 

خرید تشکیل نشود.
جواد عاشــــوری در این باره با اشــــاره به اینکــــه هم اکنون 
به انــــدازه کافی ســــهمیه مرغ بــــه واحدهــــای صنفی داده 

می شــــود، اظهــــار کــــرد: توزیــــع مــــرغ در تمامی 
واحدهای صنفی شــــهرک ها، حاشــــیه شــــهر و 

حلقه اول صورت گرفته است.
وی بــــا تأکید بر اینکه قطعه بنــــدی مرغ ممنوع 
بــــه  صورت  کــــرد: مــــرغ  شــــده اســــت، تصریح 
قطعه بنــــدی و با قیمت باالتری عرضه می شــــد 
اما فروش مرغ به صورت قطعــــه بندی ممنوع 

است.
عاشوری با اشــــاره به افزایش قیمت مرغ، ادامه 
داد: قیمت مصوب مرغ در کشــــتارگاه 23 هزار 
و 300 تومان، 23 هــــزار و 900 تومان برای عمده 
فروشــــی و 24 هزار و 900 تومان نیز برای مصرف 

کننده است.
رئیــــس اتحادیه مــــرغ و ماهی همــــدان با تأکید بــــر اینکه 
تمامی نشــــان های مرغ با قیمت مصوب عرضه می شود، 
خاطرنشــــان کرد: همه مرغ فروشــــان هر نوع نشانی از مرغ 

که عرضه می کنند، باید به نرخ مصوب باشد.
وی در پایان با بیان اینکه در حــــال حاضر عرضه تخم مرغ 
خوب شده و هیچ کمبودی نداریم، تصریح کرد: قیمت هر 

شانه تخم مرغ از 30 هزار تا 33 هزار تومان است.

داوری دانشنامه جامع »همدان شناسی« 
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس بنیاد ایران شناســــی 
معرفــــی  منظــــور  بــــه  گفــــت:  همــــدان  اســــتان  شــــعبه 
تاریــــخ، فرهنــــگ و جغرافیــــای همدان دانشــــنامه جامع 
همدان شناســــی با همکاری مجموعه ای از پژوهشگران 
اســــتان تهیه و به بنیاد ایران شناســــی برای تائید نهایی 

ارسال شده است.
اظهار  دیــــروز  جانجان  محســــن  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
کــــرد: یکی از رســــالت های اصلــــی بنیاد ایران شناســــی 
انجــــام فعالیت هــــای پژوهشــــی در خصــــوص تاریــــخ و 
حوزه های  پژوهشگران  طریق  از  که  اســــت  ایران  تمدن 
مختلف انجام می شود و اســــتان همدان هم به عنوان 
بخش مهمی از تاریــــخ و تمدن ایران زمین در این زمینه 

دارد. بسزایی  سهم 
وی افزود: بر اســــاس این رســــالت کار تهیه دانشــــنامه 
جامع اســــتان همدان نیز از سال های گذشته در دستور 
کار قرار گرفت که پس از برنامه ریزی تهیه این دانشنامه 
بــــه پایــــان رســــیده و در صــــورت تأییــــد از ســــوی بنیاد 

ایران شناسی، به چاپ خواهد رسید.
رئیس بنیاد ایران شناســــی شــــعبه اســــتان همدان به 
ویژگی های این دانشــــنامه اشاره کرد و گفت: کار تهیه 
و تنظیم این دانشــــنامه 2 هزار صفحه ای از حدود ســــه 
وهشــــگران  ســــال پیش با همــــکاری مجموعه ای از پژ
اســــتان در حوزه هــــای مختلف فرهنگــــی و تاریخی آغاز 
آماده شــــده و در  وهشــــی  کار پژ وزها  از ر که پس  شــــد 
شناســــی  ایران  بنیاد  به  نهایی  تأیید  بــــرای  حاضر  حال 
آن به چــــاپ خواهد  که پــــس از داوری  ارســــال شــــده 

. سید ر
وی افزود: این دانشــــنامه که منبعی کامل و مســــتند از 
تاریخ، فرهنگ و جغرافیای تمام شــــهرهای استان است 
حاوی اطالعاتی کامل است که می تواند به عنوان کتابی 
مرجع مورد اســــتفاده عالقمندان به حوزه ایران شناسی 

قرار گیرد.
جانجــــان بــــا بیان اینکــــه برای جمــــع آوری مطالــــب آن از 
محققان و پژوهشــــگران هر شهرســــتان استفاده شده 

است افزود: برای تهیه این دانشنامه تمام مدخل هایی 
کــــه مد نظر بنیاد ایران شناســــی اســــت مــــورد توجه قرار 
گرفته و بر اساس آن اطالعات مورد نیاز به صورت کامل 

گردآوری شده است.
وی گفــــت: مدخل هــــای متفاوتی که در این دانشــــنامه 
به آن پرداخته شــــده شــــامل اطالعات جامعــــی از بافت 
دوران  شهرســــتان،  جغرافیایــــی  موقعیــــت  فرهنگــــی، 
مختلف تاریخی، بافت تاریخی شــــهرهای استان، محالت 
آداب و  تاریخی، بازی های محلی، انواع غذاهای ســــنتی و 
رســــوم، اقتصاد شهرســــتان و دیگر موارد است که مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.
بــــه نقــــل از فارس، رئیــــس بنیاد ایران شناســــی شــــعبه 
اســــتان همدان در پایان گفــــت: با توجه به ارســــال این 
دانشــــنامه به تهران بــــرای داوری و انجام اصالحات مورد 
نیاز بــــه زودی ایــــن مجموعه بــــزرگ و مســــتند به چاپ 
خواهد رسید و در دسترس عموم و به ویژه پزوهشگران 

قرار خواهد گرفت.

تمدید 5 ساله ممنوعیت شکار در 8 منطقه همدان
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســــتان همدان گفت: شــــکار و تیراندازی در 
مناطق شــــکارممنوع قهاوند، تجرک، آردوشــــان، کرفس، 
زنــــد، غینرجه و آقداق، علــــوی و الوند به مدت پنج ســــال 

دیگر تمدید شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، مجید شــــعبانلو بیان کــــرد: چهار 
منطقه تحت نظــــارت و حمایت حفاظت محیط زیســــت 
وجود دارد که شــــامل مناطق حفاظت شده، پارک ملی، اثر 

طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش است.
وی ادامــــه داد: بعضــــی از مناطق کــــه دارای ظرفیت های 
مختلف زیستی و طبیعی هستند و قابلیت ارتقا به یکی از 
مناطق چهارگانه یاد شده را دارند، به منطقه شکارممنوع 
تبدیل می شــــوند تا برنامه ریزی مقدماتــــی روی آنها انجام 
گیــــرد و پس از مدتی که قابلیت آن تکمیل شــــد، به چهار 

منطقه ارتقا پیدا کند.

شعبانلو با اشاره به اینکه با وجود نبود پاسگاه محیط بانی 
در مناطق شکارممنوع محیط بانان گشت و کنترل خود را 
در این مناطق تشدید می کنند، افزود: پاسگاه محیط بانی 
در این مناطــــق ایجاد نمی شــــود امــــا در مناطق حفاظت 
شده پاسگاه محیط بانی ایجاد  شده و محیط بان ها به طور 

مداوم در مناطق حضور دارند.
وی با اشــــاره به وجود دو قسم شــــکارچی مجاز و غیرمجاز 
گفــــت: شــــکارچیان غیرمجاز ممکن اســــت بــــه صورت 
غیرقانونــــی در هر نقطــــه ورود پیدا کنند اما شــــکارچیان 
مجــــاز در مناطق ممنوعه مانند چهار منطقه ذکر شــــده و 
مناطق شــــکارممنوع اجــــازه ورود ندارنــــد بنابراین پس از 
مدتی مناطق شکارممنوع از لحاظ تنوع و جمعیت غنی تر 

می شود.
شــــعبانلو اضافه کــــرد: در مناطق شــــکارممنوع اســــتان 
همــــدان گونه هایــــی مانند قــــوچ و  میش، ســــیاه گوش، 

، روباه، راسته  کبک، پرندگان شــــکاری، گرگ، شغال، کفتار
جوندگان و خزندگان مشاهده می شود.

رئیس حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان همــــدان در 
پایان یادآور شــــد: اســــتان همــــدان دارای شــــش منطقه 
حفاظت شــــده و 12 منطقه شکارممنوع است و گونه های 

شاخص استان قوچ و میش و کل و بز هستند.

آزادی 304 زندانی جرائم 
غیرعمد در سال 99

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه 
استان همدان از آزادی 304 زندانی جرائم غیر عمد 

طی سال گذشته در همدان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، یــــداهلل روحانی منــــش روز 
گذشــــته از آزادی 304 زندانــــی جرایــــم غیرعمد طی 
ســــال گذشــــته در همدان خبــــر داد و اظهــــار کرد: 
مبلــــغ بدهی این مددجویــــان 758 میلیارد و 865 

میلیون و 77 هزار ریال بود.
وی با اشــــاره به وجود 215 پرونــــده مالی، 10 پرونده 
دیــــه، 59 پرونده مهریــــه و 20 پرونــــده نفقه گفت: 
سال گذشته 14 زن و 290 مرد در استان آزاد شدند.

مدیرعامــــل ســــتاد دیــــه اســــتان همدان بــــا بیان 
اینکــــه 179 میلیارد و 754 میلیــــون و 583 هزار از 
شکات توسط ستاد دیه رضایت گرفته شد عنوان 
کــــرد: 48 میلیــــارد و 971 میلیون و 900 هــــزار ریال 

بود. مددجویان  نقدینگی 
وی مبلغ اعســــار بــــه تقســــیط را 421 میلیارد و 269 
میلیون و 334 هزار ریال دانســــت و با بیان اینکه 
65 میلیــــارد و 628 میلیــــون و 700 هزار ریال کمک 
پرداختی برای پرونده های مالی و دیه بود بیان کرد: 
38 میلیارد و 445 میلیون ریال از بانک های ملت، 
ملی، تجارت و صــــادرات برای آزادی مددجویان وام 

دریافت شده است.

کاهش 50 درصدی کانون 
بیماری های  دامی در همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیرکل دامپزشــــکی 
اســــتان همدان از واکسیناســــیون 7 میلیون رأس 
دام طی ســــال گذشــــته در همدان خبر داد و گفت: 
کانون های بیماری های دامی در سال 99 نسبت به 

سال قبل آن 50 درصد کاهش یافته است.
به گزارش هگمتانه، محمودرضا رســــولی از کاهش 
کانون هــــای بیمــــاری دامــــی طی ســــال گذشــــته در 
اســــتان خبر داد و اظهار  کرد: با اقدامات پیشگیرانه 
نظیر واکسیناســــیون، ضدعفونــــی و آموزش تعداد 
کانون هــــای بیماری هــــای دامی همدان نســــبت به 

سال 98 کاهش چشمگیری داشته است.
وی بیــــان کرد: خوشــــبختانه در این ســــال شــــاهد 
کاهــــش 50 درصــــدی کانون هــــای بیمــــاری  واگیــــر 
دامــــی آبله، شــــاربن، تــــب برفکــــی، هــــاری، طاعون 

نشخوارکنندگان کوچک، لمپی اسکین و... بودیم.
مدیرکل دامپزشــــکی اســــتان همدان یادآور شــــد: 
ســــال گذشــــته بیش از 7 میلیون رأس دام سبک 
و ســــنگین در راســــتای مقابلــــه با شــــیوع احتمالی 
بیماری های دامی و مشترک با انسان و نیز به منظور 

ایمن سازی واکسینه شدند.
، مســــتمر و  وی این اقدام را حاصل تالش های مؤثر
شبانه روزی کارکنان دامپزشــــکی استان دانست و 
گفت: خوشــــبختانه نیروهای ما بــــا اجرای طرح های 
همه گیری  از  توانســــته اند  دام هــــا  واکسیناســــیون 
بیماری هــــای دامــــی و مشــــترک بین انســــان و دام، 

استان همدان را مصون نگه دارند.

در سال گذشته

ارسال 5 هزار واحد خون 
ج از همدان به خار

ارسال270 واحد خون از همدان 
به گیالن و سیستان در نوروز

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیــــس انتقال خون 
استان همدان از ارسال 270 واحد خون از همدان به 

استان های گیالن و سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، افشــــین محمدی دیروز با بیان 
اینکه امســــال در اهدای خون مشــــکلی نداشتیم 
اظهار کرد: در نوروز 1400 عالوه بر تأمین نیاز اســــتان 
در فرآورده های خونی، به برخی اســــتان ها نیز کمک 

کردیم.
وی از ارســــال 270 واحد خون به استان های گیالن 
و سیســــتان و بلوچســــتان خبــــر داد و تصریح کرد: 
بر این اســــاس طی هفته نخســــت نــــوروز 180 واحد 
خون به گیالن و 90 واحد به سیستان و بلوچستان 

ارسال شده است .
رئیــــس انتقال خون اســــتان همــــدان با اشــــاره به 
اینکه همــــدان طی نوروز اهداکننده زیادی داشــــت 
خاطرنشــــان کرد: ظرفیــــت اهدای خون در اســــتان 
خــــوب اســــت زیرا بــــا وجود اینکــــه اســــتان هایی با 

مشکل مواجه شدند، ولی ما کمبود نداشتیم .
وی یادآور شــــد: ســــال قبل بــــا وجود شــــیوع کرونا 
حدود 34 هزار و 500 واحد خون در نوروز اهدا شــــد 
که با توجــــه به حذف تمام تیم های ســــیار و روزهای 
نخست شــــیوع کرونا، دو درصد نسبت به سال 98 

کاهش داشتیم .
محمدی در پایان ســــخنانش خاطرنشــــان کرد: طی 
ســــال گذشــــته 5 هــــزار و 70 واحد خــــون از همدان 
بــــه اســــتان های گیــــالن، خوزســــتان، سیســــتان و 

بلوچستان، تهران و هرمزگان ارسال شد.

خبــر

ع فعالیت رسمی هیأت بازرسی انتخابات  شرو
استان همدان

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: فعالیت رســــمی هیأت 
بازرسی انتخابات استان همدان با هدف کنترل فرآیند 
برگزاری انتخابات منطبق با قانون و صیانت و حفاظت 

از آرای مردم، آغاز شد.
به گــــزارش هگمتانه، براســــاس مــــاده 31-تبصره 9 - 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  قانون   )91/10/26 )الحاقی 
ماده 69 قانون انتخابات شــــوراهای اســــالمی شــــهر و 
روســــتا و ماده 25 قانــــون انتخابات مجلس شــــورای 
اسالمی مصوب ســــال 78، هیأت بازرسی انتخابات در 
استان همدان و شهرستان های تابعه فعالیت رسمی 
خود را به منظور حســــن اجرای قانــــون و کنترل فرآیند 
برگزاری انتخابات منطبق با قانون و صیانت و حفاظت 

از آرای مردم آغاز کرده است.
در ایــــن اطالعیه آمده اســــت: مــــردم اســــتان همدان 
می توانند شکایات و نظرات خود و همچنین تخلفات 
شــــورای  مجلس  دوره ای  )میان  انتخابــــات  نامزدهای 
اسالمی و شــــوراهای اسالمی شهر و روســــتا(، مجریان 
مراجعــــه  طریــــق  از  را  انتخابــــات  انــــدرکاران  دســــت  و 
حضوری به فرمانداری ها، پورتال اســــتانداری )قسمت 
شــــکایات مردمی انتخابات( و یا تماس با شماره تلفن 

38256005 گزارش دهند.
ریاســــت جمهوری،  انتخابــــات  دوره  ســــیزدهمین 
ششــــمین دوره انتخابات شــــوراهای اســــالمی شهر و 
روستا، انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم شورای 
اســــالمی و ششــــمین دوره مجلس خبــــرگان رهبری، 

بیست و هشتم خرداد 1400 برگزار می شود.
در اســــتان همــــدان، هــــم زمان بــــا انتخابات ریاســــت 
جمهوری و شوراها، انتخابات میان دوره ای مجلس در 

حوزه انتخابیه »بهار و کبودرآهنگ« نیز برگزار می شود.

اســــتان همدان با 10 شهرســــتان، هفت حوزه اصلی و 
19 حوزه فرعی )شــــامل سه شهرستان و 16 بخشداری( 

دارای 9 کرسی در مجلس شورای اسالمی است.
انتخابات ششــــمین دوره شــــوراهای اســــالمی در 32 
شــــهر اســــتان همدان بــــرای انتخاب 174 عضو شــــورا 
برگزار می شــــود به نحوی که مردم در شهر همدان برای 
انتخاب 11 عضو شــــورا، در چهار شــــهر اســــتان هرکدام 
برای انتخاب هفت عضو و در 27 شــــهر دیگر اســــتان 
نیز برای انتخاب پنج عضو شــــورای شــــهر پای صندوق 

رأی می روند.
همچنین انتخابات شــــوراها در 920 روســــتای اســــتان 
برگزار می شــــود کــــه در برخــــی از روســــتاها پنــــج نفر و 
تعدادی هم ســــه نفر به عنوان اعضای شورای اسالمی 

روستا برای دوره ششم انتخاب می شوند.
به نقــــل از ایرنا، در مجموع بیش از 2 هــــزار و 800 نفر به 
عنوان نماینده مردم برای عضویت در ششمین دوره 
شوراهای اســــالمی شــــهر و روستای اســــتان همدان 

انتخاب خواهند شد.

کاهش 27 درصدی بارندگی

نیمی از سد اکباتان خالی است

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت 
آب منطقه ای همدان با بیان اینکه نیمی از سد اکباتان 
پر اســــت گفت: در حال حاضر سد اکباتان 17 میلیون 

مترمکعب آب دارد.
به گــــزارش هگمتانه، منصور ســــتوده دیــــروز بارندگی 
ســــال آبی جاری را 259 میلیمتر دانســــت و اظهار کرد: 
میــــزان بارندگی طی ســــال آبی گذشــــته 354 میلیمتر 
و در بلندمدت 260 میلیمتر بود که نســــبت به ســــال 
گذشــــته 27 درصد کاهش و نسبت به بلندمدت یک 

درصد کاهش داشت.
51 درصد ســــد اکباتان پر اســــت  وی با بیــــان اینکه 

100 لیتر در  3 هــــزار و  ادامه داد: این ســــد بــــا ورودی 
ثانیه، در حال حاضــــر 17 میلیون و 11 هزار مترمکعب 

آب دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه 
100 درصد ســــد آبشینه پر است گفت: سد شیرین سو 
با حجم 3 میلیــــون و 200 هزار مترمکعــــب، 73 درصد 
آن پر است و ســــد کالن با حجم 45 میلیون و 200 هزار 

مترمکعب، 100 درصد آن پر است.
وی تصریح کرد: سد سرابی با حجم 6 میلیون و 40 هزار 
مترمکعب 66 درصد پر اســــت و 16 درصد حجم ســــد 

شنجور پر است.

اعالم مبلغ افزایش کرایه های تاکسی در همدان تا ماه آینده
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 

از تصویب افزایش کرایه های تاکسی در همدان در صحن شورا خبر داد.
به گزارش هگمتانه، میالد کریمی روزگذشــــته از تصویب افزایش کرایه های تاکسی در همدان خبر 
داد و اظهار کرد: افزایش کرایه تاکســــی های همدان روز گذشــــته در صحن شــــورا مصوب شــــد اما 

درصد افزایش منوط به تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار است.
وی با اشاره به اینکه افزایش کرایه تاکسی را به صورت ریز پیشنهاد دادیم و در صحن شورا مصوب 

شــــد گفت: قصد ما در نحوه باال رفتن کرایه ها رعایت حال همشــــهریان و تاکســــی داران بوده و به 
همین خاطر همه جوانب را در نظر گرفتیم.

معاون تاکســــیرانی ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همدان با بیان اینکه پیشنهاد 
، اقشار مختلف جامعه و  افزایش کرایه را به صورت شــــناور داشــــتیم عنوان کرد: طبق طول مســــیر

سطح رفاه مردم مناطق نرخ بندی با همراهی فرمانداری صورت گرفته است.
وی بــــا بیــــان اینکه به طــــور مثال طول مســــیر کوی شــــهید مدنی بــــا اســــتادان را تفکیک 

کرده ایم که شــــاید طول مســــیر اســــتادان کمتر از کوی شــــهید مدنی باشــــد اما افراد مرفه 
آنها نســــبت به  کرایه از ســــوی  ایــــن مناطق زندگــــی می کنند و بایــــد تفاوتی در پرداخت  در 
کرد: به دنبال برقراری عدالت اجتماعــــی در جامعه طبق  کید  اقشــــار پایین جامعه باشــــد تأ

بوده ایم. تصمیم  این 
کریمی خاطرنشــــان کــــرد: با تأیید کمیتــــه انطباق و تنظیم بــــازار درصد افزایــــش کرایه های همدان 

مشخص می شود که احتماال تا یک ماه آینده به نتیجه می رسد و ابالغ می شود.
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3 شهرستان

نماینده مردم اسدآباد در مجلس:

مدیران ناکارآمد و بی انگیزه از موانع تحقق رشد تولید در کشور
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مردم اســــدآباد در 
مجلس مدیران ناکارآمد و بی انگیزه را از جمله موانع تولید 
دانست وگفت: فردی که مســــؤول جذب سرمایه گذار و 
یا ارائه راهکار به تولیدکننده اســــت بایــــد فردی با انگیزه٬ 
جهادی٬ پاک دست، مردمی و آشنا به شرایط کشور باشد.
به گــــزارش هگمتانه، کیومرث ســــرمدی والــــه اظهار کرد: 
جمهوری اســــالمی از ابتدای شــــکل گیری خود شــــعارها٬ 
باورها و دیدگاه هایی مانند توجه به مســــائل دینی٬ توجه 
به محرومان و دفاع از مســــتضعفان را داشــــت که همین 
مســــئله نیز ســــبب تقابل اســــتکبار جهانی و در رأس آن 

آمریکا با این حکومت اسالمی شده است.
وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی در زمان های مختلف 
و در هــــر دوره ای با روش های خاصی به مقابله با جمهوری 
اســــالمی پرداخت افــــزود: اســــتکبار جهانی کــــه از همان 
ابتدای پیــــروزی انقالب دســــت به اقداماتــــی علیه ملت 
ایران زده و جنگ هشــــت ســــاله را بر ملت ایران تحمیل 
کرد در سال های اخیر به این نتیجه رسید که باید به جنگ 
اقتصادی علیه ملت ایران بپردازد تا با افزایش مشکالت 
درآمــــدی و اقتصادی بــــرای ایــــران به اهداف شــــوم خود 

دست یابند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه در فرامین 
رهبر معظم انقالب به صورت دقیق و کارشناسانه به لزوم 
توجه به مســــئله اقتصاد پرداخته شده و اهمیت و توجه 
جدی مســــؤوالن را معطوف این موضــــوع کردند عنوان 
کرد: از ســــال 97 با آغــــاز تحریم ها و فشــــارهای اقتصادی 
گســــترده دشــــمنان علیه ملت ایــــران٬ رهبری بــــا نگاهی 
دقیق ســــال 98 را سال )رونق تولید( و پس از آن سال 99 
را به نام ســــال )جهش تولید( نامگذاری کردند که در این 
عرصه نیــــز تالش هایی رخ داد و بخشــــی از اهداف محقق 

شد.
وی با اشــــاره به اینکه در سال گذشــــته در بخش جهش 
تولید پیشرفت هایی داشــــتیم اما عماًل جهش تولید آن 
طور که باید محقق نشــــد و به تعبیر رهبــــر معظم انقالب 
مردم تأثیر این اتفاقات را در زندگی خود احساس نکردند 
گفت: با عنایت به همین مســــئله رهبری امسال را سال 
کردند  »تولیــــد؛ پشــــتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگــــذاری 

شعاری که راه را نشان می دهد.
ســــرمدی با بیان اینکه برای تحقق شــــعار ســــال همه ما 

از جملــــه مجلس٬ دولــــت و تمامی ارکان مؤثر در کشــــور 
وظیفه دارنــــد تا راه های پشــــتیبانی از تولیــــد و موانع این 
مسیر را شناســــایی کنند مطرح کرد: از جمله راهکارهایی 
که می تواند ســــبب تحقق شــــعار ســــال شــــود حمایت از 
صادرات و بر طرف کردن قوانین دســــت و پاگیر بر سر راه 

صادرات تولیدات داخلی کشور است.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه مــــا بایــــد در این مســــیر کیفیت 
محصــــوالت داخلــــی را افزایــــش داده و با نشــــان ســــازی 
صــــادرات را رونق دهیم افزود: توجه بــــه کیفیت تولیدات 
داخلی بسیار مهم است چرا که کاالی ایرانی باید اطمینان 

خاطر الزم را در مصرف کننده داخلی و خارجی ایجاد کند.
نماینــــده مــــردم اســــدآباد در مجلس واردات بــــی رویه به 
کشــــور به دلیل وجود ویژه خواری و تعــــارض منافع برخی 
افــــراد را از دیگر موانع جهش تولید در کشــــور برشــــمرد و 
اظهار کرد: واردات نابه جا عمال مانع تولید و سبب تعطیل 
شــــدن کارخانه ها و واحدهــــای تولیدی فعال در کشــــور 

می شود.
وی با اشــــاره بــــه لزوم قانون گــــذاری و ایجاد موانع بر ســــر 
راه واردات بــــی رویــــه و غیر ضروری در کشــــور عنوان کرد: 
مشــــخص ترین موردی که باید در این بخش مورد توجه 
قرار گیرد جلوگیری از واردات محصوالتی اســــت که نمونه 

آن در داخل با کیفیت خوب تولید می شود.
ســــرمدی با بیان اینکــــه رفع قوانین دســــت و پــــا گیر که 
ســــبب عدم تحرک تولیدکنندگان در کشــــور می شــــود از 
دیگر نکاتی که باید لحاظ شود مطرح کرد: اینگونه قوانین 
سبب کاهش و یا از دســــت رفتن انگیزه در تولیدکننده 
می شــــود پس باید با توجه بــــه راه اندازی )پنجــــره واحد(٬ 
تولید کننــــده بتواند در کمترین زمــــان ممکن مجوزهای 

الزم برای فعالیت خود را کسب کند.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه در بخش مانــــع زدایی نیــــز باید از 
ظرفیــــت بانک هــــای کشــــور به ویــــژه بخــــش خصوصی 
اســــتفاده کنیم اظهار کرد: امروز بانک هــــای ما تبدیل به 
بنگاه های معامالتی شــــده اند که تنها به سود بیشتر فکر 
کــــرده و تمایلی به هدایت ســــرمایه های مردم به ســــمت 

تولید ندارند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: باید در کنار ایجاد 
سازو کارهای مناسب برای رصد شفاف فعالیت بانک ها٬ 
زمینه ای ایجاد کنیم تا بانک ها تســــهیالت خود را صرفا در 

بخش تولید پرداخت کنند.
وی برخورد بــــا قاچــــاق کاال را از دیگر عوامــــل رونق تولید 
و پشــــتیبانی از این عرصه برشــــمرد و گفت: باید مســــئله 
مبارزه با قاچــــاق کاال که حتما با رانــــت و منافع تعدادی از 
افراد گره خورده است مورد بررسی و توجه جدی قرار گیرد 
چرا که کاهش قاچاق کاال ســــبب حمایت از تولید خواهد 

شد.
سرمدی مدیران ناکارآمد و بی انگیزه را از دیگر موانع تولید 
دانست و بیان کرد: فردی که مسؤول جذب سرمایه گذار 
و یا ارائه راهکار به ســــرمایه گذار یا تولیدکننده اســــت باید 
فردی با انگیزه٬ جهادی٬ پاک دست و مردمی باشد٬ فردی 
که شــــرایط کنونی کشــــور را بداند و درک کرده باشد که در 

میدان مبارزه اقتصادی با استکبار جهانی قرار داریم.
وی مطرح کرد: امروز کشــــوری قدرتمند اســــت و می تواند 
اســــتقالل داشــــته باشــــد که در زمینــــه تولید و مســــائل 
اقتصــــادی روی پــــای خود بایســــتد و با بــــه کارگیری توان 
داخلــــی و امکانــــات موجــــود رشــــد اقتصــــادی و تولید با 

کیفیت را رقم بزند.
بــــه نقل از تســــنیم، نماینده مردم اســــدآباد در مجلس با 
بیان اینکه در شهرســــتان اســــدآباد نیز امسال به دنبال 
از تولیدکنندگانی  از ســــرمایه گذاران و حمایــــت  دعــــوت 
هســــتیم که واحدهــــای تولید آنها یــــا تعطیل بــــوده یا با 
ظرفیت کمتری فعال هســــتند عنوان کرد: آقای استاندار 
در سفر اخیر خود به اسدآباد قول دادند که حتی یک روزه 
مجوز فعالیت برای واحدهای تولیدی و ســــرمایه گذاری را 

صادر کنند.

دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
مالیر از دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان 

متجاهر در مالیر خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، محمدباقر ســــلگی اظهار کرد: در 
لوده  راســــتای مبــــارزه با ســــوداگران مرگ در محــــالت آ
بــــه توزیع مــــواد مخــــدر کــــه موجبــــات نارضایتی جدی 
از طرح  آورده بود، مرحلــــه دیگری  شــــهروندان را فراهم 
لوده با هماهنگی دســــتگاه قضایی و  آ پاکســــازی نقاط 
تــــالش بی وقفه مأمورین پاســــگاه انتظامی انوج به اجرا 

درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح ســــه توزیع کننده مواد مخدر 
ســــنتی و صنعتی و هفت معتاد متجاهر و پرخطر توســــط 
مأمورین این یگان شناسائی و دستگیر شدند و دو کیلو 
و 700 گرم ماده مخدر گل، 14 گرم و 50 ســــانت تریاک، سه 
گرم و نیم شیره تریاک، 30 سانت هروئین، 10 سانت ماده 
مخدر شیشــــه و در مجموع 2 کیلو و 718 گــــرم انواع مواد 

مخدر کشف و ضبط شد.
بــــا بیان  فرمانــــده انتظامی شهرســــتان مالیــــر در ادامه 
اینکــــه تشــــکیل پرونده هر ســــه نفر توزیع کننــــده مواد 
مخدر تحویل مراجع قضائــــی و معتادان متجاهر تحویل 
اردوگاه ترک اعتیاد شــــدند گفت: با اشــــراف اطالعاتی و 
اقتــــدار عملیاتی پلیــــس، با نوع اقدام مجرمانه از ســــوی 

سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد شد.

خودروهای تک سرنشین عامل 40 درصد ترافیک  �
مالیر

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پلیس به 
آرامش و ارتقای فرهنگ ترافیک در راستای  دنبال تأمین 
تســــهیل در ترددهای وسایل نقلیه اســــت اظهار کرد: با 
اعمال برخــــی محدودیت های ترافیکی بــــه دنبال تأمین 
انضبــــاط و آرامش شــــهروندان و روان ســــازی ترافیک در 

شهر مالیر هستیم.
سلگی با اشاره به ترافیک سنگین روزهای اخیر در شهر 
مالیر عامــــل 40 درصد ترافیک ســــنگین روزهای اخیر را 
خودروهــــای تک سرنشــــین اعالم کرد و به شــــهروندان 
توصیــــه کرد تــــا حد ممکــــن با رعایــــت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی از وســــایل نقلیــــه عمومی اســــتفاده کنند و 
آوردن وســــیله نقلیه شــــخصی، خــــودرو را در  در صورت 
خیابان های خارج از مســــیر ایجــــاد ممنوعیت و در محل 
مناســــب پــــارک کنند و یــــاور پلیــــس در ایجــــاد انضباط 

باشند. ترافیکی 
وی با اشــــاره به عــــرض کم برخــــی از خیابان هــــای پرتردد، 
پارک چندین ســــاعته وســــایل نقلیه را از مشکالت مهم 
در خیابان هــــای اصلــــی شــــهر دانســــت و بیان داشــــت: 

شــــهروندان باید در پارک وســــایل نقلیه خود دقت الزم را 
داشته و تا جایی که مقدور است از پارکینگ های عمومی 

استفاده کنند.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان مالیــــر در پایــــان ضمن 
قدردانی از تعامل و همکاری خوب شــــهروندان با پلیس 
خاطر نشان کرد: نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در جامعه 
موجب کاهش آســــیب ها در این زمینه می شــــود و توجه 
به این امر یکــــی از اولویت های کاری پلیــــس راهنمایی و 

رانندگی شهرستان است.

ثبت نخستین مورد اهدای عضو همدان در سال 1400
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس تیــــم هماهنگ کننده اهدای عضو اســــتان همــــدان از ثبت 

نخستین مورد اهدای عضو همدان در سال 1400 خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، مجید حمیدی با بیان اینکه اولین ایثار ســــال 1400 اســــتان همدان متعلق 
به زنده یاد علی جاللی فرد، 31 ســــاله اهل و ســــاکن فامنین اســــت اظهار کــــرد: آن مرحوم به علت 
مســــمومیت در بیمارســــتان مهر مالیر بستری و دچار مرگ مغزی شــــده بود که اعضای بدنش با 

سخاوتمندی خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه اعضای بدن مرحوم جاللی فرد به چند بیمار نیازمند به عضو پیوندی اهدا شد 
گفت: قلب، کبد و کلیه های آن مرحوم بیمارانی را از مرگ حتمی نجات داد.

ند  و ا خد ز  ا ینکــــه  ا ن  بیا بــــا  ن  ا همد ن  ســــتا ا عضو  ی  ا هد ا ه  هنگ کننــــد هما تیــــم  ئیــــس  ر
ا  ر غش  ا فر تحمــــل  ر  د یی  شــــکیبا و  یــــز  عز ن  آ گ  ر بــــز ح  و ر ی  ا بــــر ا  ر ت  جا ر د علــــو  ل  متعــــا
ش  تال پر تیــــم  ت  حما ز ز  ا ســــت  جا بــــه   : د و فز ا یم  ر ســــتا ا خو ش  جمنــــد ر ا ه  د ا نــــو خا ی  ا بــــر
 ، ن ســــتا ر بیما ن  و متر  ، یو . ســــی . ی آ بخش  حمتکش  ز ن  کنــــا ر کا و  یر  مال مهر  ن  ســــتا ر بیما

ی  ســــینا ن  ســــتا ر بیما ه  ا همر همیشــــه  تیــــم  و  هــــا  ر تو ینا د ر کو ل  و مســــو ؛  ب شــــها نــــم  خا
. کنم تشــــکر  و  یر  تقد ن  ا تهر

به نقل از فارس، وی با بیان اینکه امیدواریم هر چه بیشــــتر فرهنگ همنوع دوســــتی اهدای عضو 
نهادینه شــــود عنوان کرد: اعضــــای بیماران مرگ مغزی که امکان برگشــــت به این دنیــــا را ندارند، 
می تواند به بیماران نیازمند پیوند، زندگی دوباره ببخشــــد که امیدوارم این مســــئله نهادینه شود و 

قبل از اینکه زیر خاک بروند، اهدا شوند.

امام جمعه نهاوند:

»والیت پذیری«
ویژگی شاخص سردار شهید سلگی بود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: امام جمعه نهاوند گفت: 
»حاج  شــــهید  ســــردار  شــــاخص  ویژگی  والیت پذیری 
میرزامحمد ســــلگی« بود و این شــــهید خــــود را مطیع 

محض رهبری می دانست.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــالم »عباســــعلی 
مغیثی نیا« روز یکشنبه در آیین بزرگداشت نخستین 
سالگرد شــــهادت سردار ســــلگی با حضور بر مزار این 
شهید در گلزار شــــهدای نهاوند، افزود: سردار سلگی 
دالوری بــــزرگ، رزمنــــده ای بی بدیل و مردی دردآشــــنا 
بود که ســــال ها در خط مقدم نبرد با دشــــمنان نقشی 
تعیین کننده داشــــت و بارها تا مرز شهادت جراحاتی 
ســــنگین برداشــــت و از آن پــــس نیز در پاسداشــــت 

ارزش های دفاع مقدس لحظه ای درنگ نکرد.
»ســــردار حاج میرزا محمد ســــلگی یکــــی از فرماندهان 
هشــــت ســــال دفاع مقدس اســــتان همدان و راوی 
کتــــاب » آب هرگــــز نمی میرد"، 14 فروردیــــن 99 پس از 
ســــالها درد ناشــــی از جراحت شــــیمیایی دوران دفاع 

مقدس به همرزمان شهیدش پیوست.«
امــــام جمعه نهاونــــد اظهار کرد: شــــاخص ترین ویژگی 
سردار ســــلگی و همه سرداران شــــهید والیت پذیری 
است و اعتقاد راسخ این عزیزان به والیت فقیه درسی 

برای ما است تا همیشه خود را سرباز والیت بدانیم.
وی اضافه کرد: وجود این ویژگی های شــــاخص سبب 
محبوبیت شــــهیدان در جهان مادی بین مردم شــــد 
همچنیــــن آنهــــا در آخرت نیــــز جایگاه بــــس واالیی را 

کسب می کنند.
حجت االســــالم مغیثی نیــــا افــــزود: علــــت محبوبیت 
شــــهدا و کســــب واالترین مقام را باید بررسی کرده و با 
حرکت در همان مسیری که آنان گام برداشتند با الگو 

قرار دادن شهدا به سعادت برسیم.
وی با بیــــان اینکه تقید بــــه عبادت و واجبــــات دینی از 
دیگر ویژگی های بارز شهدا از جمله سردار سلگی است 
گفت: اجرای فرایض دینی به ویژه اقامه نماز جزء برنامه 
اصلی زندگی شــــهدا بود بنابراین مدعیان اسالم گرایی 

باید عمل به واجبات دین را در اولویت داشته باشند.
یکی از هم رزمان شــــهید سلگی نیز در این آیین با بیان 
خاطراتی از شهید واالمقام یاد او را گرامی داشت و گفت: 
امروز وظیفه داریم از شــــهدا برای جوانان الگو بسازیم و 

اسطوره های تاریخ انقالب را به آنان معرفی کنیم.
معرفی  بــــه  همچنین  احمدونــــد  رضا  حجت االســــالم 
شخصیت شــــهید ســــلگی پرداخت و ادامه داد: این 
شهید دریچه حکمت الهی بود و به واسطه شخصیت 

معنوی خود بر نیروهایش تأثیر فراوانی داشت.
وی اضافــــه کرد: عالوه بــــر ویژگی تدبیــــر در فرماندهی 
گردان، این شــــهید دارای قلبی رئــــوف و کالمی پرنفوذ 
بود که هر موقع ســــخنرانی می کرد ســــخنانش بسیار 

تأثیرگذار و راهگشا بود.
این آیین بــــا حضور جمعــــی از خانواده های شــــهدا و 
هم رزمان شــــهید بر ســــر مزار او برگزار شــــد و در پایان 
همسر سردار میرزا ســــلگی دلنوشته ای در سوگ این 

شهید قرائت کرد.
حاج میرزا محمد سلگی متولد نخستین روز فروردین 
ماه ســــال 1335 از روســــتای هادی آباد در فاصله 25 
کیلومتری شهرستان نهاوند است که سومین فرزند 

خانواده شیخ علی محمد سلگی است.
کتاب "آب هرگز نمی میرد" داستانی مستند از خاطرات 
سردار حاج میرزا محمد سلگی فرمانده گردان حضرت 
ابوالفضل)ع( لشــــکر 32 انصار الحســــین)ع( و جانباز 
70 درصد اســــت که با قلم حمید حسام به رشته تحریر 
درآمــــده و در ســــال 1393 توانســــت جایزه نخســــت 

ل احمد را از آن خود کند. جشنواره جالل آ
کتاب »آب هرگز نمی میرد« روایت جانبازی است که از 

ابتدای دوران دفاع مقدس حضور فعاالنه ای داشت.
وی از ابتــــدای ســــال 62 فرمانده گــــردان 152 حضرت 
ابوالفضــــل )ع( لشــــکر 32 انصارالحســــین )ع( بود که 
در این گردان تا بعد از عملیات کربالی 5 در ســــال 65 
حضور داشــــت و به تعبیر سردار شهید »حاج حسین 

همدانی« نقش او در عملیات مرصاد مغفول ماند.

با پایان ثبت نام داوطلبان مجلس:

نام نویسی 69 داوطلب انتخابات مجلس
در حوزه "بهار و کبودرآهنگ"

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: دبیر ســــتاد انتخابات 
اســــتان همدان از ثبت نام 69 داوطلب برای انتخابات 
میان دوره ای مجلــــس یازدهم از حوزه انتخابیه "بهار و 

کبودراهنگ" خبر داد.
به گزارش هگمتانه، »ابوالقاسم الماسی« روز یکشنبه 
اظهــــار کرد: از این تعداد داوطلــــب مجلس برای حوزه 
انتخابیه بهار و کبودراهنگ ســــه نفــــر زن و 66 نفر مرد 

هستند.
وی بــــا توجه به پایــــان ثبت نام داوطلبــــان مجلس به 
تفکیک ســــطح تحصیالت و ســــن افــــزود: از مجموع 
69 نفــــری که ثبت نام کردنــــد، 50 نفر دارای تحصیالت 
کارشناسی ارشد، 9 نفر دارای دکتری، 6 نفر کارشناسی 

و پنج نفر حوزوی هستند.
الماسی گفت: از این تعداد داوطلب 54 نفر حضوری 

و 15 نفر به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند.
وی درباره میانگین ســــنی داوطلبان هم توضیح داد: 
اکثر داوطلبان زیر 40 ســــال سن دارند و شغل بیشتر 

آن ها کارمند است.
ریاســــت جمهوری،  انتخابــــات  دوره  ســــیزدهمین 
ششــــمین دوره انتخابات شوراهای اســــالمی شهر و 
روستا، انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم شورای 
اســــالمی و ششــــمین دوره مجلس خبــــرگان رهبری، 

بیست و هشتم خرداد 1400 برگزار می شود.
به نقل از ایرنا، در استان همدان، همزمان با انتخابات 
ریاســــت جمهوری و شــــوراها، انتخابــــات میاندوره ای 
مجلــــس در حــــوزه انتخابیه »بهــــار و کبودرآهنگ« نیز 

برگزار می شود.
»عیســــی جعفری« نماینده مردم شهرستان های بهار 
و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی تیرماه سال 

99 به دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت.
10 شهرســــتان، هفــــت حــــوزه  اســــتان همــــدان بــــا 
اصلــــی و 19 حوزه فرعی )شــــامل ســــه شهرســــتان و 
16 بخشــــداری( دارای 9 کرســــی در مجلس شــــورای 

است. اسالمی 

وضعیت پرخطر کرونا 
در تویسرکان

مورد مثبتی از کرونای جهش یافته در تویسرکان نداشته ایم
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس مرکز بهداشــــت 
و درمــــان تویســــرکان از وضعیــــت قرمــــز کرونــــا در ایــــن 
شهرســــتان خبر داد و گفت: متأســــفانه آمار بستری های 
کرونایی به شــــکل فزاینــــده ای باال رفتــــه و کادر درمان در 

شرایط سختی هستند.
به گزارش هگمتانه، مهدی کریمی مشاور با بیان اینکه در 
حال حاضر شرایط کرونایی شهرســــتان با عبور از رنگ زرد 
به قرمز تبدیل شده است اظهار کرد: تویسرکان در شیب 
تنــــدی از این بیماری قــــرار دارد و در صــــورت عدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از ســــوی مردم ممکن است به 

شرایط سخت قبل برگردیم.
وی با تأکید براستفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، 
منشــــا 30 درصــــد از موارد مثبــــت کرونــــا را دورهمی های 
خانوادگی دانســــت و افزود: برخی بر ایــــن باورند در دید و 
بازدید با والدین و بســــتگان نزدیک اتفاقــــی نمی افتد در 

حالی که با همین دورهمی ها آلودگی را منتقل می کنیم.
رئیس مرکز بهداشــــت و درمان تویســــرکان با بیان اینکه 
برای جلوگیری از گسترش ویروس 95 درصد از آحاد مردم 
باید ماســــک بزنند اضافه کــــرد: برای مثال اگــــر 60 درصد 
مردم ماســــک بزنند و بقیه ماسک استفاده نکنند تعداد 
زیادی به خطر می افتند، بنابراین رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی، ماســــک زدن و فاصله اجتماعی مهمترین و 

اصلی ترین راهکار در مقابله با کرونا است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه تا ایــــن لحظه تســــت مثبــــت کرونا 
انگلیســــی یا جهش یافته در تویســــرکان نداشتیم ادامه 

داد: بــــا مســــافرت هایی که انجام شــــده و ممکن اســــت 
در آینــــده صــــورت گیــــرد احتمال بــــروز کرونــــای جهش 
یافتــــه وجــــود دارد، نمی خواهیم که نه امیــــد واهی دهیم 
و نه واهمــــه در بین مــــردم ایجاد کنیم؛ بلکــــه تنها هدف 
گاه ســــازی مردم برای رعایت شیوه نامه ها به منظور عبور  آ

سریع از وضعیت قرمز است.
کریمی مشــــاور با اشــــاره به انجام یک هزار و 500 بازرسی از 
کسبه و اصناف در شــــهر و روستا از 25 اسفند سال 99 تا 
10 فروردین گفت: صدور اخطار قانونی و تشــــکیل پرونده 
قضایی و تعزیری برای افرادی که شیوه نامه های بهداشتی 
را رعایت نکردند، از اقدامات همکاران بهداشت و محیط 

مرکز بهداشت و درمان به شمار می رود.
وی با بیــــان اینکه واحد پیشــــگیری مرکز بهداشــــت و 
درمــــان در ایام تعطیــــالت پیگیر مــــوارد مثبت کرونا در 
هر نقطه شهرســــتان بودند و در صــــورت نیاز ورود و از 
اطرافیان هم تســــت می گرفتند خاطرنشــــان کرد: مراکز 
16 ســــاعته در بحــــث خدمات دهی کرونا فعــــال بوده و 

بود. خواهد 
رئیس مرکز بهداشت و درمان تویسرکان خواستار کمک 
مردم برای عبور از وضعیت قرمز کرونا شــــد و با اشــــاره به 
اینکه بیمارســــتان 154 تختخوابی تازه تاســــیس شــــهید 
ســــلیمانی مرکز کرونای شهرستان شده افزود: متأسفانه 
آمار بستری ها به شــــکل فزاینده ای باال رفته و کادر درمان 
درگیر هســــتند و حتی به لحاظ پزشکی از حوزه بهداشت 

هم کمک گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه کادر درمان شــــرایط ســــختی دارند و 
برخی از کارکنان هم مثبت شــــدند تصریح کرد: اگر همه با 
هم اصول تأکید شــــده برای مقابله با کرونا را رعایت کنیم 
بار مراجعه به بیمارستان کم می شود؛ اما اگر ساده انگاری 

کنیم شرایط سخت تر خواهد شد.
کریمی مشــــاور بــــا بیــــان اینکه طــــی ایــــن دو هفتــــه آمار 
فوتی های کرونا در شهرستان خیلی باال نبوده است بیان 

کرد: اما این واهمه است از دو ســــه هفته دیگر آمار فوتی 
باال برود؛ همه تالشــــمان این است با همراهی و همکاری 

مردم و اطالع رسانی رسانه ها به این مرحله نرسیم.
وی با تأکید بــــر اینکه همه این اقدامات برای این اســــت 
که به خانواده ای مصیبت وارد نشود گفت: مردم مراسم 
عروســــی و دورهمی  نگیرند، ما مخالف شــــادی نیستیم؛ 
بلکه مخالف بیمار شــــدن فــــرد یا افراد و از دســــت دادن 

آن ها هستیم.
بــــه نقــــل از فــــارس، رئیــــس مرکــــز بهداشــــت و درمــــان 
شهرســــتان تویســــرکان با تأکید بــــر پرهیز از شــــرکت در 
مراســــم  ترحیم تأکید کرد: برخی بر این تصورند با شرکت 
در مراســــم فرد متوفی که کرونا مثبت نبوده، اتفاقی برای 
آن هــــا نمی افتد در حالــــی که هر گونه تجمــــع زمینه را برای 

همه گیری ویروس را مهیا می کند.

پاکبانان شهرداری مریانج 
علیه کرونا واکسینه شدند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــهردار مریانج گفت: 
پاکبانان و کارکنان خدمات شهری شهرداری مریانج 

در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.
معصوم علیزاده  محســــن  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
پاکبانــــان  واکسیناســــیون  آغــــاز  بــــه  اشــــاره  بــــا 
آغاز  راســــتای  در  کــــرد:  اظهار  مریانــــج،  شــــهرداری 
برابــــر  در  پذیــــر  آســــیب  اقشــــار  واکسیناســــیون 
آغاز  نیز  پاکبانــــان  کرونا،واکسیناســــیون  ویروس 

است. شده 
همــــکاری  بــــا  راســــتا  همیــــن  در  داد:  ادامــــه  وی 
پاکبان   20 ابن ســــینا،  پزشــــکی  علــــوم  دانشــــگاه 
و کارکنــــان خدمــــات شــــهری شــــهرداری مریانــــج 

شدند. واکسینه 
شــــهردار مریانــــج تصریــــح کــــرد: خوشــــبختانه این 
پاکبانان با حضور در مرکز بهداشــــت شــــهر مریانج 
عملیــــات تزریــــق دوز اول این واکســــن کــــه از نوع 

سینوفارم ساخت کشور چین است را انجام دادند.
وی بیان کرد: دوز دوم این واکســــن نیز چهار هفته 

دیگر صورت خواهد گرفت.
شغل  متأسفانه  کرد:  خاطرنشــــان  معصوم علیزاده 
پاکبانــــان بســــیار خطرنــــاک اســــت و در یک ســــال 
گذشــــته اکثر پاکبانان این شهرداری و خانواده  های 
آنها دچار بیماری کرونا شدند که خوشبختانه با طی 

روند درمانی بهبود پیدا کردند.

واکسینه شدن 829 نفر 
در مالیر علیه ویروس کرونا

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر شبکه بهداشت و 
درمان مالیر گفت: از زمان آغاز واکسیناسیون علیه 
ویروس کرونا از 23 بهمن ســــال گذشــــته تاکنون، 
بر اســــاس اولویت های اعالم شــــده از سوی وزارت 
بهداشــــت، درمان و آمــــوزش پزشــــکی، 829 نفر در 
این شهرستان واکسن »اسپوتنیک وی« را دریافت 

کرده اند.
به گــــزارش هگمتانه، »محســــن ترکاشــــوند« اظهار 
کــــرد: از این تعــــداد تاکنون 137 نفــــر از کادر درمانی 
بیمارســــتان امام حســــین)ع(، 119 نفر از کادر درمان 
بیمارســــتان دکتــــر غرضــــی، 67 نفــــر از کادر درمانی 
بیمارســــتان مهر و 33 نفر از کارکنان مرکز خدمات 

جامع سالمت 16 ساعته باغ گل واکسینه شدند.
وی بــــا اشــــاره به ضــــرورت واکســــینه کردن اقشــــار 
سالمند افزود: در این راستا از مجموع افراد دریافت 
از  ایــــن شهرســــتان، 95 نفــــر  کننــــده واکســــن در 
ســــالمندان مرکز امام علی)ع(، 48 نفر از سالمندان 
مرکز مهر مادران ســــامن و 16 نفــــر از کارمندان مرکز 
خدمات جامع ســــالمت شــــبانه روزی ســــامن علیه 

ویروس کرونا واکسینه شدند.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیــــر ادامه داد: 
همچنیــــن 14 نفــــر از کادر درمانــــی مرکــــز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــــکی، 15 نفــــر از جانبازان 
باالی 50 درصد و شــــیمیایی، 102 نفر از پاکبانان و 30 
نفر از کادر خدماتی آرامستان بهشت هاجر واکسن 

»اسپوتنیک وی« را دریافت کردند.
ترکاشــــوند با بیان اینکه واکســــینه کردن گروه های 
حســــاس طبق اولویت وزارت بهداشــــت و درمان 
در این شهرســــتان همچنان ادامه دارد گفت: طبق 
پیش بینی های انجام شده تا 6 ماه آینده با واکسینه 
کــــردن جمعیت باالیــــی از مردم، به شــــرایط ایمن و 
پایــــدار در مقابله با ویروس کرونا خواهیم رســــید و 

نیازمند همراهی مردم در این مدت هستیم.
وی با تأکیــــد بر اینکــــه در مدت پنج تا 6 مــــاه آینده 
باید با همراهی مردم شــــرایط را به خوبی کنترل کنیم 
افــــزود: در شــــرایط کنونی که مالیــــر در وضعیت زرد 
کرونا قرار دارد، باید از ورود به شرایط نارنجی و بحرانی 

شدن اوضاع جلوگیری کنیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر دورهمی های 
خانوادگــــی و فامیلی، دیــــد و بازدیدهــــای نوروزی و 
برگزاری مراســــم  عروســــی و عــــزا را مهمترین عامل 
افزایــــش شــــیوع ویروس کرونــــا در ایــــام تعطیالت 
فروردیــــن عنــــوان کرد و افــــزود: این رونــــد افزایش 
بیشــــترین عامل نگرانی ما در ورود به موج چهارم و 

تغییر رنگ وضعیت مالیر به نارنجی و قرمز است.
ترکاشــــوند با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته 
به شــــرایط ثبات و پایداری رســــیده بودیم ادامه داد: 
روند ابتالی بیماران، میزان بســــتری ها و آمار مرگ و 
میر در ایام فروردین نسبت به اسفند گذشته بین 2 
تا سه برابر افزایش یافته و با توجه به اینکه آمار مرگ 
و میر ما به صفر رسیده بود، طی هفته جاری بین 2 تا 

سه مورد فوتی کرونا داشتیم.
مدیر شبکه بهداشــــت و درمان مالیر با بیان اینکه 
آمــــار ابتال به ســــرعت در حال افزایش اســــت یادآور 
شــــد: میانگین سنی افرادی که تســــت آنها در این 
مدت مثبت شــــد، بیشــــتر قشــــر جوان و رده های 
ســــنی زیر 50 سال اســــت و بدون شک با گذشته 2 
هفته، گردش بیماری از قشــــر جوان بــــه افراد باالی 
50 سال منتقل می شود و این روند موجب افزایش 

میزان بستری و مرگ و میر خواهد شد.
ترکاشــــوند خاطرنشــــان کــــرد: شــــدیدترین مــــوج 
بیمــــاری را در خــــرداد و مهر و آبان ســــال گذشــــته 
تجربــــه کردیــــم و در حال حاضــــر تنهــــا راه مقابله با 
ویروس کرونــــا و قطع زنجیره ایــــن بیماری، رعایت 
الزامات و شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعــــی و توجه به محدودیت های اعمال شــــده 
است تا بتوانیم به شــــرایط ثبات و واکسیناسیون 

برسیم. همگانی 

خبــر



کمپانی و برگ ســبز ســواری پژو 405 جی ال ایکس به رنگ یشــمی  برگ 
شــماره  بــه   ،22527808506 موتــور  شــماره  1378بــه  مــدل  روغنــی 
ک ایــران 18- 322 ج 35 به نام مجید  شاســی 78309125 و شــماره پــا
گردیــده و از درجه اعتبار  کد ملــی 3979098494 مفقود  جامه بــزرگ به 

ساقط است.   

مفقود شده

روح اله عبدالمالکی - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/31

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004001112 مورخه 1399/11/12 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فردین 
جلیلونــد فرزند عبداله متقاضی پرونده کالســه 1399114426004000021 نســبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان قسمتی از پالک 1501 فرعی از 2 اصلی به مساحت 116/80 
مترمربع واقع در بخش 2 تویســرکان به آدرس: تویســرکان، شهرک سپاه، کوچه شاهد 1 
غربی خریداری مع الواســطه از حســینعلی خانمیرزایی محرز گردیده اســت. لذا مفاد رأی 
صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 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 تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم 
و رســید 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 ســند 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 292
روح اله عبدالمالکی - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/31

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004001116 مورخــه 1399/11/13 تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقای 
امین کولیوند فرزند ظفر متقاضی پرونده کالســه 1399114426004000012 نسبت به 
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 23/13 مترمربع قسمتی از پالک 3600 اصلی واقع 
در بخش یک تویســرکان به آدرس: تویسرکان، بلوار اشرفی خریداری مع الواسطه از مصیب 
سوری محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانــون مذکور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که 
شــخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشــته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به 
دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع قضایی دادخواســت تقدیم و رســید 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 تسلیم 
نمایــد 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 293

فراخوان مزايده عمومی 

اجاره سالن بدنسازی و سونا و جکوزی آبیاران به شماره ج/1400/104 
 شــرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد مورد زیر را از طریق مزایده عمومی به اجاره برساند.  متقاضیان می توانند با همراه 
داشــتن فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال واریزی به حســاب ســپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 جهت تهیه اسناد مزایده به دفتر قراردادهای شرکت 

آب و فاضالب استان همدان به آدرس مندرج در فراخوان مراجعه نمایند.

مورد مزایده
مدت 
)سال(

توضیحات /محلمبلغ تضمین )ریال(قیمت کارشناسی

سالن بدنسازی و سونا و 
2.442.000.000122.100.000 يک جکوزی آبیاران

      قیمت کارشناسی ماهانه  203.500.000ريال  است
يک باب سالن بدنسازی وسالن سونا وجکوزی  کفپوش متحرک، 

سیستم روشنايی، سیستم گرمايشی و سرمايشی 
واقع در بلوار بعثت مجموعه فرهنگی ورزشی آبیاران 

زمان خرید اسناد: ساعت اداری از مورخ 1400/1/16 لغایت 1400/1/24
زمان بازدید:  ســاعت اداری ازمورخ 1400/1/16 لغایت 1400/2/4 )بازدید خریداران اســناد مزایده از مورد مزایده صرفًا با نامه مدیر مالی شــرکت آب و فاضالب اســتان 

همدان امکان پذیر خواهد بود(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: 1400/02/04

زمان گشایش پیشنهادها: 1400/2/5 ساعت 9
 شــرایط شــرکت کننده: شــرکت کننده باید مدرک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی، کارتهای مربیگری بدنسازی و آمادگی جسمانی و مدارکی جهت اثبات سابقه مربیگری 

در باشگاههای ورزشی )حداقل5 سال( داشته باشد. 
  پیشــنهاد دهنده مکلف اســت معادل مبلغ ســپرده، تضمین معتبر تســلیم یا مبلغ مذکور را به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001  واریز و یا چک 
بانکی تضمینی در وجه شــرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و  حســب مورد ضمانتنامه یا رســید واریز وجه یا چک بانکی و یا گواهی 

مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر 

از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.   

 کلیه هزینه های انرژی از قبیل )برق و گاز و آب و تلفن ( و هزینه تعمیر و نگهداری و هرگونه مالیات،عوارض و هزینه های انتشــار آگهی و کارشناســی طبق قوانین 
ومقررات به عهده برنده است.  

محل دریافت اســناد، تحویل وگشــایش پیشــنهادها: همدان - میدان بیمه - جنب اداره ثبت احوال -  شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری )شــنبه تا 
چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

 این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان همدان درج شده است.

نوبت اول )تاريخ انتشار: 1400/01/16(

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16  تاريخ انتشار نوبت دوم:  1400/01/17

دوشنبه   16 فروردين  1400    شماره  4761

4
مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان:

تعامل با رسانه  از مالک های ارزیابی 
دستگاه های اجرایی همدان

وابط عمومی اســــتانداری همدان  وه خبر همدان: مشــــاور اســــتاندار و مدیرکل ر هگمتانه، گر
کید اســــتاندار مبنی بــــر تعامل مدیران با رســــانه ها با هــــدف تبیین خدمات و  با اشــــاره به تأ
 1400 زیابی دســــتگاه های اجرایی در ســــال  دســــتاوردهای دولت، گفت: یکی از مالک های ار
میــــزان و نحوه تعامل و ارتباط با رســــانه ها بــــرای تحقق این هدف محوری اســــت. به گزارش 

کید اســــتاندار همدان در نخستین  وز یکشــــنبه با اشــــاره به تأ هگمتانه، اســــداهلل ربانی مهر ر
جلســــه شورای اداری ســــال جدید مبنی بر تعامل و ارتباط هرچه بیشتر مدیران دستگاه های 
ود: ارتبــــاط و تعامل با رســــانه ها یکــــی از اولویت های اصلی  اجرایی اســــتان با رســــانه ها، افز
1400 اســــت و برهمین اســــاس مدیران، تعامل با رسانه ها به  دســــتگاه های اجرایی در سال 
منظور اطالع رســــانی دقیق و کامــــل از خدمات و اقدامات انجام شــــده را در اولویت کارهای 

دهند. قرار  خود 
وی با اشــــاره بــــه اینکه بر همین اســــاس بــــا مدیران دســــتگاه های اجرایی اســــتان مکاتبه 
 1400 شــــده تا در راســــتای حمایت از رســــانه های محلی، میزان اشــــتراک نشــــریات در سال 
کرد: مطالبات معوق نشــــریات از دســــتگاه های اجرایی استان  کاهش داده نشــــود، اظهار 

گذشــــته نیز نباید  1400 نشریات نسبت به سال  باید پرداخت شود و میزان اشــــتراک سال 
کید اســــتاندار همــــدان طی نامــــه ای مکتوب به  و تأ کاهــــش پیــــدا کند و ایــــن موضوع پیــــر

است. شده  اعالم  ادارات 
ونا تا انتخابات و همچنین  ربانی مهر گفت: رســــانه های اســــتان همدان در همه حوزه ها از کر
ونق و جهش تولید، اقدامات مؤثری انجام داده و نهایت همکاری  تحقق شــــعار ســــال برای ر

و همراهی را با مدیریت اجرایی اســــتان برای پیشــــبرد اهداف و برنامه ها داشته اند.
ود: برهمین  وابط عمومی استانداری همدان افز به نقل از ایرنا، مشــــاور اســــتاندار و مدیرکل ر
زیابی دســــتگاه های اجرایی تعامل و ارتباط با رســــانه ها اســــت و  اســــاس یکی از مالک های ار

مدیران باید ارتباط با رســــانه های فعال را در ســــال 1400 در اولویت کاری خود قرار دهند.

استان

معاون سیاسی استاندار همدان:

نقش برجسته سربازان گمنام وزارت اطالعات
در ایجاد امنیت

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون سیاســــی، امنیتی و 
اجتماعی اســــتاندار همــــدان گفت: ســــربازان گمنام امام 
زمان)عــــج( در مجموعــــه وزارت اطالعــــات مأموریت های 
خــــود را بر پایه قانون و اخالق انجــــام داده و همواره پایبند 

مسائل شرعی هستند.
به گــــزارش هگمتانــــه، مصطفــــی آزادبخت روز یکشــــنبه 
خاطرنشــــان کرد: یکــــی از نقاط برجســــته وزارت اطالعات 
وجود مجتهدی در رأس این وزارتخانه اســــت که موجب 
توجه ویــــژه ایــــن مجموعه به مســــایل شــــرعی و قانونی 

می شود.
وی ادامــــه داد: رمــــز موفقیــــت ایــــران اســــالمی توجــــه به 
دستورات دین است، بنابراین وزارت اطالعات به بهترین 
شــــکل دستورات دینی و شــــرعی را رعایت کرده و برهمین 

اساس نهایت سعی را بر انجام کار حرفه ای و اطالعاتی دارد.
معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان 
تصریح کرد: بعد از پیروزی انقالب اســــالمی، بنا بر ضرورت 
وجود ارگان هایی برای انجــــام کار اطالعاتی ضروری بود که 
با توجه بــــه وضعیت انقالب چندین ارگان شــــامل واحد 
اطالعات ســــپاه، دفتر نخست وزیری، نیروهای انتظامی یا 
شهربانی سابق و دادستانی شروع به کار اطالعاتی کردند.

آزادبخت اضافه کرد: البته این چند ارگان و دیگر نهادهای 
متولــــی کار اطالعاتی از انســــجام الزم برای بــــرآورده کردن 
خواســــته های نظام و انقالب برخــــوردار نبودند به گونه ای 

که در بســــیاری از موارد ناهماهنگی، کارهای تکراری و بی 
نتیجه انجام می شد.

وی ادامه داد: بنابراین مســــووالن نظام نیاز به تشکیل 
ارگان خاص فعالیت هــــای اطالعاتی را ضروری دیدند که 
پس از تبادل نظر تشــــکیل وزارت اطالعات در دســــتور 
کار قــــرار گرفت بر این اســــاس همه نیروهــــای اطالعاتی 
فعال در ســــایر نهادها به ایــــن وزارتخانه معرفی و پس از 
گزینش، بیشــــتر این نیروها در وزارت اطالعات مشغول 

به کار شدند.
معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان 
گفت: شــــاکله اصلی وزارت اطالعات واحد اطالعات سپاه 
بود کــــه همه نیروهای اطالعاتی به این ارگان پیوســــتند و 
ســــپاه پاســــداران برای راه اندازی وزارت کمک شایانی کرد 
نظام اســــالمی نیز با همه جانبه نگری این نهاد تأثیرگذار و 
ضروری را به اسم وزارت اطالعات به بهترین شکل ممکن 

تشکیل داد.
آزادبخت ادامــــه داد: با تشــــکیل وزارت اطالعات و جذب 
نیروهای متعهد، متدین، متخصص و افراد دارای ســــابقه 
اطالعاتی، این وزارتخانه با توان قابل قبولی کار خود را آغاز 
کرد و بعد از تشکیل این وزارتخانه و معاونت های مربوطه 
کار آموزش نیروها و اســــتفاده از تجارب دیگران را شــــروع 
کردند بــــه گونه ای کــــه در کمترین زمــــان وزارت اطالعات 
توانســــت جایگاه واقعی خود را در داخل و خارج از کشــــور 

پیدا کند.
وی بیان کرد: اشــــراف وزارت اطالعات بر مســــائل داخلی 
و مبارزه با ســــرویس های خارجی ســــریع نمود پیدا کرد و 
این وزارتخانه با ورود اثرگذار و کارشناســــی شده نقش بی 

بدیلی در برقراری امنیت کشور ایفا کرد.
معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان 
افــــزود: وزارت اطالعــــات با آمــــوزش نیروهای بــــا انگیزه و 
شــــروع به کار حرفه ای در مدت کوتاهــــی بهترین مقابله را 
با سرویس های جاسوسی دشمنان انجام داد و سربازان 
گمنام امام زمان گروهک هــــای متعدد را که درصدد ایجاد 
ناامنی بودند شناســــایی و با برخورد حرفه ای و کارشناسی 

توانست توطئه های آنها را خنثی کند.
مســــایل  در  اطالعــــات  وزارت  کــــرد:  اضافــــه  آزادبخــــت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســــی نیز ورودی کارشناســــی و 
تأثیرگذار داشــــت و در این عرصه هم به مسووالن کمک 

زیادی کرده است.
وی گفت: وزارت اطالعات هم اینک در سراســــر کشور به 
عنوان محور کار اطالعاتی شناخته شــــده و این وزارتخانه 
به عنوان محــــور کار اطالعاتی در مبارزه با ســــرویس های 

جاسوسی بیگانه ایفای نقش می کند.
معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان 
افزود: ســــربازان گمنــــام وزارت اطالعات بــــا نهادهایی که 
در راســــتای وظایف خــــود کار اطالعاتــــی و حفاظتی انجام 

می دهند در قالب تعریف شــــده ارتباط منطقی و کاربردی 
دارد و این تعامل سبب هم افزایی شده است.

آزادبخت ابراز امیدواری کــــرد وزارت اطالعات با این تجربه 
نقطه مطمئن و قابل اطمینانی برای نظام اســــالمی است 
چــــرا کــــه از نیروهای با تجربــــه، با انگیره و والیی تشــــکیل 
شده که رســــالتی جز انجام وظیفه در قبال نظام جمهوری 

اسالمی برای خود تعریف نکرده است.
وی گفت: بهترین ســــند برای قدردانی از تالش ســــربازان 
گمنام امــــام زمان حدیثی از رســــول اکرم )ص( اســــت که 
می فرماینــــد »خوشــــا بحــــال بنده گمنامــــی که خــــدا او را 
شناســــد ولی مــــردم او را نشناســــد اینها چــــراغ هدایت و 
چشــــمه های دانش اند هر فتنه تاریک و سختی از برکت 
انها برطرف شود آنها نه فاش کننده و پخش کننده اسرار 

.» هستند و نه خشن و ریاکار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان بیان 
کرد: اداره کل اطالعات استان همدان نیز با وجود مدیری 
شایسته و توانمند در رأس آن، با دلسوزی و تالش شبانه 
روزی در اختیــــار اهداف نظام اســــت و تــــالش می کند به 

بهترین شکل ممکن وظایف خود را انجام دهد.
آزادبخت نقش این اداره کل در ایجاد امنیت را برجســــته 
و تأثیر گذار دانســــت و افزود: مدیرکل اطالعات از اعضای 
مؤثر و برجسته شورای تأمین به شمار می رود که با تحلیل 

مطالب، اطالعات خوبی را به شورای تأمین ارائه می دهد.
وی بــــا قدردانی از تالش شــــبانه روزی کارکنــــان اداره کل 
اطالعات استان همدان در صحنه های امنیتی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی، اظهار کرد: ســــربازان گمنام امام زمان 
)عج( با دلســــوزی درصدد کمک به مدیریت عالی استان 

همدان هستند.

»غالمی پاک« رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب همدان شد
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: دبیــــر شــــورای ائتالف 
نیروهــــای انقالب اســــالمی اســــتان همــــدان از انتخاب 

غالمی پاک به عنوان رئیس این ائتالف خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، کریــــم مظاهــــری با اشــــاره به 
ریاســــت شــــورایی  از  ارزنده  انصــــراف حجت االســــالم 
ائتالف نیروهای انقالب اســــالمی اظهار کرد: بالفاصله 
در نخســــتین جلســــه که روز شــــنبه با حضور اعضای 
حقیقی و حقوقی این شورا برگزار شد موضوع ریاست 

شد. گذاشته  رأی  به  ائتالف  شورای 
وی افــــزود: در این جلســــه پــــس از بررســــی موضوع و 

کید بر اســــتمرار و تقویت فعالیت های شــــورا، با رأی  تأ
حضــــار محمدرضاغالمــــی پــــاک به عنــــوان رئیس این 

شد. انتخاب  شورا 
وهای انقالب اسالمی استان  دبیر شــــورای ائتالف نیر
همــــدان بــــا اشــــاره به ســــوابق رئیــــس جدید شــــورا 
آزادگان  از  غالمی پــــاک  محمدرضــــا  کرد:  خاطرنشــــان 
ســــرافراز اســــتان در دوران دفاع مقدس است که در 
زمان مســــؤولیت شــــهید سلگی در شــــورای ائتالف 
در  شورا  این  دبیر  همدان،  اســــالمی  انقالب  وهای  نیر
اســــالمی  شــــورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات 

است. بوده 
وی بــــا بیــــان اینکــــه در ایــــن جلســــه گزارشــــی از رونــــد 
در  همــــدان  اســــتان  انقالبــــی  نیروهــــای  ســــازماندهی 
قالب ســــامانه این شــــورا ارائه شــــد افزود: تعــــداد ثبت 
نام کنندگان در این ســــامانه به نیابت از تعداد شهدای 
استان همدان در دوران دفاع مقدس تا کنون به بیش 

از 8000 نفر رسیده است.
مظاهــــری در ادامه با مروری بر شــــرح مأموریت شــــورا و 
برنامه هایی که برای انسجام بخشی بین نیروهای انقالب 
اســــالمی در اســــتان تعریف شــــده بر لزوم نقش آفرینی 

بیش از پیش در انتخابات پیش رو تأکید کرد.
وی افــــزود: شــــورای ائتــــالف نیروهای انقالب اســــالمی 
جمعی فراگیــــر از چهره هــــای ملی، مســــؤوالن احزاب و 
تشکل ها و چهره های انقالبی محالت با تأکید بر حضور 

»زنان و جوانان« است.
دبیر شــــورای ائتالف نیروهای انقالب اســــالمی اســــتان 
همــــدان با تأکیــــد بر حــــق تصمیم گیری شهرســــتان ها 
خاطرنشــــان کرد: نفی تصمیم گیری از مرکز برای نامزدها، 
از اساســــی ترین رویکردها و دیدگاه های شورای ائتالف 

است.

بهبودیافتگان اعتیاد وام 
خوداشتغالی می گیرند

320 فرصت شغلی برای بهبود یافتگان 
از اعتیاد در همدان ایجاد شد

سرپرســــت  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
بهزیســــتی  پیشــــگیری  و  فرهنگی  امور  معاونت 
از  ســــال  یک  که  افــــرادی  گفت:  همدان  اســــتان 
آنها می گــــذرد می توانند با شــــرکت  ترک اعتیــــاد 
در دوره هــــای آموزشــــی و دریافت مــــدرک فنی و 
حرفه ای نســــبت بــــه دریافت وام خوداشــــتغالی 

کنند. اقدام 
به گزارش هگمتانه، شــــجاع احسانی روز یکشنبه 
گفــــت: 650 میلیــــون تومان تســــهیالت کم بهره 
با کارمــــزد چهار درصد بــــه معتادان بهبــــود یافته 
اســــتان همدان در سال گذشــــته پرداخت شده 

است.
وی افــــزود: پرداخت این میزان تســــهیالت بانکی 
به خلق فرصت های شــــغلی بــــرای 320 نفر بهبود 
یافته از اعتیاد کمک کرده تــــا آنها دوباره بتوانند با 
بازگشــــت به کانون خانواده زندگی را دوباره از ســــر 

بگیرند.
سرپرســــت معاونت امــــور فرهنگی و پیشــــگیری 
بهزیســــتی همدان یکی از اولویت های بهزیســــتی 
را توانمنــــد ســــازی عنــــوان و بیان کرد: افــــرادی که 
یک ســــال از ترک اعتیاد آنها می گــــذرد می توانند با 
شرکت در دوره های آموزشی و دریافت مدرک فنی 
و حرفه ای نســــبت بــــه دریافت وام خوداشــــتغالی 

اقدام کنند.
احســــانی اضافه کرد: یکســــری از دوره هــــای آماده 
سازی شغلی شــــامل مهارت های بازاریابی، کسب 
، بیمــــه و کارفرمایی توســــط بهزیســــتی برگزار  و کار
می شود تا برای بهبود یافتگان از اعتیاد متناسب 

با توانمندی اشتغال ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کرد در ســــال جدیــــد با افزایش 
جذب اعتبارات حوزه توانمندسازی بتوان فرصت 

شغلی بیشتری برای بهبود یافتگان ایجاد کرد.
سرپرســــت معاونت امــــور فرهنگی و پیشــــگیری 
بهزیســــتی همدان اظهار کــــرد: همچنین در حوزه 
پیشــــگیری به عنوان یکــــی دیگــــر از اولویت های 
نواحی  در  مختلــــف  طرح هــــای  اجــــرای  بهزیســــتی 
آســــیب خیز و حاشــــیه شــــهر اســــت که نمونه آن 
طرح "پازک" به منظور پیشــــگیری و مصون ســــازی 
کودکان زیر ســــن دبســــتان و خانواده هــــای آنها از 

اعتیاد است.
احســــانی عنوان کرد: شماری از والدین با حضور در 
بهزیســــتی از آموزش های ویژه شــــامل پیشگیری 
از اعتیاد، ارتباط ســــالم و مؤثر با اعضــــای خانواده، 
کنترل خشــــم، غنی ســــازی اوقات فراغت، سالم و 
صمیمــــی بودن روابــــط درون خانوادگــــی برخوردار 

می شوند تا کودک آسیب نبیند.
وی افزود: این نوع آموزش ها از زمان ورود فرزندان 
به مهد کــــودک، برای مــــادران برگزار می شــــود تا با 

گاه شوند. نحوه برخورد صحیح با کودکان آ
سرپرســــت معاونت امور فرهنگی و پیشــــگیری 
بهزیســــتی همــــدان یــــادآور شــــد: همچنیــــن در 
آموزشــــی ســــبک »فرزنــــد پروری«  این دوره های 
بــــه خانواده ها آموزش داده می شــــود تا کودکان 
بــــا چگونگی تعامــــل و صحبت با فرزندان آشــــنا 
شــــوند تا در نوجوانی و بزرگســــالی دچار مشکل 

نشوند.
احســــانی از آغاز فعالیت خط ملی اعتیاد به شماره 
)09628( خبــــرداد و گفــــت: ایــــن ســــامانه به مردم 
مشــــاوره های الزم در زمینــــه پیشــــگیری از اعتیاد، 

درمان و کاهش آسیب را ارائه می دهد.
وی اضافــــه کــــرد: خانواده ها می تواننــــد بدون وارد 
کردن پیش شماره با این سامانه ارتباط برقرار کرده 
و اطالعــــات الزم در زمینه شــــناخت رفتار صحیح با 
فــــرد معتاد در خانــــواده و ترغیب آن بــــه ترک مواد 

مخدر را دریافت کنند.
سرپرســــت معاونت امــــور فرهنگی و پیشــــگیری 
بهزیســــتی همدان درباره راه انــــدازی مرکز »موبایل 
ون« نیــــز گفت: بــــا توجه بــــه اینکه تعــــداد پاتوق 
معتادان و شــــمار معتادان تزریقــــی در همدان کم 
اســــت نیازی به راه انــــدازی موبایل ون در اســــتان 

همدان دیده نشد.
احســــانی بیان کــــرد: 43 کمــــپ ترک اعتیــــاد برای 
درمــــان معتــــادان در اســــتان همدان دایر شــــده 
که ســــه کمپ از این تعــــداد متعلق بــــه بانوان در 
شهرســــتان های همــــدان، نهاونــــد و تویســــرکان 

است.
وی اظهار کــــرد: بیماران به صورت خــــود معرف به 
مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده و به مدت 30 روز در 
این مراکز خدمات الزم بــــرای ترک اعتیاد را دریافت 

می کنند.
پیشگیری  و  فرهنگی  امور  معاونت  سرپرســــت 
در  همچنین  کــــرد:  اضافــــه  همــــدان  بهزیســــتی 
16 بــــا عنــــوان مراکز  حــــوزه درمــــان مراکز مــــاده 
راه اندازی  معتــــادان  آســــیب  کاهش  و  درمــــان 

است. شده 
احســــانی افزود: 800 معتاد متجاهر و کارتن خواب 
اســــتان همدان ســــال گذشــــته در این مرکز واقع 
در کبودراهنگ پذیرش شــــدند و خدمات دارویی 

دریافت کردند.
وی از وجــــود چهــــار مرکــــز کاهش آســــیب اعتیاد 
در اســــتان خبــــر داد و گفــــت: یکــــی از ایــــن مراکز 
« یا سرپناه شبانه  مخصوص بانوان با عنوان »شلتر
اســــت و بانــــوان با حضــــور در این مراکــــز خدمات 
پیش بینی شــــده دارویی و بسته های بهداشتی را 

دریافت می کنند.

خبــر

در نوروز 1400

نظارت 28گروه بازرسی، بر ارائه خدمات مطلوب 
پمپ بنزین های منطقه همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: جایگاه های عرضه 
در  آن  خدمات رســــانی   نحــــوه  و  اســــتان  ســــوخت 
نــــوروز 1400 زیــــر ذره بین بازرســــان شــــرکت پخش 

فرآورده های نفتی منطقه همدان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقــــه همدان، امیــــن روســــتایی مدیر این 
منطقــــه بیان کــــرد: بازدیدها در قالب طرح گشــــت 
کنترل و نظارت نوروزی از 28 اســــفند 99 آغاز و تا روز 

13 فروردین ماه 1400 ادامه داشت.
وی افــــزود: این طرح با هدف کنتــــرل، نظارت دقیق 
کمــــی و کیفــــی و اقدامــــات بهبــــود دهنده شــــرایط 
موجود و ارتقای کمــــی و کیفی خدمات دهی مجاری 

عرضه به مصرف کنندگان اجرا شد.
وی با اشــــاره به اینکه طرح گلگشــــت نــــوروزی همه 
ساله در سراسر کشــــور و به طبع منطقه همدان نیز 
اجرا می شــــود؛ گفت: امســــال نیز با وجــــود بیماری 
کوویــــد 19 و زرد بودن اکثر شــــهرهای اســــتان از نظر 
رنگ بنــــدی شــــرایط کرونایی، تــــا پایــــان تعطیالت 
شاهد حضور گردشگران و مسافران نوروزی بودیم 
و خوشــــبختانه در این مــــدت تمامــــی جایگاه های 
استان فعال و به همشهریان و هموطنان خدمات 

سوخت رسانی بی وقفه و مطلوب را ارایه دادند.
روســــتایی افــــزود: در ایــــن ایــــام ســــعی بر آن شــــد 
تــــا آماده ســــازی تمامــــی مجــــاری عرضه به ویــــژه در 

مســــیرهای اصلــــی و پرتــــردد و به کارگیــــری تمامی 
ظرفیت هــــای فنی موجــــود به منظــــور ارائه خدمات 
شایســــته در دســــتور کار تیم های مختلف بازرسی 
قــــرار گیــــرد و خوشــــبختانه هیچگونه مشــــکلی در 
تأمین و توزیع ســــوخت به خودروهای شــــخصی و 

عمومی نداشتیم.
مدیر منطقــــه همدان بــــر دقت بیشــــتر کارکنان و 
رعایت مقررات فنی و اصــــول ایمنی در جایگاه های 
ســــوخت مایع و گاز طبیعــــی در این ایــــام و در همه 
طول ســــال تأکید کــــرد و از پایش کــــم و کیف ارایه 
خدمات جانبــــی، تأمیــــن امکانات رفاهــــی ضروری 
ســــرویس های  نمازخانه هــــا،  تجهیــــز  مســــافران، 
بهداشــــتی و... در جایگاه ها برای میزبانی هرچه بهتر 

و رفع کاستی های احتمالی خبر داد.
این مســــؤول یادآور شــــد: بازرســــان و کارشناسان 
منطقه در طــــول 15 روز اخیر در قالب دو گروه روزانه 
از حداقــــل 20 واحد عرضه بازدید کرده که در مجموع 
هر جایگاه ســــوخت حداقل 4 بار در این ایام رصد و 

نواقص احتمالی آن ها به مالکان گوشزد و رفع شد.
روســــتایی ضمــــن ابــــراز رضایــــت از وضعیــــت کلی 
جایگاه هــــای عرضــــه ســــوخت اظهــــار کــــرد: همــــه 
جایگاه هــــای ایــــن منطقه در شــــرایط عــــادی بود و 
مســــافران و هم استانی ها، سوخت موردنیاز خود را 

بدون وقفه و به سهولت دریافت کردند.
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عراقچی:

هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: معاون سیاســــی وزارت امور خارجه کشــــورمان که قرار اســــت روز 
سه شنبه در وین در نشست کمیسیون مشترک برجام شرکت کند، تأکید کرد: هیچ گونه مذاکره 

مستقیم و غیرمستقیم با  آمریکا نداریم.
سیدعباس عراقچی معاون سیاســــی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز یکشنبه اظهار 
 مبتنی بــــر مواضع قطعی نظام 

ً
کرد: آنچه ما در وین در کمیســــیون مشــــترک دنبال می کنیم دقیقا

است که توسط مقام معظم رهبری و مسؤولین کشور بارها اعالم شده است.

معاون سیاســــی وزارت امــــور خارجه افزود: ما در ویــــن هیچ مذاکراتی با آمریکایی ها چه مســــتقیم 
چه غیرمســــتقیم نخواهیم داشــــت. ما با کمیسیون مشترک و کشــــورهای 1+4 مذاکره می کنیم و 
خواسته و شرط خودمان را برای بازگشت به برجام به آنها اعالم خواهیم کرد. بازگشت و خواسته ما 
این اســــت که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خود را انجام دهد و همه تحریم هایی را که گذاشته 

بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می کنیم و برمی گردیم.
عراقچی گفت: اگر کشورهای 1+4 توانستند آمریکایی ها را از این جهت و به هر روشی که خودشان 
می داننــــد راضی کنند، طبیعی اســــت که ما به آن عمــــل می کنیم. گفت وگوهای مــــا با 1+4 در وین 
گفت وگوهای کاماًل فنی در مورد تحریم هایی است که باید برداشته شود و اقداماتی که ایران انجام 

دهد و ترتیب اینکه آمریکایی ها باید ابتدا انجام بدهند و راستی آزمایی شود.
وی عنــــوان کرد: این را هم بگویم که ما هیچ طرح گام به گام یا پیشــــنهاد گام به گام نداریم و قبول 
نمی کنیم، یک گام از نظر ما بیشــــتر وجود ندارد و آن این اســــت که آمریکا تمام تحریم هایی را که 
 اعمال شــــد و یا برچســــب آن عوض شــــد اینها 

ً
 اعمال شــــد یا جدیدا

ً
بعد از خروج ترامپ مجددا

باید مشــــخص شــــود و آمریکا باید اینها را بردارد بعد ما راســــتی آزمایی می کنیــــم و به تعهداتمان 
برمی گردیم.

معاون سیاســــی وزارت امور خارجه گفت: این که گام نهایی که آنها باید انجام دهند و ما باید انجام 
 باید تعریف شود، این فقط در گفت وگوهای فنی ما با کشورهای 1+4 انجام می شود.

ً
دهیم دقیقا

انعکاس
اولین جلسه علنی مجلس در سال 1400

عفو و تخفیف 215 محکوم 
تعزیرات حکومتی با موافقت 

رهبر معظم انقالب
علیرضا نورنــــژاد، مدیرکل نظارت بــــر اجرای احکام 
ســــازمان تعزیــــرات حکومتی گفت: به مناســــبت 
ســــالروز والدت حضــــرت حجــــت ابــــن الحســــن 
العسگری »عج« و سالروز جمهوری اسالمی ایران، 
تعــــداد یک هــــزار و 849 نفــــر از محکومین محاکم 
عمومی و انقالب، سازمان قضائی نیرو های مسلح 
و سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد 
عنایــــت مقام معظم رهبــــری )مدظلــــه العالی( قرار 

گرفتند.
در ایــــن عفــــو رهبــــر معظــــم انقــــالب، 215 نفــــر از 
محکومین ســــازمان تعزیرات حکومتی مشــــمول 

عفو یا تخفیف مجازات شده اند.

مجلس: سیاست 
قطعی ایران، لغو کامل 

تحریم هاست
کردند  تصریح  بیانیــــه  ای  طــــی  مجلس  نمایندگان 
که سیاســــت قطعی جمهوری اسالمی، ملزم کردن 
طرف هــــای متعهد به لغو کامل تحریم ها و در عین 
حال با فرض مانــــدگاری تحریم ها، برنامه ریزی برای 
خنثی سازی تحریم ها، پیشرفت اقتصادی و ارتقای 

سطح رفاه و معیشت مردم است.

واریز مابقی سود سهام 
عدالت تا یک هفته آینده

توکلی، رئیس اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور 
گفــــت: افرادی که تاکنون ســــود ســــهام را دریافت 
نکرده اند یا ســــود کامل بــــرای آن ها واریز نشــــده 
اســــت تا یک هفتــــه آینده ســــود خــــود را دریافت 

خواهند کرد.

ح تسهیل  امسال طر
مجوزهای کسب و کار 

در مجلس بررسی می شود
قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دســــتور 
در صحن علنی مجلــــس گفت: به مردم عزیز ایران 
تعهد می دهم که در عمل به وظیفه تقویت تولید 
، گــــزارش عملکرد دهیــــم و به جای  به جای شــــعار

ادعا، عمل کنیم.
در سال پیش رو طرح تسهیل مجوز های کسب و 
کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که 

می تواند تحولی در صدور مجوز ها ایجاد کند.
در صــــورت تصویب نهایــــی این طرح، بــــرای ایجاد 
یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و 

بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود.

خودرو گران می شود
رئیس شــــورای رقابت اعالم کرد: قطعا در ســــه ماه 
اول ســــال 1400 افزایش قیمت خــــودرو را خواهیم 

داشت.
ســــه ماه پایانی ســــال 99 که مجوز افزایش قیمت 
ندادیــــم، نه اینکه تورم نداشــــتیم بلکــــه حدود 14 
درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل 
افزایش 30 درصدی داشــــتیم، تورم 14 درصد ســــه 

ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه 
اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک 

مرکزی آن را مشخص کند.

عربستان: باید در مذاکره 
با ایران ما هم باشیم

وزیر خارجه سعودی گفت: مشارکت عربستان در 
هرگونه مذاکره احتمالی درباره آینده برجام ضروری 
اســــت. اگر ایران به زرادخانه هسته ای دست یابد، 
ما بیشــــتر در معرض خطر خواهیم بــــود. ما باید در 
این مذاکرات نقش داشته باشیم. ایران قباًل بارها 
عالقــــه خود را بــــرای آغاز گفت و گو با همســــایگان 
در مورد امنیت منطقه ابراز کرده، مســــئله امنیت 

منطقه ای اگر مسئله هسته ای نباشد، چیست؟

هیروشیمای یمن
اولیــــن گزارش حقوق بشــــری از جنایــــات آمریکا و 
عربســــتان و امارات در یمن علیــــه مردم و کودکان 

یمنی منتشر شد.
ایــــن پرونده بــــا 775 صفحه گــــزارش خالصه ای از 
جنایــــت در حق زن و بچــــه و ســــالخوردگان یمنی، 
حاوی استاد و مدارک و شهادت شاهدان عینی در 

شش سال اخیر است.
حمله به بازارها، عروســــی ها، تاسیســــات زیربنایی، 
دیگــــری  کتابچه هــــای  در  مســــاجد  و  کارخانه هــــا، 

منتشر خواهد شد.
ایــــن گــــزارش دربردارنــــده تصاویــــری از جنایتهای 
کشــــورهای مهاجم و فهرســــتی از بمباران مردم و 

شهروندان است.
و  اســــرا  حــــق  در  جنایت هــــا  گــــزارش  ایــــن  در 
بازداشــــتی ها ثبت شــــده و تصاویر بیش از 1200 
4000 بمباران  از  کودک قربانــــی بمباران و بیــــش 

هوایی وجود دارد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

ویروس »تناقض« ستاد ملی مقابله با کرونا را تهدید می کند

مسؤول موج چهارم کرونا کیست؟!
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: افزایش 
ناگهانی تعداد شهرهای قرمز از 9 شهر به 47 
، ماحصل تصمیمات عجیب و بدون  شــــهر
پشــــتوانه علمی ســــتاد مقابله با کرونا درباره 
به  گردشگری  ســــفرهای  و  نوروزی  سفرهای 
خارج اســــت؛ به نظــــر می رســــد عادی انگاری 
کرونا به مسؤوالن ســــتاد مقابله با کرونا نیز 

سرایت کرده است!
کــــه دکتر حســــن روحانــــی، رئیس  در حالی 
ستاد ملی مقابله با کرونا در هفتم فروردین 
ماه سال جاری در جلسه این ستاد اعالم کرد 

که "موج کرونا تمام شده است!"
اما حســــن روحانی روز شــــنبه 14 فروردین با 
یــــک تغییر موضــــع 180 درجــــه ای اظهار کرد: 

»در دو استان، موج چهارم آغاز شده و در برخی از استان های 
دیگــــر نیز اگر مراعــــات نکنیم ممکن اســــت وارد موج جدید 

بیماری کرونا شویم!«
البته تناقض در اظهارات و حتی عملکرد اعضای ستاد مقابله 
بــــا کرونا تنها به همین یک مورد ختم نمی شــــود؛ در حالی که 
، تمام رســــانه ها و کارشناســــان  پیش از آغاز تعطیالت نوروز
نســــبت به بروز موج جدید بیماری در پی برقراری ســــفرهای 
نوروزی به ویژه ســــفرهای گردشــــگری به مقصدهایی مانند 
کشــــور ترکیه، هشدار داده بودند، ســــتاد ملی مقابله با کرونا 

بسیاری از جاده ها و مرزهای کشور را برای سفر باز گذاشت!
وزیر بهداشت در توجیه این اقدام ستاد مقابله با کرونا گفته 
بــــود: »دو نوع رنگ بندی کرونایی را یکی بر اســــاس وضعیت 
کنونی و دیگر خطرپذیری ویروس جهش یافته معرفی کردیم 
و دوســــتان رنگ بندی شــــادتر را کــــه قرمز و نارنجــــی کمتری 

داشت، پذیرفتند و ما هم برای تک صدایی قبول کردیم!«
چنــــد روز بعد، با افزایش تعــــداد مراجعین بــــه مراکز درمانی، 
رئیــــس جمهور اعــــالم کرد که افزایش ســــفرها در ایــــام نوروز 
موجب افزایــــش تعداد شــــهرهای نارنجی و قرمز در کشــــور 
شده است و احتمال مواجه شدن با موج جدید، جدی است.

وی همچنین از مسافران نوروزی درخواست کرد که به منزل 
بازگردند!

اظهارات روحانــــی درباره احتمال مواجه شــــدن با موج جدید 
کرونــــا در حالی صورت گرفت که ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا 
به ریاســــت وی، راه را برای مســــافرت های نــــوروزی و فعالیت 

تورهای گردشگری، هموار کرده بود.
 ، افزایش ناگهانی تعداد شــــهرهای قرمز از 9 شهر به 47 شهر
ماحصل تصمیمات عجیب و بدون پشــــتوانه علمی ســــتاد 
مقابله با کرونا درباره سفرهای نوروزی و سفرهای گردشگری 
به خارج از کشور بود؛ به اذعان سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، در ایام تعطیالت، 15 هزار بیمار کرونایی، نقض قرنطینه 

کرده و به مسافرت رفته اند!
بــــا وجود برقــــراری ســــفرهای نــــوروزی و حضور مســــافران در 
محیط هــــای سربســــته مانند هتل هــــا، مراکز خریــــد و کافه و 
، ســــتاد مقابله با کرونا  رســــتوران ها در بسیاری از نقاط کشور
تجمع در بوســــتان ها در روز طبیعت و در شهرهای نارنجی و 
قرمز را ممنوع اعــــالم کرد. اقدامی که اگرچه به نظر می رســــید 
در کنتــــرل کرونا تا حــــدی مؤثر واقع شــــود امــــا در تناقض با 

تصمیمات این ستاد در ایام نوروز بود.

حاال چند روزی اســــت کــــه کشــــور ترکیه، در 
وضعیــــت قرمــــز کرونا قــــرار گرفتــــه و میزان 
ابتــــال به ویــــروس جهش یافته کرونــــا به طرز 
چشــــمگیری در این کشــــور افزایــــش یافته 
است اما پروازها به ترکیه در حال انجام است!

پیش از این، با دســــتور وزیر بهداشت، رفت 
و آمــــد بــــه عــــراق به علــــت گــــردش ویروس 
جهش یافته ممنوع شده بود و انتظار می رفت 
ستاد مقابله با کرونا، برای بستن مرزها با ترکیه 
 اقدام کند اما علی رغم درخواست 

ً
نیز ســــریعا

وزیر بهداشــــت از رحمانی فضلی برای بســــته 
شــــدن مرزها با ترکیه، این درخواست تاکنون 
بی پاســــخ مانــــده کــــه از بی توجهــــی فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ســــتاد مقابله بــــا کرونا به این 

درخواست وزیر بهداشت حکایت دارد.
بعه نقل از تســــنیم؛ با وجــــود تأکید وزیر بهداشــــت بر لزوم 
مســــدود کردن مرزها با ترکیه، روز گذشته علیرضا رئیسی در 
توجیه علت برقراری پروازها به ترکیه علیرغم شــــیوع ویروس 
جهش یافته انگلیسی در این کشور گفته بود: دو مرز هوایی 
و زمینی داریم؛ میزان ارتباطاتی که با کشور عراق در مرز زمینی 
داریم، متفاوت از میــــزان ارتباطات هوایی اســــت؛ زیرا تبادل 
افــــراد در مرز زمینی باالســــت و بیش از مرز هوایی اســــت؛ در 
مرز هوایی، تعداد مسافران زیاد نیست ضمن این که سوش 
ویروس انگلیسی االن در کشــــور چرخیده است! البته فقط 
بحث عراق نیســــت؛ بستن مرز یک شــــبه ممکن نیست و 
یکسری اقدامات نیاز است که این اقدامات صورت گرفته تا 

مرزها بسته شود!
با وجود اظهار نگرانی بســــیاری از کارشناسان نسبت به بروز 
موج جدید در پی ســــفرها به ترکیه، مرزها با کشــــور ترکیه که 
گرفتار موج ســــنگین کروناســــت همچنان باز است و به نظر 
می رســــد عادی انگاری وضعیت کرونا به مســــؤوالن ســــتاد 
مقابله با کرونا و شــــخص حســــن روحانی نیز ســــرایت کرده 

است!

مدیر کل امور بین الملل مجلس:

ابراز تمایل برخی اروپایی ها برای امضای سند همکاری با ایران

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیــــر کل امور بین الملل 
مجلس از ابراز تمایل برخی کشور های اروپایی در روز های 
اخیر برای امضای ســــند همکاری راهبردی با کشــــورمان 

مشابه سند همکاری های ایران و چین خبر داد.
حســــین امیرعبداللهیــــان افــــزود: مطلع شــــدم که برخی 
ســــفرای اروپایــــی در مراجعــــه به همــــکاران مــــا در وزارت 
امورخارجه گفته اند "چرا ایــــن قرارداد ها را با ما نمی بندید؟ 
" نمی خواهم اسم برخی از این کشور های اروپایی را بیاورم، 
اما به آنان گفته شــــده اســــت که "اگر پیشــــنهادی دارید 
بیاورید" بررسی می کنیم و اگر سندی باشد که منافع ملی 
و مشــــترک را تأمین کند حاضریم با شــــما هم وارد توافق 

شویم.
وی در پاســــخ بــــه پرسشــــی درخصوص علل همســــویی 

مواضع طیف گسترده دشــــمنان جمهوری اسالمی علیه 
ســــند همکاری های راهبردی ایران و چین گفت: پرسش 
من از معاندان و مخالفان این ســــند از آقای بایدن گرفته 
کــــه از امضای این ســــند اظهارنگرانی کرد تــــا دیگران این 
اســــت که اگر رابطه داشــــتن با چین تأمین کننده منافع 
ملی مــــا نیســــت و آقای بایــــدن نگــــران توافــــق تهران - 
پکن اســــت چرا نگران تبادل تجــــاری 650 میلیارد دالری 

کشورش با چین نیست؟
وی افزود: این در حالیســــت که چیــــن و ایران در یک قاره 
مشترک هســــتند، چینی که مانند ایران کشوری تاریخی و 
دارای تمدن اســــت و اکنون نیز در حوزه اقتصاد، فناوری، 
هوافضــــا و بســــیاری حوزه هــــای دیگر حــــرف مهمی برای 

گفتن دارد.
امیرعبداللهیــــان گفت: اگر ارتباط با این کشــــور و امضای 
سند چشم انداز 25 ســــاله با آن ایراد دارد چرا در شرایطی 
که امریکا برای تضعیف چیــــن تالش می کند حجم تبادل 
تجاری خــــودش با پکن بیش از 650 میلیارد دالر اســــت. 
ضمن اینکــــه اخیرا همه کشــــور های عضــــو اتحادیه اروپا 
ســــند جامعــــی را در حوزه ســــرمایه گذاری به طــــور یکجا با 
چین امضا کردند و بیش از 100 کشــــور با چین قرارداد های 
بلندمدت امضا کردند چرا هیچ یک از آنان با هجمه مواجه 

نمی شوند؟
وی تأکید کرد: بار ها اعالم کردیم که این ســــند چشم انداز 

علیه هیچ کشــــوری نیســــت؛ بار ها اعالم کردیــــم که رهبر 
معظم انقــــالب به طور ویژه بر ایجاد توازن در روابط خارجی 
با کشور ها و بخش های مختلف جهان تأکید دارند و اصال 

نمی خواهیم یک طرف را بگیریم و طرف دیگر را رها کنیم.
دستیار ارشد رئیس مجلس شــــورای اسالمی همچنین 
خطاب بــــه اروپایی ها تصریــــح کرد: غربی ها و کســــانی که 
مخالف این قرارداد هستند بگویند در قراردادهایشان با 
کشورمان کجا به عهدشان وفا کردند؟ طبعا ما هم قدرت 
انتخــــاب داریم، اما این به معنی آن نیســــت که طرف های 
غربی و بازیگران دیگــــر را کنار زدیم؛ چنانچه در آن حوزه ها 
نیز منافع ما تعیین شــــود و حاضر به همکاری با ما باشند 

ما نیز آماده همکاری هستیم.
امیرعبداللهیان گفت: در گام دوم انقالب و با آنکه بیش 
از 41 ســــال از اســــتقرار نظــــام جمهوری اســــالمی می گذرد 
چه در ســــال های اخیر و چــــه در دو دهه گذشــــته بار ها با 
اروپایی هــــا مذاکــــرات تجاری داشــــتیم، اما هیــــچ گاه این 
مذاکــــرات بــــه ســــندی راهبردی منتج نشــــده اســــت اگر 

اروپایی ها حرفی برای گفتن دارند این گوی و این میدان.
وی گفت: کســــانی که با ســــند همکاری های ایران و چین 
مخالفت می کنند ادله شــــان به این موضــــوع برمی گردد 
کــــه امضای این ســــند را بخشــــی از حوزه اقتدار سیاســــی 
کشــــورمان می بینند و می خواهند به نحــــوی با این اقتدار 

برخورد کنند.

در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه انگلیس؛

ظریف: کشورهای اروپایی در نشست وین سازنده ظاهر شوند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر امور خارجه از کشورهای 
اروپایی عضو »برجام« خواست تا ضمن احترام به تعهدات 

برجامی شان، در نشست وین سازنده ظاهر شوند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه 
به درخواست »دامینیک راب« همتای بریتانیایی با وی به 

صورت تلفنی گفتگو کرد.
طرفین در این گفتگو آخرین تحوالت مربوط به برجام و به 

ویژه برگزاری نشست پیش روی کمیسیون مشترک در 
وین را مورد بررسی قرار دادند.

وزیــــر امور خارجه کشــــورمان در این گفتگــــو، بار دیگر بر 
ضرورت برداشــــتن کامل و نهایی تحریم های غیرقانونی 
و ناعادالنه آمریکا، به گونه ای که جمهوری اســــالمی ایران 
آنها را راستی آزمایی کند تأکید کرد و گفت: در این صورت 

است که به تعهدات خود باز خواهیم گشت.

ظریف از کشورهای اروپایی عضو برجام خواست تا ضمن 
احترام به تعهدات برجامی شان، در نشست وین سازنده 
ظاهر شــــوند. وزیر خارجه انگلیس هــــم در این گفتگو، 
گفت: کشورش برای به ثمر نشســــتن مذاکرات تالش 
خواهد کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی همچنین در 
مورد برخی مسائل سیاســــی و کنسولی دوجانبه تبادل 

نظر کردند.

آزمون شفافیت آرای مجلس 2 ماه مانده به یک  سالگی 
شــــفافیت آرای نمایندگان یکی از مطالبات مردم از نامزدهای 
انتخابــــات مجلس بود؛ ایــــن افراد هم اکنون بر صندلی ســــبز 
بهارستان نشســــته اند و باید به تعهد و قولی که داده اند 2 ماه 

مانده به یک سالگی وکالت شان از مردم وفا کنند.
طــــرح شــــفافیت آرای نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی در 
نخستین روزهای مجلس یازدهم با 170 امضای نمایندگان تقدیم 
هیأت رئیسه شد و نمایندگان در 6 ماه اول فعالیت خود بارها در 
این باره در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس و در نشست های 
تخصصی بحث و تبادل نظر کرده و از نظرات کارشناسان مختلف 
بهــــره  برده  انــــد. ضمن اینکــــه این طرح به صــــورت ویــــژه در مرکز 

پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس بعد از چند ماه بررسی 
چهارشــــنبه )15 بهمن( در صحن علنی به رأی گذاشته شد اما 

تصویب نشد.
به این ترتیب کلیــــات طرح اصالح مــــوادی از آئین نامه داخلی 
آرای  مجلس شــــورای اســــالمی تحت عنوان طرح شــــفافیت 
نمایندگان روز چهارشــــنبه 15 بهمن ماه با 153 رأی موافق، 63 
رأی مخالــــف و 12 رأی ممتنع از مجمــــوع 234 نماینده حاضر در 

جلسه علنی رد شد.
آنچنان که رئیس مجلس توضیح داد این طرح نیاز به دو سوم 

آرای نمایندگان داشت که رأی الزم را نیاورد. بر اساس ماده 117 
آیین نامه داخلی که نصاب رأی گیرى در مجلس، کمیســــیون، 
کمیته و شــــعبه در مــــوارد مختلــــف را تعیین کــــرده، در مورد 
اصالح آیین نامه داخلی مجلس اکثریت دو ســــوم نمایندگان 
حاضر برای به تصویب رسیدن، الزم است. بر این اساس، طرح 
شفافیت آرای نمایندگان تنها سه رأی مثبت تا تصویب شدن 

فاصله داشت.
عالوه بر اینکه شــــفافیت آرا در مجلس یازدهم تنها سه رأی تا 
تصویب فاصله داشت، مخالفت ها با کلیات طرح نیز چندان 
از جنس مخالفــــت با اصل طــــرح نبود بلکه مخالفــــان تأکید 
داشــــتند که این طرح نیاز به شــــفافیت و فراگیری دارد این در 

حالی اســــت که می تــــوان به صراحت گفت گره کار بســــیاری از 
مشکالت فعلی کشور فقدان شــــفافیت است که در صورت 
حصول این مهم می توان امیدوار بود که می توان مشکالت را 

یکی یکی رفع کرد.

ح شفافیت به  �  جمع آوری امضا برای بازگشــــت طر
دستور کار مجلس

بالفاصله بعــــد از رد این طرح خبر از نامــــه 54 نماینده مجلس 
به هیأت رئیســــه مجلس برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرا 
نمایندگان در صحن علنی مجلس رســــید؛ نامــــه ای که در آن 
عالوه بر درخواست رأی گیری مجدد، اعمال ماده 120 و 121 آیین 
نامه هم برای طرح پیشــــنهاد شده بود تا رأی گیری هم شفاف 

شده و به صورت قیام و قعود برگزار شود.
ماده 130 آیین نامــــه داخلی مجلس ناظر بر این اســــت که اگر 
طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون  هاى موضوع اصل 
هشــــتاد و پنجم )85( قانون اساســــی واقع نشد بدون تغییر 
 به مجلس 

ً
اساســــی تا شــــش ماه دیگر نمی  توان آن را مجددا

پیشــــنهاد نمود مگــــر با تقاضــــاى کتبی پنجاه نفــــر نماینده و 
تصویب مجلس.

وحید ونايی

غ بود تنش بازار عامل کمبود گوشت مر
روزهای آینده آرامش به بازار برمی گردد

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: معــــاون امور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با بهبود روند توزیع 
مرغ در تمام اســــتان ها، در یک تــــا دو روز آینده آرامش 

بیشتری را در بازار شاهد خواهیم بود.
مرتضی رضایی در ارتباط تصویری با استودیوی خبر 21 
شنبه شب شبکه یک سیما افزود: با توجه به افزایش 
تقاضا در بازار و عملکرد ضعیف در توزیع، بازار با تنش 

روبه رو شد.
وی درباره برنامه ریــــزی برای تأمین مرغ در بــــازار افزود: 
تعــــداد 135 میلیون جوجه ریــــزی و تولید جوجه انجام 
شــــده است و مشــــکلی در تأمین گوشــــت مرغ ایجاد 
نشد، ولی تقاضا و تنش در بازار موجب کمبود گوشت 

مرغ شد.
معاون وزیر جهاد کشــــاورزی ادامه داد: در حال حاضر 
128 میلیــــون جوجه ریزی شــــده که گوشــــت مرغ آن از 
اواسط اردیبهشــــت وارد بازار خواهد شد که نسبت به 

سال قبل بسیار باالتر است.
وی دربــــاره توزیع نهاده ها بــــا ارز ترجیحی گفت: تمام 

نهاده های وارداتی ذرت و ســــویای مورد نیاز پرورش 
طیــــور برای مرغ اجــــداد، گله های مــــادر و جوجه های 
نظام منــــد  و  می شــــود  تأمیــــن  کامــــل  گوشــــتی، 
)سیســــتمی( در ســــامانه بــــازارگاه بیــــن مرغدارانــــی 
کــــه جوجه ریزی کــــرده انــــد در کمترین زمــــان توزیع 

می شود.
رضایی افــــزود: در چند ماه اخیر با کمــــک بانک مرکزی 
تأمین نهاده ها صد درصد بــــرای تمام مرغداران تأمین 

شده است.
وی در پاســــخ به ســــؤالی مبنی بر اینکه اگــــر نهاده ها 
با ارز 4 هــــزار و 200 تومانی به مرغداران برســــد قیمت 
تمام شده مرغ چقدر باید باشــــد، گفت: قیمت اعالم 
شده توســــط ستاد ســــاماندهی گوشــــت مرغ کشور 
شامل قیمت تمام شده به عالوه 10 درصد سود برای 
مرغداران بوده اســــت یعنــــی 17 هــــزار و 100 تومان در 
مرغداری و حدود 23 هزار و 300 تومان در کشــــتارگاه 
قیمت مرغ می شــــود کــــه 24 هــــزار و 900 تومان برای 

مصرف کننده تعیین شده است.

بررسی سند راهبردی 25 ساله ایران و چین
 در فراکسیون جبهه نیروهای انقالب

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: عضو هیأت رئیســــه 
فراکســــیون جبهــــه نیروهای انقالب از بررســــی ســــند 
راهبــــردی همــــکاری 25 ســــاله ایــــران و چیــــن در این 

فراکسیون خبر داد.
حجت االســــالم محمدرضا میرتاج الدینی عضو هیأت 
رئیسه فراکســــیون جبهه نیروهای انقالب اسالمی در 
گفت وگویی، با اشــــاره به جلســــه اخیر هیأت رئیســــه 
ایــــن فراکســــیون، اظهــــار کرد: این جلســــه بــــا حضور 
محمدباقــــر قالیبــــاف و ســــایر اعضای هیأت رئیســــه 
فراکســــیون جبهــــه نیروهــــای انقالب برگزار شــــد که 
در آن برنامه هــــای ماهانه فراکســــیون تعیین شــــد و 
راهکارهــــای تأثیرگــــذاری فراکســــیون در برنامه هــــای 

مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
وی در همین راستا افزود: در این جلسه روی این نکته 
تأکید شــــد که فراکســــیون در مســــائل مجلس از دو 
جهت نقش تبیینی و نقــــش تصمیم گیری و تصمیم 
سازی تأثیرگذار است که در نهایت مقرر شد با دعوت 
از کارشناســــان و مسووالن اجرایی در جلسات شورای 
مرکزی و مجمع عمومی موضوعات مهم در دستور کار 

فراکسیون قرار گیرد.
عضــــو هیــــأت رئیســــه فراکســــیون جبهــــه نیروهای 
25 ساله  انقالب، ادامه داد:ســــند راهبردی همکاری 
ایران و چین و همچنین شــــعار سال و بررسی موانع 
و راهکارهای پشــــتیبانی از تولید از جمله موضوعات 

دســــتورکار  در  آنهــــا  بررســــی  کــــه  اســــت  مهمــــی 
دارد  قرار  فراکســــیون  عمومی  مجمع  نشســــت های 
که بدین منظور روز سه شــــنبه ساعت 16:30 جلسه 
مجمع عمومی فراکســــیون را با دســــتور بررسی سند 
راهبــــردی همکاری 25 ســــاله ایران و چیــــن خواهیم 

داشت.
حجت االســــالم میرتاج الدینی بیان کرد: همچنین روز 
یکشــــنبه هفته آینده جلسه شــــورای مرکزی با دستور 
کار شــــعار ســــال یعنی تولیــــد و پشــــتیبانی ها و مانع 

زدایی ها برگزار می شود.

رابرت مالی:

آمریکا مجبور می شود تحریم هایش را کاهش دهد
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: مقامــــات آمریکایی 
می گویند بــــرای بازگرداندن ایران بــــه تعهدات برجامی 
خود، واشنگتن مجبور اســــت تحریم هایی را که با این 

توافق مغایرت دارد، لغو کند.
»رابرت مالی« مسؤول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا 
به شــــبکه خبری »پی بی اس« گفت: »مــــا می خواهیم 
ایران را به تعهدات برگردانیم. ایــــاالت متحده می داند 
که برای بازگشــــت به تعهدات باید تحریم هایی را که با 

توافق مغایرت دارند لغو کند.«
وی در پاســــخ به ســــؤالی دربــــاره حدود هــــزار و پانصد 
تحریمی کــــه در دوره دونالد ترامپ علیــــه ایران اعمال 
شده اســــت، اظهار کرد: ما باید تحریم ها را بررسی کنیم 
تا ببینیم باید چه کار کنیم که ایران از منافعی بهره مند 

شود که قرار بود در توافق از آن برخوردار باشد.«
این اظهــــارات مالی یــــک روز پس از نشســــت مجازی 
کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک صورت 
گرفت که با حضور معاونان و مدیران کل وزیران خارجه 

ایران و 1+4 در روز جمعه برگزار شد.
پس از این نشســــت ســــید عباس عراقچــــی در کانال 
تلگرامــــی خــــود نوشــــت: »امــــروز نشســــت فصلــــی 
کمیســــیون مشــــترک برجام به صــــورت مجــــازی برگزار 
گرفــــت.  صــــورت  جــــدی  و  صریــــح  بحث هــــای  شــــد، 
شرکت کنندگان تصمیم گرفتند ادامه این نشست را 

روز سه شنبه به صورت حضوری در وین دنبال کنند.«
همچنین »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روســــیه 

نــــزد ســــازمان های بین المللــــی در وین، طــــی توئیتی 
نوشت: نشســــت مجازی کمیســــیون مشترک برجام 
پایــــان یافــــت، بحث هــــا کامــــاًل حرفــــه ای بــــود و ادامه 
خواهد داشــــت. این باور وجــــود دارد که ما در مســــیر 
درســــتی هستیم اما راه پیِش رو آسان نخواهد بود و به 
تالش هایی فشــــرده نیاز دارد، به نظر می رســــد طرف ها 

برای این کار آماده هستند.
قبل از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، ند 
پرایس، ســــخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه 
به وقت محلی درباره این نشســــت ابــــراز کرد: ما از این 

مسئله استقبال و آن را گامی مثبت تلقی می کنیم.
وی در ادامه مدعی شــــد: »مــــا آماده ایم که بازگشــــت 
بــــه پایبندی به تعهــــدات برجامی مــــان را دنبال کنیم« 

به شرط آنکه »ایران نیز همین کار را انجام بدهد«.
با وجود این، مقامات کشــــورمان تأکیــــد کرده اند که تا 
زمانی کــــه آمریکا تحریم ها را لغو نکند ایران به تعهدات 

خود ذیل برجام باز نخواهد گشت.
مقامات ایرانی بارها اعالم کرده اند که دولت جو بایدن 
نیز همچنان سیاست دولت ترامپ را ادامه می دهد و 
از بازگشت به برجام و عمل به تعهدات خود خودداری 
می کند. همچنین مقامات کشورمان هشدار داده اند، 
اگر دولت آمریکا به تعهدات خــــود عمل نکند، تهران 
بر اســــاس قانــــون مصوب مجلس شــــورای اســــالمی 
اســــالمی گام هایی فراتــــر برای صیانــــت از حقوق ملت 

ایران خواهد برداشت.
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برتری شهرداری چی ها مقابل 
تیم لیگ برتری پیکان تهران

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیــــم فوتبال شــــهرداری 
همــــدان عصر دیروز در دیــــدار تدارکاتــــی برابر تیم 
لیگ برتــــری پیکان تهــــران به میدان رفــــت که در 

پایان با 2 گل میثم زمانی به پیروزی رسید.
این دیدار در ورزشــــگاه پیکان شــــهر تهران برگزار 

شد.
در این دیــــدار تیم فوتبال شــــهرداری همدان یک 

پنالتی را نیز از دست داد.
شهرداری همدان هم اکنون صدرنشین گروه یک 

لیگ دسته دوم فوتبال کشور است.
این تیم با 26 امتیاز باالتر از سایر مدعیان قهرمان 

نیم فصل اول شده است.

تداوم ناکامی های پاس با 
تساوی مقابل نیروی زمینی 

تهران
هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم پاس با تســــاوی برابر 
نیروی زمینی تهران، همچنان به ناکامی های بدون 
برد خود در گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال کشور 

ادامه داد.
در این دیــــدار که عصر دیروز یکشــــنبه به میزبانی 
ورزشگاه شــــهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد، 2 

تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.
تیــــم پــــاس در تعطیالت نیــــم فصل با از دســــت 
دادن چند بازیکن کلیــــدی و اصلی خود، با ترکیبی 

متفاوت در مقابل نیروی زمینی تهران قرار گرفت.
پاس با این تســــاوی 15 امتیازی شد و در همان رتبه 
نهم جدول گــــروه ب باقی ماند. نیروی زمینی تهران 

نیز 21 امتیازی شد و در رتبه سوم جدول قرار گرفت.
با برگزاری این مســــابقه نیم فصل اول لیگ دسته 
دوم فوتبال کشــــور در گــــروه ب به پایان رســــید و 

تیم ها در تعطیالت نیم فصل قرار گرفتند.

بنیانگذار اسکواش در ایران 
قدردانی شد

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت اســــکواش 
همدان گفــــت: در برنامــــه پایان ســــال 99، هیأت 
اســــکواش اســــتان با حضــــور مربی پاکســــتانی، از 
جهان یوســــف پیشکســــوت و مربی پاکســــتانی 
ورزش اســــکواش و بنیانگذار این ورزش در ایران 

قدردانی کرد.
اســــداهلل ربانی مهر افزود: جهان یوسف از مربیان 
بین المللی اســــکواش اســــت که در چند اســــتان 
کشــــور کورت های تخصصی اســــکواش ساخته و 

شاگردان زیادی را تربیت کرده است.
وی اضافــــه کــــرد: اســــکواش اســــتان همــــدان در 
ارزیابی های فصلی فدراســــیون اســــکواش یکی از 

سه استان برتر کشور بود.
به گفته وی در این برنامه با حضور جهان یوســــف 
زهــــی مربــــی پاکســــتانی اســــکواش و بنیانگــــذار 
اســــکواش در ایــــران و رئیــــس هیأت اســــکواش 
کمیته های تخصصــــی و عوامل اجرایی  اســــتان از 

هیأت اسکواش استان همدان تجلیل شد.
ربانــــی مهر افــــزود: توجه بــــه حوزه اســــتعدادیابی، 
آموزش وجــــذب اعضــــا، راه اندازی پــــدل و معرفی 
اســــکواش به جامعــــه و تعامل با بخــــش دولتی و 
خصوصی از دیگر برنامه های با اولویت ســــال 1400 

اسکواش استان همدان است.

گلف بازان همدانی 
هفته سربازان گمنام 

را گرامی داشتند
هگمتانه، گروه ورزش: به مناســــبت بزرگداشــــت 
هفته سربازان گمنام مسابقه دوستانه مینی گلف 

برگزار شد.
علی فیــــاض مســــؤول کمیته مینی گلــــف هیأت 
گلف اســــتان همــــدان اعالم کرد: این مســــابقه در 
آقایان و به مناســــبت گرامیداشــــت هفته  بخش 
ســــربازان گمنام در ســــایت تخصصــــی مینی گلف 
همدان واقع در مجموعه ورزشــــی ســــردار شــــهید 

علیرضا شمسی پور برگزار شد.
فیاض ادامه داد: مســــابقه مذکور بــــا رعایت تمام 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی به صورت انفرادی و به 

روش مجموع ضربات در 9 میدان برگزار شد.
همچنین وی تشــــریح کرد: سایت تخصصی مینی 
گلف همدان کامال اســــتاندارد است و ما کوشش 
می کنیم نحوه برگزاری مســــابقات نیز تا حد امکان 
به شــــرایط اســــتاندارد بیــــن المللی نزدیک باشــــد 
بنابراین مســــابقه مذکــــور را در دو رده ســــنی زیر و 
باالی هجده سال برگزار کردیم. گفتنی است نتایج 

مسابقه مذکور به شرح زیر می باشد.
رده سنی باالی هجده سال �

نفر نخست: آریا قهرمانی
نفر دوم: علی فیاض

نفر سوم: محمد جواد حیدری
رده سنی زیر هجده سال �

نفر نخست: عادل خاکباز
نفر دوم: سام سپنتا

نفر سوم: کوروش غالمی

خبــر

چشم امید بسکتبال همدان 
به حضور حامیان مالی

هگمتانه، گروه ورزش: جامعه بســــکتبال استان همدان 
در ســــال های اخیر دیگــــر آن آوازه روز هــــای خوش خود را 
ندارد و چشــــم انتظار حامیان مالی است تا ظرفیت عظیم 
اســــتان در این حوزه فراموش نشــــود. دلسوزان و ورزش 
دوســــتان همدانــــی به یاد دارنــــد بســــکتبال همدان چه 
اقتداری در گذشته داشته و میراثی که در سال های جاری 
از آن دوران باقی مانده در شــــأن اهالی بسکتبال نبوده و 

بسیاری از آن ها را دلسرد کرده است.
روز هایی که تیم بســــکتبال پگاه همدان در کشور قدرت 
نمایی می کرد و بــــا حضور دو بازیکن مطــــرح آمریکایی در 

تیمش از بهترین شرایط ممکن برخوردار بود.
در ورزش استان و حتی کشــــور به وفور شنیده می شود؛ 
عدم تمایل حامیان مالی به حضور در ورزش و نبود حامی 

مالی!
پرویــــز ریحانــــی کــــه ســــال ها اســــت ســــکان دار هیأت 
بســــکتبال اســــتان همدان است و ریاســــت این هیأت 
کیــــد بــــر این موضــــوع و اشــــاره به  را برعهــــده دارد بــــا تأ
بســــکتبال  رشــــته  می گوید:  داری  تیــــم  بــــاال  هزینه های 
همانند دیگر رشــــته های ورزشــــی نیازمند صــــرف هزینه 
اســــت و تــــا زمانــــی کــــه بودجه ها بــــه صورت محــــدود و 
دولتی باشــــد نمی توانیم انتظار سیر تحولی آن چنانی در 
بسکتبال استان داشته باشــــیم و می بایست به دنبال 
این موضوع باشــــیم که تیم های تحت نظر ما با حامیان 

کنند. ورزشی پیشروی 
او افــــزود: در گذشــــته صحبت هایــــی بــــا کارخانجــــات و 
شــــرکت هایی که توانایی مالی باالیی دارند صورت گرفته 

اســــت، اما آن ها دیگــــر تمایل بــــه حضور در بســــکتبال 
نداشــــته و این موضوع خــــود جای ســــوال دارد و آنچنان 
نســــبت به دالیل آن واقف نشــــده ایــــم و متعجبیم، اما 
امیدوار به حل این مشــــکل از ســــوی مســــؤولین ارشد 
اســــتانی هســــتیم تا فرآیند این موضوعات بــــرای هیأت 
و زیرمجموعه های آن آســــوده تر باشــــد. همانطــــور که به 
مســــائل پاس همدان توجه می شــــود یا اتفاقات ورزشی 
دیگری کــــه در اســــتان رخ می دهــــد،  ای کاش این امکان 
فراهم بود که پاس همدان در مســــائل تیم داری در دیگر 
رشته های ورزشی هم ورود کند گرچه آن ها نیز مشکالت 

مالی خود را دارند.
رئیــــس هیــــأت بســــکتبال اســــتان همــــدان در ادامه به 
عملکرد و دســــتاورد های هیأت بســــکتبال در سالی که 
گذشت اشــــاره داشــــت و گفت: با وجود مســــائل کرونا 
کــــه مانــــع از انجام بســــیاری از امــــورات ما شــــد؛ در بحث 
اســــتعدادیابی و توجه، توانســــتیم با تیم های بسکتبال 
اســــتان عملکــــرد قابل قبولــــی در لیگ های کشــــور ارائه 
دهیم و چهار تیم بزرگســــاالن را با هر شیوه ایی که امکان 
پذیر بود در مســــابقات حاضر کردیم و با انجام تست های 
کرونا پیش از بازی، شــــرایط مناسب را برای بازیکنان خود 

در بخش آقایان و بانوان فراهم کردیم.
پرویز ریحانــــی در رابطه با مســــئله اســــتعدادیابی و توجه 
کادمی بسکتبال و قابلیت های استان  بیش از پیش به آ
اظهار کرد: انشاهلل اقداماتی صورت خواهد گرفت گرچه ما 
توان خود را در این امر بکار برده ایم و هرساله کالس های 
بسکتبال در تابســــتان را برگزار می کنیم و تالش خواهیم 

کرد توجه بیشتری به این موضوع شود و مدیرکل ورزش 
و جوانان استان همدان، حمید سیفی هم به این موضوع 

اشاره داشتند که در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه حمید ســــیفی مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان با تأکید بر توجه و حمایــــت متوازن از هیأت های 
ورزشــــی گفت: تالش ما بر این اســــت با توجــــه به بودجه 
محدودی که در اختیار داریم بیش از پنجاه هیأت ورزشی 
و کمیته های زیــــر مجموعه آن را با عدالــــت و انصاف و به 

دور از تبعیض تا جایی که ممکن است حمایت کنیم.
او افزود: هیأت های ورزشی ما باید تالش کنند که خود به 
دنبال توســــعه و مباحث بازاریابی و مارکتینگ باشند که 
اداره کل ورزش و جوانان برنامه ایی برای آشــــنایی عوامل 
زیرمجموعه اداره با این موضوعات تدارک دیده اســــت و 
امیدواریــــم آموزش هایی که قرار اســــت صورت گیرد برای 
هیأت های ورزشــــی ما مثمرثمر باشــــد و ما مشکل مالی 
آنچنانــــی در هیأت های ورزشــــی مختلف خــــود باالخص 

رشته بسکتبال نداشته باشیم.
سیفی ادامه داد: گر چه در شرایط گوناگون ورزش استان 
به صورت جــــدی ورود کرده ایم و به اصطــــالح امورات را با 
مدیریت بحران گذرانده ایم با وجود این که بسیاری از این 
مسائل از دســــتور کار ما خارج اســــت و جا دارد از زحمات 
این عزیزان تشکر کنیم و انشــــااهلل در سال جدید اوضاع 
و احوال بهتری از بســــکتبال شاهد باشــــیم و برنامه های 

متنوعی برای آن باشد.

حضور گرین کشاورز نهاوند در فصل آینده لیگ دسته سه کشور
هگمتانه، گروه ورزش: ســــهمیه تیم گرین کشاورز نهاوند در مســــابقات فصل آینده لیگ دسته 

سوم فوتبال کشور حفظ شد.
هفته سیزدهم و پایانی لیگ دسته سوم کشــــور با پیروزی سه بر یک گرین کشاورز نهاوند مقابل 

نیکان مهر تهران به پایان رسید و این تیم موفق به بقا در این مسابقات شد.

گرین کشــــاورز نهاوند با قرار گرفتن در رده چهارم گروه سوم لیگ دسته سه فوتبال کشور هر چند 
از صعود به مرحله بعد بازماند اما توانست سهمیه حضور در این لیگ را حفظ کند.

لیگ دســــته ســــه فوتبال ایران چهارمین لیگ معتبر فوتبال کشور اســــت که مسابقات آن در 2 
مرحله برگزار می شود.

در مرحله نخست مسابقات لیگ دسته ســــوم فوتبال باشگاه های کشور 65 تیم در پنج گروه 13 
تیمی حضور دارند.

از هر گروه 2 تیم به مرحله دوم صعود کرده و تیم های ســــوم تا ششــــم در لیگ دســــته ســــوم باقی 
ماندند و مابقی تیم ها به لیگ های استانی سقوط کردند.

گالیه های قربانی در نشست خبری با ورزشی نویسان

سرمربی پاس: وضعیتمان بحرانی است
هگمتانه، گروه ورزش: سرمربی پاس همدان گفت: تنها 
دلیل ماندن من در این تیم عالقه است و پاس را همانند 

فرزند خود می دانم.
علی قربانی، ســــرمربی کنونی تیم فوتبال پاس همدان در 
رابطه با بازگشــــت به جمع پاسی ها گفت: شاید باور کردن 
این موضوع برای همگان ســــخت باشــــد اما با نیت قلبی 
برای آمدن به پاس تصمیم گیری کردم و می توانم از عرقی 
که به پاس همدان داریم بگویم، حتی زمانی که در باشگاه 
حضــــور نداشــــتم نتایج بازی پاســــی ها را رصــــد می کردم و 
عالقه به باشــــگاه تنها دلیل من بــــرای حضور در این تیم 

است.
او در ادامه اضافه کرد: پاس همــــدان در وضعیت بحرانی 
قرار دارد، ورزشی ها در جریان هستند، نمی توانستم شاهد 
این موضوعات باشــــم زیرا دلسوز تیم هســــتم و پاس را 
همانند فرزند خودم می دانم، کادر فنی ما در دوســــالی که 
سکاندار پاس بود در جمع مدعیان قرار داشت و پله های 
ترقی و ســــیر صعودی پاسی ها گواه بر این موضوع بود اما 
در حــــال حاضر وضعیت پــــاس را می بینید و می دانید چه 
کار سختی برای بازگشت به شرایط مطلوب و نجات دادن 

تیم از وضعیت اسفناک موجود داریم.
ســــرمربی پاس همدان با رد شائبه های موجود در رابطه با 
موضوع خروجی های باشگاه اظهار کرد: این که می گویند 
علــــی قربانی چند تــــن از بازیکنان باشــــگاه را بــــرای ادامه 
بازی ها رد کرده است اشــــتباه است. اوضاع مالی باشگاه 
خوب نیست و بســــیاری از آن ها خودشان باشگاه را ترک 
کرده انــــد و یا حتی در تمرینات و بازی ها شــــرکت نکردند! 
البتــــه که خود من هم بازیکنانی را خــــط زدم و دالیل آن ها 
فنی و اخالقی بوده اســــت و روی آن فکر شده است. من 
معتقــــدم برای جــــذب بازیکنــــان فصل اخیر اتــــاق فکری 

وجود نداشته است.
علی قربانی از حمید ســــیفی، مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان گله مند اســــت و می گوید: متولی اصلی ورزش 
اســــتان و باالخــــص تیــــم فوتبال پــــاس همــــدان اداره 
کل ورزش و جوانــــان اســــت. من متعجبم کــــه چرا آقای 
ســــیفی تاکنون حتی یک تمــــاس تلفنی با من نداشــــته 
اســــت، حتی یک ســــالم و علیک پس از آن که مشغول 
به ســــرمربیگری پاس شده ام با من نداشــــته اند. مگر از 
ایشــــان برای انتخاب ما مشورت نمی گیرند؟ آقای سیفی 
حتی یک روز در تمرینات ما حضور نداشته اند که جویای 
وضعیت تیم شــــوند. بپرســــند مشــــکالت ما چیست، 
چه امکانات ســــخت افــــزاری می تواننــــد در اختیار ما قرار 
دهند. آقای عظیمی )مدیرعامل باشــــگاه پاس همدان( 
را در ایــــن راه تنها نگذاریــــد. هیچ حمایتــــی از ارگان های 
مختلــــف از ما صورت نگرفته اســــت و از زمانــــی که آقای 
عظیمی از جیبشــــان هزینه می کنند استانداری دیگر در 

امور هزینه ها ورود نمی کند.
او در ادامه با اشــــاره به مشکل ســــکونت اعضای باشگاه 
گفت: اگــــر پس از بــــازی ایــــن را بگویم می گوینــــد این ها 
بهانه اش اســــت اما آقای ســــیفی این حاشــــیه ها برای ما 
تمامــــی نــــدارد، هفته ایــــی یک بــــار در هتل مریانــــج به ما 

می گویند وسایلتان را جمع کنید و بروید بیرون.!
ســــرمربی پاس همدان افزود: برای همین مسائل است 
که می گویم دلسوز وضعیت تیم هســــتم. پاس همانند 
یک کودک سر راهی شده است که هیچکس مسؤولیت 
بزرگ شدن آن را برعهده نمی گیرد اما هنگام موفقیت ها 
همه افراد مشتاق به حضور در شادی ها و گرفتن عکس 

هستند.
قربانــــی بیــــان کرد:مدیرکل و دیگر مســــؤوالن اســــتان 

بدانند اکنون زمان رســــیدگی به مشــــکالت مااست. اگر 
اســــترس ســــقوط در ذهن بازیکنان ما رخنــــه کند دیگر 
نمی تــــوان به اوضــــاع تیم ســــر و ســــامان داد، خواهش 
می کنم اکنــــون کــــه در رده نهم هســــتیم و وضعیت ما 
بحرانی نیســــت حمایت ها و پاداش های خود را شــــروع 
کنیــــد و حمایت هــــا را منتهــــی بــــه آخر فصــــل نکنید که 
شــــاید زمان هــــای کابوس وار مــــا آن زمان باشــــد و حتی 
پاداش هــــای میلیونی هم دیگر نتوانــــد باعث موفقیت 

شود. بازیکنان 
او در رابطه بــــا وضعیــــت ورودی های باشــــگاه بیان کرد: 
با باز شــــدن نقــــل و انتقــــاالت قطعا تــــالش خواهیم کرد 
بازیکنانــــی را جــــذب کنیــــم و می توانــــم به ایــــن موضوع 
کادمی به  اشــــاره کنم که تعداد چشــــمگیری از بازیکنان آ
باشــــگاه اضافه شــــده اند زیرا بومی گرایــــی یکی از اهداف 
مااســــت و می تواند خود عامل ایجاد یکدلی در تیم شود 
و از بازیکنــــان همدانی نیز برخوردار باشــــیم. حتما از آن ها 
در ادامه استفاده خواهد شد. در قراردادم ذکر کرده ام که 
باید نقل و انتقاالت باشــــگاه صورت گیرد زیرا نمی خواهم 
اعتباری که در فوتبال کشــــور دارم زیر سوال برود و قطعا 
بــــدون جذب بازیکن جدیــــد آینده خوشــــی در انتظار تیم 

نخواهد بود.
ســــرمربی پاس همدان در پایان صحبت های خود اشاره 
کرد: ان شــــااهلل عملکرد تیــــم در دوران حضــــور من روند 
صعودی خود را آغــــاز کند و شــــاهد موضوعاتی همچون 
ســــقوط به لیگ پایین تر نباشــــیم و به ثبات برســــیم و باز 
هم تأکید می کنــــم موضوعاتی همچون خوابگاه و خوراک 
و ساده ترین مسائل تیم داری باعث ایجاد حاشیه در تیم 
ما شده است و این یک معضل است نه بهانه! امیدوارم 

اداره کل ورزش و جوانان وضعیت ما را جویا شود.

"لطیفی" مربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: جــــالل لطیفی مربــــی مالیری به 
عنــــوان مربی تیــــم ملی نوجوانــــان کشــــتی آزاد انتخاب و 

معرفی شد.
طی حکمی از سوی فدراســــیون کشتی جمهوری اسالمی 
ایران جالل لطیفی مربی مالیــــری به عنوان مربی تیم ملی 

نوجوانان کشتی آزاد انتخاب و معرفی شد.
این انتخابــــات در آســــتانه آغاز برنامه هــــای فنی تیم های 
کشــــتی آزاد نوجوانــــان و جوانان صورت گرفتــــه و مربیان 
معرفی شده در کنار محمد طالیی به عنوان سرمربی این 

تیم فعالیت خواهند کرد.

سپهری ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر نیز 
ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه انتخاب لطیفی مربی 
ارزشی و توانمند مالیری را به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان 
کشتی آزاد را به جامعه ورزش شهرستان و استان خصوصا" 

گوش شکسته های این رشته ورزشی تبریک گفت.

پرش سوارکاران در بهار
هگمتانه، گروه ورزش: نوزدهمین دوره مســــابقات پرش با اســــب »جام جمهوری« به 

میزبانی باشگاه آذرخش در شهرستان بهار برگزار شد.
نوزدهمیــــن دوره مســــابقات پرش با اســــب "جام جمهــــوری" با حضور ســــوارکارانی از 
، اکباتان، گشتاسب و خوشه طالیی  ، اویسینا، ایثار باشگاه ها و مراکز سوارکاری شبدیز
به مدت دو روز در باشــــگاه ورزشی سوارکاری آذرخش شهرستان بهار برگزار شد که در 
پایان در رده c1 آزاد محسن حدادیان از باشگاه آدرخش اول شد، فرزاد سهیل قاسمی 
از باشگاه اکباتان و علیرضا بختیاری از باشگاه سوارکاری اوسینا به ترتیب دوم و سوم 

شدند.
در رده D1 آزاد مهدی حمزه ای از باشگاه سوارکاری کوثر قهرمان شد و مهدی صمدی از 

باشگاه ایثار و علیرضا بختیاری از باشگاه سوارکاری اوسینا دوم و سوم شدند.
، علی رابطی  همچنین در رده اسب های جوان 6و 7 سال مهدی صمدی از باشگاه ایثار

از باشگاه گشتاسب و محســــن حدادیان از باشگاه سوارکاری آذرخش به ترتیب اول 
تا سوم شدند.

جام نوروزی در فامنین
هگمتانه، گروه ورزش: مســــابقات جام نــــوروز با حضور 10 
تیم روســــتایی در شهرســــتان فامنین برگــــزار و با معرفی 

تیم های برتر خاتمه یافت.
مســــابقات فوتبال جام نوروز به همت هیأت روستایی و 
عشــــایری و باهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرســــتان 
فامنین با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در زمین 

خاکی مجتمع ورزشی امام حســــن مجتبی )ع( شهرستان 
برگزار گردید.

در این مســــابقات 10 تیم از روستاهای شهرستان فامنین 
در قالــــب دو گــــروه 5 تیمی به مــــدت 10 روز بــــا همدیگر به 
رقابت پرداختند که تیم های روســــتای فیــــض آباد و اصله 
با شکســــت تیم های حریف به دیدار نهایی مسابقات راه 

یافتند.
در دیدار نهایی تیم روســــتای فیض آباد با نتیجه 5بر2تیم 
روســــتای اصله را شکســــت داد و به عنوان قهرمان این 
دوره از مســــابقات دســــت یافت. اهدای جــــام قهرمانی و 
جوایزی به رسم یادبود به تیم های برتر از دیگر بخش های 

آیین اختتامیه مسابقات جام نوروز بود.

رحیمی سرپرست حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات ورزش استان شد

هگمتانه، گــــروه ورزش: طی حکمی از طــــرف مدیرکل 
ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان »محمــــد رحیمی« 
سرپرســــت حــــوزه ارزیابی عملکــــرد و پاســــخگویی به 
شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان همدان شد.
با صدور حکمــــی از ســــوی »حمید ســــیفی« مدیر کل 
ورزش و جوانان اســــتان همدان، »محمــــد رحیمی« به 
عنوان سرپرســــت حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــــکایات اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

منصوب شد.
در ایــــن حکــــم آمــــده اســــت: بــــه موجــــب ایــــن ابالغ 

جنابعالی به عنـــــوان سرپرســــت حوزه ارزیابی عملکرد 
و پاســــخگویی به شــــکایات اداره کل ورزش و جوانان 

استان همدان منصوب می شوید.
نظر به اهمیــــت و جایگاه ورزش و جوانــــان در جامعه، 
امید اســــت با اتکال به خداوند متعــــال و بهره گیری از 
کلیــــه ظرفیت ها و تعامل مناســــب بــــا مقامات محلی 
و بهــــره مندی از همکاری پیشکســــوتان در پیشــــبرد 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اعتالی 
ورزش و امــــور جوانان آن شهرســــتان موفــــق و موید 

باشید.

یک فیزیولوژیست:

»بی تحرکی« احتمال ابتال به زوال عقل و افسردگی 
را افزایش می دهد

هگمتانه، گروه ورزش: یک کارشناس ارشد فیزیولوژی 
ورزشی همدان گفت: بی تحرکی تأثیرات مخربی بر مغز 
دارد تــــا جایی که عــــدم فعالیت بدنی احتمــــال ابتال به 

زوال عقل و افسردگی را افزایش می دهد.
محمــــد ولدی اطهر اظهار کــــرد: ورزش و فعالیت بدنی 
فقط به رشــــد عضــــالت و آمادگی جســــمانی ما کمک 
نمی کند بلکه ســــنگ بنای اصلی پیشگیری از حداقل 
35 بیماری مزمــــن مانند بیماری هــــای قلبی- عروقی، 
بیماری های شــــناختی، ســــرطان و دیابت است و حتی 
نقــــش ورزش در برخــــی از بیماری ها آن قدر برجســــته 
 اســــت که از ورزش به عنوان دارو بــــرای این بیماری ها 

یاد می شود.
وی تصریح کرد: با وجود تأثیراتی که ورزش بر دســــتگاه 
قلبی- عروقــــی دارد، به اثرات چشــــمگیر ورزش بر مغز 
و سالمت مغز توجه کافی نشــــده است در صورتی که 
مطالعات نشان می دهند ورزش محرکی برای تغییرات 

شناختی و ساختاری در مغز است.
ولدی اطهر خاطرنشــــان کرد: به نظرم بهتر اســــت این 
دیــــدگاه را در جامعــــه توســــعه دهیم کــــه ورزش تأثیر 
مثبتی بر مغز و سیســــتم های مختلف مــــا ندارد بلکه 
بی تحرکــــی و عــــدم فعالیت بدنی اســــت کــــه تأثیرات 
مخربی بر مغــــز دارد به صورتی که این ســــبک زندگی و 
عدم فعالیت بدنــــی چاقی، دیابت، افســــردگی و زوال 

عقل را افزایش می دهد.
ایــــن دو تعریــــف، توضیح  بــــا تفاوت  وی در رابطــــه 
زش کننــــد خیلی  داد: برخــــی فکــــر می کنند اگــــر ور
اگر  امــــا  اســــت  مثبــــت  آن  فوایــــد  و  بــــوده  خــــوب 
زش انجــــام ندهنــــد اتفاقی نمی افتــــد در صورتی  ور
کــــه اینطور نیســــت و نیاکان مــــا در دنیایی زندگی 
کنند  زش  بــــرای غذا ور کــــه مجبور بودند  می کردند 
فرآیند  در  موفقیت  به  بســــتگی  غذا  دریافت  چراکه 
وزی در محیطــــی  شــــکار داشــــت امــــا انســــان امــــر
زش جزئی از زندگی نیســــت و  زندگــــی می کند که ور
گمشــــده  هنر  به  وی  ر پیاده  ندارند،  بدنی  فعالیت، 
تبدیل شــــده و سبک زندگی با گذشــــته تکاملی ما 

است. ناسازگار 
این کارشناس ارشــــد فیزیولوژی ورزشــــی ادامه داد: از 
منظر تاریخی، تکاملی و علمی شواهدی از ارتباط عضله 
و مغــــز وجود دارد و اثبات شــــده اســــت کــــه فعالیت 
بدنی متوسط و شدید اثرات مفیدی بر سالمت مغز و 

عملکرد شناختی آن دارد.
ولدی اطهــــر مطــــرح کــــرد: ورزش و فعالیــــت بدنــــی در 
مهارت های حرکتی، واکنــــش، یادگیری، حافظه، توجه، 
ســــرعت پــــردازش مغــــز و کارکردهــــای اجرایــــی یعنی 
فرآیندهای شناختی مانند حل مســــئله، سازماندهی، 

استدالل و حافظه نقش مهمی دارد.
وی با بــــا تأکید بــــر اینکــــه ورزش کــــردن در موفقیت 

تحصیلی افراد تأثیرگذار است، توضیح داد: در مواردی 
مشــــاهده می شــــود که خانواده ها فرزندان را از ورزش 
منع می کنند تا درس بخواننــــد در صورتی که ورزش در 

موفقیت تحصیلی و هوش تأثیرگذار است.
وی در رابطه با نحوه تأثیرگذاری ورزش و فعالیت بدنی 
، با بیان اینکه تأثیرات به دو صورت مســــتقیم و  بر مغز
غیرمستقیم اســــت، گفت: تأثیر مســــتقیم به صورتی 
است که وقتی ورزش می کنیم، عضالت منقبض شده 
و مولکول هایی ترشــــح می کنند که این مولکول ها به 
مغــــز می رونــــد و تغییراتی در آن اعمــــال می کنند اما در 
روش غیرمســــتقیم هنگامی که ورزش بر بافت چربی 
اثر می گذارد، تغییراتی اعمال می کند و مولکول هایی از 
این بافت ها ترشح می شود که با حرکت به سمت مغز 

تأثیرات خود را اعمال می کنند.
اول  درجه  در  کرد:  خاطرنشــــان  فیزیولوژیســــت  این 
منظــــور فعالیت بدنی اســــت نــــه ورزش و فردی که 
که به  کشــــاورزی  کافــــی دارد ماننــــد  فعالیــــت بدنی 
صورت سنتی کشــــاورزی می کند نیاز به ورزش ندارد 
کارمنــــدان، خانم های  بــــرای افرادی ماننــــد  و ورزش 
بدنی  فعالیت  کــــه  اســــت  بازنشســــتگان  و  خانه دار 

ندارند. کافی 
وی مطرح کــــرد: اگر ورزش همگانی بــــه صورت صحیح 
انجام شــــود حتی می تواند از برخی ورزش های قهرمانی 
مفیدتر باشــــد چراکــــه در مــــواردی انجــــام ورزش های 
همگانــــی  ورزش  بنابرایــــن  اســــت  مضــــر  پربرخــــورد 

صددرصد پاسخگوی نیاز افراد است.
این مربی بدنســــاز در رابطه بــــا تأثیرگذارترین ورزش بر 
عملکرد مغز اظهار کرد: مطالعات انجام شــــده بیشــــتر 
بر ورزش های هوازی مانور دادند و این تأثیرات بیشــــتر 
بــــا تمرینــــات هوازی بــــه اثبات رســــیدند امــــا تمرینات 
مقاومتی هم کــــه کمتر مــــورد مطالعه گرفتنــــد، اثرات 

مثبتی داشتند.
بهداشــــت  ســــازمان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  ولدی اطهــــار 
جهانی)WHO(، ورزش کردن در مدت زمان 150 دقیقه 
با شدت متوسط و 75 دقیقه ورزش شدید را در هفته 
توصیه کرده اســــت، ادامه داد: برای بزرگساالن، روزانه 
حداقل 20 دقیقه پیاده روی ســــریع بــــه صورتی که فرد 
بــــه نفس نفس بیفتــــد، توصیه می شــــود و پیاده روی 

آهسته مورد توجه نیست.
وی با اشــــاره بــــه اینکه کــــودکان باید روزانــــه 60 دقیقه 
فعالیــــت به صورت بازی در اکثر روزهای هفته داشــــته 
باشند، خاطرنشــــان کرد: افراد در هر سنی می توانند از 
فواید ورزش ســــود ببرند اما هر چقدر زودتر باشد بهتر 
اســــت به صورتی که گفته می شــــود حتــــی نوزادانی که 
از مادران ورزشکار متولد می شــــوند، وضعیت بهتری 

نسبت به سایرین دارند.
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7 اندیشه

هگمتانه، گروه اندیشه: امروزه گسترش فناوری اطالعات 
و ارتباطات به گونه ای است که در هر کجای زندگی انسان، 
جلوه های حضــــور فناوری اطالعات و ارتباطات به چشــــم 
می خــــورد. اینترنت و ســــرویس های ارائه شــــده در قالب 
آن، در عیــــن حال که ابــــراز مفیدی برای کســــب و تبادل 
اطالعات اســــت اما می تواند مخرب نیز باشــــد. این مقاله 
با هدف بررســــی فضای مجازی و اثر آسیب آن در خانواده 
پرداخته اســــت و هدف نهایــــی این مقاله کـــــشف ابداع 
، برای کاهش  و تبیین توصیه ها و سیاســــت هایی مؤثــــر
پیامدهای نامطلوب فضای ســــایبر و بهره گیری شایسته 

از فرصت های پدیـد آمـده از فـضای سایبر است.
فضای ســــایبری نســــل جدیدی از فضای روابط اجتماعی 
اســـــت با اینکه عمر خیلی زیادی ندارد، به خوبی توانسته 
در زندگی مردم در سنین مختلف جا باز کند. مردم از گـروه 
هـــــای اجـــــتماعی متفاوت در فضای مجازی گردهم آمده 
اند و بدون محدودیت هر لحظه در هـــــر کـــــجا که باشــــند 
میتواند بــــا هر نقطه ای از جهان که بخواهنــــد ارتباط برقرار 
کند. و این امر به مـرور مـیزان کـنترل خانواده ها و مدارس 
آموخته های نسل جدید و نیز کیفیت و جهت گیری های 
آموزشی و تـــــربیتی خـانواده هـــــا، مدارس و جامعه را متأثر 
ســــاخته اســــت. بنابرین الزمه تعادل در این محیط های 
مجازی برخورداری از یـــــکسری مـهارت های فـنی و فناوری 
است. اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن، در 
عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تـــــبادل اطـالعات 
، اینترنت  است اما می تواند مخرب نیز باشد، به بیان دیگر
ابزار قدرتمندی اســـــت کـــــه هـــــم میتواند باعث فســــاد 
گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشــــد علمی، فرهنگی و 

اجتماعی نوجوانان را فـراهم آورد.
با توجــــه به اهمیت فضــــای مجازی در توســــعه جوامع در 
جامعه ما نیز در ســــال هـــــای اخـــــیر بـــــه فناوری اطالعات 
ارتباطــــات توجــــه زیادی شــــده اســــت ولی در ایــــن رابطه 
آسیب های جـدی وجـــــود دارد که ضروری است به ریشه 
یابی آن پرداخت. فضای ذهنی جوانان را اشتغال کـــــرده و 
، نمایانگر نقش خانواده در کنار ایـن ابـررسانه  از آن مـهمتر
است کـــــه والدیـــــن روی فـــــرزندان خود تا چه حد کنترل 
تـــــربیتی و نـــــظارت اخالقی دارند. بروز آسیب های نوظهور 
میتواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسـیب هـای اجتماعی و 
روانی باشد، به همین دلیـل، برنامه ریزی برای شـناسایی، 
پیـــــشگیری و کاهش آسیب های نوظهور الزم و ضـروری 
اســـــت. صرف نظر از آمــــار و ارقــــام بــــاال و روزافزونی که در 
مـسائلی مـانند باالرفتن سن ازدواج- طالق- فرار از منزل، 
فـحشا و سـایر مـسائل خـانوادگی وجـود دارد، سردشدن 
ارتباطات عـاطفی، نـــــارضایتی ها از زندگی خانوادگی است 
که باعث ناکامی و شکســــت های بزرگی در زندگی جوانان 
شده است. اینها نـــــشان از مـــــشکالت عـمیقی در سطح 

خانواده دارد که به نوعی باید ریـشه یـابی و درمـان شـوند.

اعتیاد به اینترنت �
یکــــی از آســــیب های اینترنت، اعتیــــاد به آن اســــت و در 
جامعه ما نیز با گســــترش روز افزون اینترنت شــــاهد این 
مـــــسئله هـــــستیم.اعتیاد به اینترنت میتواند مشکالت 
جدی تحصیلی و خانوادگی بــــرای مخاطبان به وجود آورد 
اگر اســــتفاده کننــــدگان از اینترنت نتواننــــد به مدت یک 
مــــاه دوری از ایـــــنترنت را تـــــحمل کننــــد، در معرض خطر 
اعتیاد به آن قرار دارند. و متأســــفانه شــــاهد این پدیده در 
میان جوانان هســــتیم. به طوری که برخی از جوانان شبها 
را تــــا صبح بــــا اینترنــــت می گذرانند و تمام صبــــح را خواب 
هـستند و ایـــــن مسئله آغـــــازگر آسیب های متعدد دیگر 
نیز میشود. از جمله این آسیب ها می توان به آسیب های 
خانوادگی، ارتباطی، عـــــاطفی، روانی، جســــمی و اقتصادی 

اشاره کرد.
1- آسیب فکری  �

استفاده از حد مـــــتعارف از ایـــــنترنت بـه وابستگی شدید 
روانی و فکری می انجامد.

2- آسیب جسمانی  �
فشارهای عصبی، چاقی، انزوا و چشم درد...

3- آسیب های اجتماعی و فـرهنگی  �
گـــــاه مشاهده می شود که افراد چنان در اتاق های گفتگو 
غرق میشــــوند که حـــــتی زمـــــان صـــــرف غــــذا را فراموش 
می کنند، این ها عالیمی شبیه الکلی ها یا معتادان دارند. 
بســــیاری از آنـــــان از بیخوابــــی رنــــج میبرند، خســــته اند و 

روابطشان با اطرافیان به حداقل رسیده است.
گـــــسست فکری و عاطفی: با ورود بـــــه ایـنترنت و رایانه به 
درون خانواده ها بیــــن والدین و فرزنــــدان جدایی فکری 
– عاطفــــی و فیزیکی رخ می دهد و پیشــــرفت خیره کننده 
فنــــاوری تأثیرات محســــوس و نامحســــوس زیــــادی را بر 

زندگی دختران گذاشته است.
4- آسیب های اجتماعی ناشی از ایـنترنت  �

ســــوق دادن جوانــــان بــــه ســــوء اســــتفاده از وبالگ ها و 
وبســــایت ها اینترنتی عالوه بر مســــائل خــــالف اخالق و 
عفت عمومی )نظیر تشــــویق به رابطه جنسی نامشروع( 

شامل موارد زیر است:
· توهین بــــه ائمـــــه و مـــــقدسات ) به علت عــــدم نظارت 

خانواده(
· توهین به قومیت های مختلف

· ســــایت های الحادی که نوجوانان و جوانان را به شیطان 
پرســــتی و پذیرش عقاید و ســــایر فرقه های ضاله تشویق 

می کند.
5- ترویج بی دیـنی  �
6- ترویج بی دیـنی  �

تـغییراتی در حوزه دینی در جامعه رخ داده است.
· کاهش آموزه های دینی درخانواده

· دوری خانواده از شرعیت
· کــــم رنگ شــــدن حریم های دینــــی در روابــــط خانوادگی. 
شــــبکه های ســــازمان یافته ضد دینــــی با ایجاد اتاق هـــــا 
وانـجمن های عمومی، در مناسبت های گوناگون مذهبی 
اقدام بــــه تولید و پخــــش محتواهای ضد دیــــن میکنند. 
اهداف عمده این شــــبکه ها تقدس زدایــــی از اعتقادات 
مذهبی، توهین به خداوند، قرآن، پیامبر و مـعصومین)ع( 
تـــــرویج انـــــواع انحرافات اخالقــــی و دور کــــردن کاربران از 
بـــــاورهای دیـــــنی اســـــت. از سوی دیگر به این نکته باید 
توجه شــــود که یکی از سیاست های اساسی غرب اشاعه 
تفکر اسالم /شیعه هراسی است، یـــــعنی تـبلیغ ایـن باور 
که: هر دینی داشته باشید جزء اســـــالم بـــــنابراین با ایجاد 
وبسایت ها، وبالگ ها، شبکه های اجتماعی، انجمن های 
مجــــازی و دیگر ترفندهــــای مختلف )مانند بهــــره گیری از 
جـذابیت هـای جـنسی و تبلیغات وسیع( سعی در جذب 
آئین های  حداکثری کاربران اینترنت به ویژه جـــــوانان، در 
پیش از اسالم به ویژه مسیحیت دارند. بسیاری از اتاق ها 
وبالگ ها و انجمن ها زمینه گمراهی یـا سـردرگمی کـاربران 
به ویژه جوانان در این حوزه فراهم میکند. زیر سؤال بردن 
آیـــــات و حـــــقایق قرآن، وجود شــــخصیت تاریخی حضرت 
محمد)ص( را فراهــــم میکند که از مــــوارد انحرافی در این 

فضا است.
خداوند در قـرآن مـی فـرمایند«وال یزالون یقاتولونکم حتی 
یردوکم عن دینکم ان اســــتطاع« مفهوم این آیه شــــریفه 
ایـــــن اســـــت کـــــه دشمنان دست از مقاتله و مبارزه با ما 
برنمی دارند مگر اینکه ما دست از دین خـــــود بـرداریم. »ال 
یـجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال« هرگز خداوند 
راهی برای نفوذ کافران در مؤمنان قرار نـداده اسـت یا قرار 

نمیدهد.

7- سوء استفاده از اتاق های گفت و گو  �
چت می تواند یک مـحیط عـلمی بـاشد ولی تبدیل به یک 
محیط مبتذل برای بســــیاری از کاربران ایرانی شده است. 
چت روم بـــــا تـــــوجه به زنده بودن محیــــط موجب انحراف 
 
ً
دختران و سوء استفاده از پسران نوجوان و زنان و نـــــهایتا
از هـــــم پاشـــــیدن خانواده های ما شده اســــت و بسیاری 
از محتواهــــای ارائه شــــده در فضــــای مجــــازی و اتاق های 
گفتگو)چت روم( بـــــدون در نـــــظر گرفتن اقتضای ســــنی 
مخاطــــب در معــــرض دید و برداشــــت و تحلیــــل وی قرار 
میگیرد. اغلب ایـــــن مـــــحتوا اعـــــم از متن، عکس و فیلم 
نیز دارای زمینه های انحرافی هســــتند بنابراین می توانند 
جوان و نوجوان را که در شـــــرایط خـــــاص جـسمی و غلیان 
غرایــــز جنســــی قــــرار دارد دچار ســــردرگمی کند و از ســــیر 
ارزش ها منحرف ســــازد. اتـــــاق هـــــای گفتگو مروج سبک 
غربی هســــتند، اما انگار مأموریت این شــــبکه ها بیشــــتر 
برای تغییر ارزش هـا و ســـــبک زندگی حاکم در کشورهای 
دیگر است. فهرست برخی از آسیب های چت کردن کـــــه 

مـیتواند کاربران را مورد تهدید جدی قرار دهد.
· اعـتیاد بـه چـت

· دوستی های بدون مرز و رابطه
· ســــهولت خـــــیانت در روابـــــط زناشــــویی و ایجــــاد رابطه 

نامشروع
· خطرناکتر از ماهواره، ویدئو، حتی فیلم های مستهجن

· قرار دادن فـایل هـای مبتذل در دسترس عموم کاربران
· پخـش اطـالعات خصوصی افـراد بـدون مـجوز

· ناشناس بودن کاربران در اتاق های چـت
· فـریب و بهره کشی جنسی

· تلف شــــدن وقــــت جوانــــان و فاصلــــه گرفتــــن از آن ها 
واقعیت اثـرات زیـان بار روانی

8- تضعیف نهاد خانواده و صله ارحـام
کسانی که در استفاده از ایـــــنترنت افـــــراط میکند به جای 
اینکه بـــــه دنـــــبال ارتباط برقرار کردن با ارحــــام و فامیل ها 
باشند به دنبال چت کردن و دوستیابی در خـــــارج از خـانه 

هستند.

9- تعارض ارزش ها  �
ورود ایـــــنترنت هـــــمراه بـــــا ارزش های غـربی کـــــه مغایر با 
آسیب های  اســــت.  ایرانی-اســــالمی  ارزشـــــهای  فرهنگ 
زیادی به همراه داشــــته و در حوزه خانــــواده موجب تغییر 

نـظام ارزشـی در خانواده ها میشود.

10- انزوای اجتماعی  �
امـــــروزه ایـــــنترنت در زندگی جـای دوســـــتان و نـزدیکان را 
گرفتــــه در حقیقت جایگزین روابـــــط دوســــتانه و فامیلی 
شــــده اســــت. طبیق پژوهش هــــای انجام شــــده دنیای 

اجتماعــــی در آینــــده دنیای منزوی خـــــواهد شـــــد. چرا که 
اینترنت با رشدی کـــــه دارد و جـــــذابیت هـــــای کـاذبی کـه 
برای نوجوانان ایـــــجاد مـی کند آنها به خود معتاد خواسته 

و جانشین والدین می شود.

11- بی هویتی و بحران هویت  �
یکــــی از ویژگی های حـــــضور در ایـــــنترنت دروغـــــگویی و 
پنهان کردن هویت واقعی خود است چـــــرا کـه ایـن فـضا 
نـاشناخته اســـــت و هر کس با هویت واقعی وارد فضای 
سایبر شــــود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، 

بنابرین مجبور است هویت واقعی خود را پنهان کند.

12- آســــیب های فرهنگی، تأثیر فـــــضای مجازی بر   �
سبک زندگی

برخــــی از شــــبکه های مخصوص اشــــتراک عکــــس با قرار 
دادن عکس هایــــی از زندگی شــــخصی کاربــــران، تقویت 
کننده همگرایی فرهنگی، و تقلید از ســــبک زندگی غرب 
و تجمل گرایی هستند بســــیاری از وبالگ ها و پایگاه های 
اینترنتی پربازدید. سبک زندگی غربی را به عنوان گـــــونه ای 
از زنـــــدگی موفــــق بــــه کاربــــر ایرانی ارائــــه میکنــــد و عامل 
مشــــکالت اجتماعی – فرهنگی ایران را اســــالم، فرهنگ 
ایرانی و جهان سومی بودن میداند و نمونه بارز آن برگزاری 
جشن های ولنـتاین و هـــــالوین است که به عنوان یـکی 
از روش هـــــای تغییر ســــبک زندگی به صورت گسترده در 

فضای سایبر ترویج می شود.

آســــیب های فضای  � راهکارهایــــی بــــرای ایمنــــی از 
مجازی

آمــــوزش مهارت های الزم به نســــل جوان: آشــــنا کـــــردن 
 دختران به آسـیب هـای فضای مجازی 

ً
جـوانان مخصوصا

و آموزش راه های صحیح استفاده از فضای مجازی توسط 
خانواده بــــه فرزندان خود میتواند از بروز مشــــکالت برای 
جوانان و نوجوانان جلوگیری نماید. والدین باید نســــبت 
به حضــــور فرزندان خود در دنیای مـــــجازی حـــــساسیت 
گاهی  بیشتری داشته باشند. والدین می توانند با کسب آ
از فضای مجازی استفاده صحیح در اینترنت را به فرزندان 
خود آموزش دهنــــد و جوانان را با مقوله اینترنت و فضای 
مجازی بیشتر و بهتر آشنا کنند. در ایـــــن مـیان نهادهای 
فـــــرهنگی بایــــد آموزش هــــای الزم را به والدیــــن بدهند و 

فاصله آنها را با نسل امروز کمتر کنند.

1- همراهی خانواده با فـرزندان  �
از آســــیب های اینترنــــت تنها بــــودن فرزنــــدان در دنیای 
مجازی است، همان طـور کـه خـانواده حساسیت ویژه ای 
در تنها بودن دختر و پسر نوجوان در محیط بیرون از خانه 
 همان حساســــیت را باید در فضای مـــــجازی 

ً
دارند، دقیقا

هـــــم داشته باشــــند. و نگذارند نوجوانان به تنهایی وارد 
دنیای مجازی شوند و برای عدم برانگیختن حـساسیت 
نـــــوجوانان در کـــــنترل ایشان، میتواند رایانه را در فضای 
باز و جلوی چشــــم اعضای خانواده بگذارند و اســــتفاده 
از رایانه باید همگانی بـــــاشد. هرچند بعضی از نرم افزارها 
برای پنهان نگهداشــــتن اطالعات و پوشه های شخص 
گاهی کـــــافی داشـته باشند.  آ وجود دارد. اگـر خانواده ها 
می توانند این موارد را هم کنترل نمایند، البته در خانواده 
باید صمیمیت حفظ شود به طوری که فرزند حس نکند 

پدر و مادرش نقش پلیس در خانه دارند.

2- ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فـرزندان  �
فرزندان از کودکی به والدین خود اعتماد دارند، پدر و مادر 
خود را قبول دارند و حرفهای خصوصی خود را به ایشــــان 
میگویند این والدین هستند که با برخی اعمال ناصحیح 
سلب اعتماد از فرزندان خود میکنند. عـدم درک صـحیح 
کودک در صورت انجام خطا و اشــــتباه، سرکوفت زدن به 
کودک در صورت انجام خطا، مطرح کردن خطای کودکان 
در بین فامیل و دوستان کودک، مقایسه نابجای کودک 

با هم سن و ساالن دوست و فامیل و احترام نـــــگذاشتن 
بـــــه شخصیت کودک در اجتماع همه و همه باعث سلب 
اعتمــــاد فرزندان از والدین میشــــود و در ایــــن صورت به 
والدیــــن خود اعتماد نمی کنند. و بهترین راه در امان ماند 
از سرزنش های والدین نگهداشتن یا حتی دروغ گـــــفتن 
مـیدانند، به دالیل مختلفی نوجوانان ممکن است دچار 
خطا و اشــــتباه در فضای مجازی شوند، فرزند باید به پدر و 
مادر خود اعتماد داشــــته باشند. تا در صورت بروز لغزش 
به اطالع والدین برسانند تـا از آسـیب های احـتمالی بعدی 

جلوگیری کند.

3- نکشــــاندن روابـــــط فـــــضای مـــــجازی به فضای   �
واقعی

جوانان مخصوصا دختران نباید روابط در فضای مجازی را 
به دنیای واقعی ســــرایت دهند و با کسانی که هیچ سابقه 
آشـــــنایی در دنـــــیای واقـــــعی ندارند، قرار و مــــدار در پارک 

ودانشگاه و... بگذارند. افراد سودجو بـــــه راحـتی میتوانند 
با کشــــاندن افراد به مکان های مختلف از ایشــــان ســــوء 
اســــتفاده نموده و آن هارا مــــورد آزار و اذیت قــــرار دهند. 
دختران در ایـن مـورد بـاید بیشتر رعایت نمایند و با اندک 
آشــــنایی به جنس مخالف اعـــــتماد نکنند. بــــه حرفهای 
عاشــــقانه و دلســــوزانه دیگران دل نبندند تا از صدمات و 
لطمات غیر قابل جبران در امان باشند. که پشیمانی هـای 

بـعدی سـودی نخواهد داشت.

4- پرهیز از وبگردی های بی هدف  �
دختران به علت حـــــضور بـــــیشتر در منزل تمایل بیشتر 
برای حضور در فضای مجازی دارند و البته زمان بیشــــتری 
، این مطلب به مـــــعنای حـــــضور کـــــم پســــران  در اختیــــار
در اینترنت نیســــت، بــــه عبارتی جنــــس تهدیدهایی که 
برای دختران است بـــــا جـــــنس تـــــهدید پسران متفاوت 
اســــت و البته آســــیبش بــــرای خانــــواده بیشــــتر و این از 
روحیه عاطفی دختران ناشی مـــــی شود کـــــه بـیشتر مورد 
طعمه ســــودجویان قــــرار میگیرنــــد. لــــذا خانواده ها باید 
محدودیت هایی به صورت مستقیم و غـیرمستقیم بـرای 
حضور فرزندان مخصوصا دختران در استفاده از اینترنت 
اعمال نمایند. شناســــایی ســــایتهای معتبــــر و تفریحی و 
خـبری و...ذخـــــیره آن هـــــا در سیستم و ارائه آن سایت ها 
به فرزندان جهت استفاده ایشان از جستجوی بی هدف 
در اینترنت مانع مـیشود تـــــا فرزندانمان از آسیب فضای 

مجازی و اتالف وقت و جوانی در امان بمانند.

5- عدم انتشار اطالعات شخصی و خانوادگی  �
نوجوانان باید نسبت بـــــه عـدم انتشار اطالعات و تصاویر 
و فیلم های شخصی خـود و خـــــانواده حـساسیت داشته 
باشند. محل زندگی و آدرس منزل و محل کـــــار پدر و مـادر 
و دانشــــگاه و شــــماره تلفن و... از جمله مسایلی که نباید 
گاهانه  به فضای مجازی منتشر شوند خـــــانواده هـا باید آ
با این مـــــسایل بـرخورد نموده و بـه فـــــرزنان خـود گوشزد 
نمایند که به هیچ عـــــنوان فـــــردی نبایــــد اطالعات زندگی 
خــــود را بدهند تــــا از صدمات و لطمات برخی شــــیادان در 

امان بـمانند.

گاه در شبکه های اجتماعی  � 6- حضور افراد آ
گاه و ارزشی در  در حال حـــــاضر نـــــیز شـــــاهد حضور افراد آ
فضاهایی همچون فـیسبوک هـــــستیم کـه مـی توانند بـا 
حـــــضور در کنار جوانان و نوجوانان که می خواهند فضای 
متفاوت را تجربه کنند، ضمن جلب اعتماد آنان به عنوان 
گاه و مسلط به قوانین شرعی، شبهات موجود در  افرادی آ
ذهن جوانان و هـــــم به افرادی که منحرفانه شبهه پراکنی 

می کنند پاسخ دهند.
ارتباط از طریق فضای مجازی در ســــال های اخیر جایگاه 
قابــــل توجهی در بین نســــل جوان جامعه مــــا پیدا کرده 

اســـــت. شـــــبکه های اجتماعــــی در ابعاد مختلــــف افراد 
تأثیر گذارند. در شــــکل دهــــی به هویت نقــــش دارند و 
حتی روی ابعــــاد اقتصادی و اجتماعی وسیاســــی جوامع 
هم تأثیــــر گذارند. امروزه با توجه به نـــــقشی کـــــه تاکنون 
در ابعــــاد مختلف زندگی داشــــته اند، نمی تــــوان آن ها را 
نادیــــده گرفت. در حــــال حاضر اینترنت ابزاری مناســــب 
برای توســــعه ی افکار و اندیشه های بشری مـــــحسوب 
مـــــی شود، به شرط آن که در راه صـــــحیح اسـتفاده شود. 
افــــراد باید برای ورود به دنیای مجــــازی اطالعات کافی در 
اختیار داشته باشند، تا دچار مشکالت مالی و اجتماعی 
نشــــوند. ارتباطــــات ســــالم در فضــــای مجــــازی و لــــزوم 
هوشیاری جـــــوانان و خـــــانواده ها نسبت به تـــــهدیدات 
فـــــضای سایبری در درجه ی نخســــت اولویت قرار دارد. 
پیشــــگیری از آســــیب های اجتماعی و توجــــه والدین به 
رفتــــار فرزندان بســــیار مهم می باشــــد و بــــرای جلوگیری 
ازهم پاشــــیدگی خانواده ها، والدین بایــــد تا حدودی به 

گاه باشند که  فناوری های روز دنـــــیا مـــــسلط باشــــند و آ
تغییر در رفتــــار فرزندان بــــه معنای ایجــــاد تغییر در طرز 
فکر آن هاســــت و هنگامی که بنیان فکری و شخصیت 
آن ها به صورت نا صحیح شــــکل گیرد، راه نفوذ شیادان 
به حـــــریم خـــــصوصی افــــراد و مـــــحیط امن خانــــواده باز 
میشــــود. لذا، چنانچه خانواده ها نســــبت به شیوه های 
گاهی و شـــــناخت کافی والزم  جدید ارتباط فرزندان خود آ
را داشــــته باشــــند، از انجام بســــیاری از جرایم و ارتباطات 
پنهانی آنان جـــــلوگیری بـه عـمل می آید. از همین روست 
که رهبر فرزانه ی انقالب می فرمایند: مســــؤوالن وظایف 
گـــــاهی هـــــای  آ متعدد و مهمــــی دارند، از جمله افزایش 
عمومــــی، تقویت آموزش و پــــرورش و جدی تر پرداختن 
به فعالیت های مرکز ملی فضای مـجازی، در ایـن صـورت 
می تــــوان ازفضــــای مجازی بــــه عنوان یک فرصــــت بهره 
گرفت، بی آنکه تهدیدهای آن برایمان دردسـرساز شود.
زمانــــی کــــه اینترنــــت وارد فضاى زندگی انســــان شــــده تا 
، علی رغم تمام محاســــن و مزایاى آن، یکســــرى  به امــــروز
دغدغه هــــا و نگرانی هایی را بــــر خانواده ها تحمیل نموده 
اســــت. موضوعی که درتمام جوامع موضوعیت داشته و 

محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود.
به دلیل ویژگی های خاص فضای مجــــازی و نو بودن این 
پدیده، بســــیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی 
برای شــــناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست 
نیاورده اند و عدم آشــــنایی مناســــب آنها با این فضا و در 
مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان 
از این فضا باعث شــــده اســــت که یک فضای محرمانه و 
خصوصــــی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شــــود و آنها 
بدون دغدغــــه و بدون احســــاس وجود ناظــــر بیرونی به 
 
ً
ســــایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضا

به دلیل ویژگی های سنی و شــــخصیتی و کنجکاوی های 
خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند.

از ســــوی دیگر اینترنت شکاف میان نســــل ها را عیان تر 
کرده اســــت. اکنون نه تنها شکاف میان نسل اول و دوم 
بلکه شــــکاف میان نســــل دوم و ســــوم نیز هویدا شده 

است و هیچ یک زبان دیگری را نمی فهمند.
و هم چنیــــن اینترنت این ویژگی را داراســــت که می تواند 
به عاملی بــــرای یکپارچگی گروه ها و برگزاری میتینگ های 
سیاســــی تبدیل شــــود. امروزه با دسترســــی بــــه اینترنت 
امکان انتقال و انتشار هرگونه اطالعات طبقه بندی شده 

بر روی اینترنت و یا با استفاده از آن فراهم شده است.
یکی از چالش های فرا روی فرهنگ ها برخورد با این پدیده 
 ورود اینترنت همراه بــــا ارزش های 

ً
اســــت. چون اساســــا

غربی، چالش های جدیدی را در کشورهای دیگر به وجود 
آورده اســــت. از آنجایی که برخــــی از عناصر موجود در این 
پدیــــده مغایر بــــا فرهنگ خــــودی )ارزش های اســــالمی-
ایرانی( اســــت، پــــس می توان گفــــت اینترنــــت می تواند 
آســــیب های زیادی را به همراه داشــــته باشــــد. مثاًل ورود 
اینترنت در حوزه خانــــواده موجب تغییر نظام ارزشــــی در 

خانواده ها می شود.
از جهت اجتماعی نیز افراد را از یکدیگر دور نموده است 
و افراد بــــه جای اینکه به دیــــدار یکدیگر برونــــد از طریق 
چت و پســــت الکترونیکی با هم مالقــــات می نمایند که 
این خود باعث از هم گســــیختگی اجتماعی در بین افراد 
یک جامعه می شــــود. البته باید به این نکته اشــــاره کرد 
که هنوز اینترنت در کشــــور ما فراگیر نشــــده است، ولی 
زمانی که این مســــئله همگانی شــــد ما شــــاهد مسائلی 
از این قبیــــل در جوامع انســــانی و قومیت های مختلف 

خواهیم بود.
یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن 
مبتال می باشــــند ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی که 
مشــــکالت خانواده ها به صورت ناهنجاری های اجتماعی 
بــــروز می کنــــد خانــــواده و ســــالمت آن از اهمیــــت فوق 
کــــردن فرزندان برای  العاده ای برخوردار می باشــــد. آماده 
پذیرش مســــؤولیت های اجتماعی یکی از وظایف مهم و 
اساسی خانواده ها به شــــمار می رود. جوانان باید بتوانند 
به خصوص برای زندگی های مشترک آماده شوند و سعی 
نماینــــد روابط خود را با پیرامون شــــان در حــــد متعارف و 
قابــــل قبولی تنظیــــم نمایند. صرف نظر از آمــــار و ارقام باال 
و روز افزونی که در مســــایلی مانند باال رفتن ســــن ازدواج، 
طالق، فرار از منزل، فحشا و سایر مسایل خانوادگی وجود 
دارد، سرد شــــدن ارتباطات عاطفی و نارضایتی ها از زندگی 
خانوادگی است که باعث ناکامی ها و شکست های بزرگی 
در زندگی جوانان شده اســــت. این ها نشان از مشکالت 
عمیقی در ســــطح خانواده دارد که به نوعی باید ریشه یابی 
و درمان شــــوند.البته دراین موردخانواده باید صمیمیت 
خود را حفظ کنــــد و فرزند حس نکند پدر و مادرش نقش 

پلیس در خانه را دارند.
گردآورنده: محمود مهدوی جو

رشته تحصیلی: نرم افزار
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فرماندار همدان:

فعالیت غذاخوری های همدان 
بیرون بر شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرماندار همدان اعالم 
کرد: فعالیت غذاخوری ها در شهرســــتان همدان تا 

 به صورت بیرون بر مجاز است.
ً
اطالع ثانوی صرفا

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلــــی محمــــدی روز 
شهرســــتان  کرونای  مدیریت  ســــتاد  در  یکشــــنبه 
همدان، گفت: چادرهای برپا شــــده به منظور عرضه 
اقالم بهداشتی باید با تعداد محدود و تحت نظارت 

بیشتر فعالیت کنند.
وی با اشــــاره بــــه مشــــاهده عرضه اقالم بهداشــــتی 
متفرقه و مشــــکل ســــد معبر برخی از ایــــن چادرها 
افزود: گروه بازرســــی متشــــکل از فرمانــــداری، مرکز 
بهداشت، سازمان صمت و شهرداری ضمن بررسی 
موضوع نســــبت به جمع آوری چادرهای غیرضروری 

اقدام کنند.
فرماندار همدان با بیان اینکه فعالیت غذاخوری ها 
 بــــه صــــورت بیرون بــــر مجاز 

ً
تا اطــــالع ثانــــوی صرفا

است، یادآورشــــد: عادی انگاری در وضعیت شیوع 
کرونــــا خطر بزرگی اســــت که مــــا را تهدیــــد می کند و 
تأکیــــد داریــــم به ویــــژه در واحدهای صنفــــی کنترل 

شیوه نامه های بهداشتی بیشتر شود.
وی با تشــــکر از همکاری مــــردم در مراســــم آخرین 
چهارشــــنبه ســــال و عدم حضور پنجشنبه و جمعه 
آخرســــال در آرامستان همدان اظهار کرد: با توجه به 
دوراندیشی و بلوغ اجتماعی در مرکز استان تاکنون 
در وضعیت زرد قرار داریم اما این وضعیت شکننده 
اســــت و باید همچنان به رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی اهتمام ورزیم.
محمدی یادآور شــــد: افزایش حضور در مراکز خرید، 
ســــفرها و رفت و آمدهــــا در ایام نــــوروز از مهمترین 
مواردی است که باعث شده در آستانه ورود به یک 

شرایط نامناسب و موج چهارم شیوع کرونا باشیم.
وی با اشــــاره به رونــــد افزایشــــی تعــــداد مراجعات، 
تســــت های مثبت، مــــوارد بســــتری و فوتــــی کرونا 
تصریــــح کــــرد: میــــزان رعایــــت دســــتورالعمل های 
بهداشــــتی، فاصله گــــذاری اجتماعی و اســــتفاده از 

ماسک با میزان شیوع کرونا ارتباط مستقیم دارد.
به نقل از ایسنا، فرماندار همدان در پایان مطرح کرد: 
در آســــتانه ماه مبارک رمضان هســــتیم و با رعایت 
بیشــــتر شــــیوه نامه ها باید به نحوی عمــــل کنیم تا 
در وضعیتی قــــرار نگیریم کــــه در مــــاه مهمانی خدا 
مجبور به عدم برگزاری مراسم معنوی و محدودیت 

فعالیت مساجد باشیم.

ح" ابتکار  "شر
کمیته جذب حوزه 

برای پذیرش دانش آموزان
هگمتانه، گروه اندیشه: مسؤول کمیته حذب حوزه 
علمیه همدان با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با 
گروه هایی که ارتباط مســــتقیم با دانش آموزان دارند، 
مطرح کرد: محور اصلی در این جلسات، آشنایی افراد 

با طرحی تحت عنوان "شرح" بود.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم علیرضا یوسفی 
با بیان اینکه امسال با شرایط خاصی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا مواجه بودیم، اظهار کرد: جامعه هدف 
اصلی در امر جذب، آموزش و پرورش و دانش آموزان 
است که متأسفانه تا حدودی از این ظرفیت امسال 
آموزش های  آنجایی که  محروم بوده ایم. بنابرایــــن از 
مدارس در بســــتر فضای مجازی دنبال می شد، برآن 
شــــدیم تا با اســــتفاده از این ظرفیت و ایجاد کارگروه 
تولید محتــــوا در فضای مجــــازی، مطالب مــــورد نیاز 
در خصوص آشــــنایی دانش آموزان با حــــوزه را در آن 

منتشر کنیم.
حجت االســــالم یوسفی با اشــــاره به برگزاری چندین 
جلســــه با گروه های مختلفی که ارتباط مستقیمی با 
دانش آمــــوزان دارند، مطرح کرد: محــــور اصلی در این 
جلسات آشــــنایی افراد با طرحی تحت عنوان "شرح" 
بود، که خالصه شده سه کلمه، شناسایی، راهنمایی 

و حمایت است.
وی با بیان اینکه در کنار آموزش و پرورش و معلمان 
پرورشی، فرماندهان ســــپاه و فرماندهان پایگاه های 
بســــیج، دهیاران، مبلغان طرح هجــــرت و روحانیان 
مستقر از دیگر گروه های هدف کمتیه جذب در این 
مدت بوده اند، خاطرنشان کرد: در جلسات حضوری 
با تمامی این گروه هــــا به تبیین "شــــرح" پرداختیم تا 
ضمن شناســــایی دانش آموزان مستعد، آنها را برای 
ورود به حــــوزه راهنمایی کنند و تا رســــیدن به نتیجه 

مورد نظر زیر چتر حمایتی خود قرار دهند.
مدیر مدرسه ســــفیران هدایت همدان تصریح کرد: 
گاهی اوقــــات دانش آموزی در رشــــته هایی همچون 
قرائت و یا حفظ قرآن دارای مقام های برتری اســــت و 
یا عالقمند به مباحث دینی و تبلیغی اســــت، که این 
گروه ها ضمن شناســــایی این افراد، تبدیل به رابطی 

بین خود فرد و خانواده او با حوزه خواهند شد.

خبــر

آسیب های فضای مجازی 
و خانواده

اینترنت و سرویس های ارائه شده در 

قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی 

برای کسب و تـبادل اطـالعات است اما 

 ، می تواند مخرب نیز باشد، به بیان دیگر

اینترنت ابزار قدرتمندی اسـت کـه هـم 

میتواند باعث فساد گردد و هم ابزار 

آموزش و تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و 

اجتماعی نوجوانان را فـراهم آورد.

بسیاری از وبالگ ها و پایگاه های 
اینترنتی پربازدید. سبک زندگی غربی 

را به عنوان گـونه ای از زنـدگی موفق 
به کاربر ایرانی ارائه میکند و عامل 

مشکالت اجتماعی - فرهنگی ایران را 
اسالم، فرهنگ ایرانی و جهان سومی 
بودن میداند و نمونه بارز آن برگزاری 
جشن های ولنـتاین و هـالوین است 
که به عنوان یـکی از روش هـای تغییر 

سبک زندگی به صورت گسترده در 
فضای سایبر ترویج می شود.



فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوری اسالمی ایران - وزارت نیرو -  شرکت آب منطقه ای همدان

مناقصه عمومی  یك مرحله اي حفاری چاه های پیزومتر )مشاهده ای( در سطح استان همدان  شماره 1400/2 -  الف

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15   

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعایت بند »ج« ماده )12( قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 مجلس 
شوراي اسالمي- و آیين نامه اجرایي بند یاد شده، پروژه اي با اطالعات مشروح ذیل را به شركت هاي ذیصالح كه داراي ظرفيت آزاد 

ارجاع كار مي باشند، واگذار نماید.
 1. نام و نشــاني دســتگاه مناقصه گزار: شــرکت آب منطقه اي همدان به نشــاني: همــدان- انتهــاي خیابان جهاد- نرســیده به میــدان مالیات

تلفن: 9-38220737)81 98+(  و فاکس:  38240225)81 98+(  
2. عنوان پروژه: حفاری چاه های پیزومتر )مشاهده ای ( در سطح استان همدان

3. شرح عمليــات: حفاري 23 حلقه چاه مشاهده ای به عمق مجموع حدود 2485 متر و تهیه و نصب لوله جدار6 اینچ upvc )مشبک و غیرمشبک( و لوله 
جدار آهنی 6 و 12 اینچی با جزئیات کامل مطابق نقشه

4. برآورد اوليه كار: 21,859,640,581 ریال )بیســت و یک میلیارد و هشــتصد وپنجاه و نه میلیون و ششــصد و چهل هزار و پانصد و هشتاد و یک ریال( بر 
اساس فهرست بهاي چاه  سال 1399که بصورت اوراق مالی اسالمی پرداخت می گردد. 

5. مدت اجراي كار: 24 ماه
6. محل اجرا: در سطح استان همدان

7. پایه و رشــته مورد نظر: پیمانکاران باید داراي ظرفیت خالي در پایه 5 رشــته کاوش های زمینی  و نیز  دارای پروانه صالحیت حفاری با وسایل موتوری 
از وزارت نیرو  باشند.

8. نوع و مبلغ تضمين: 1,093,000,000 )یک میلیارد و نود و سه میلیون ( ریال  است که باید به یکي از صورت هاي زیر و با رعایت مفاد آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اســناد مناقصه درپاکت » الف« به دســتگاه مناقصه گزار تســلیم و همچنین 

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

ب: ضمانتنامــه بانکــي بنفع کارفرما مطابق با فرمــت مندرج در آیین نامه تضمین معامــالت دولتی )تصویب نامۀ شــمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هیأت محترم وزیران(

•الزم به ذکر است که چک شخصي، چک مسافرتي و یا چک پول قابل قبول نمي باشد.
مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهاد ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي 

بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود .
9. قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ هشتصدوپنجاه هزار )850,000( ریال از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت 

به شماره حساب  4001116404020914 بانک مرکزی  بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
10. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1400/01/16 لغایت پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/01/21

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

12.  تاریخ اعالم عدم تمایل به شــركت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اســناد را دریافت کرده و تمایلي به شــرکت درمناقصه  ندارند 
حداکثر تا تاریخ 1400/01/26 مي باشد.

13. تاریخ و محل تحویل اســناد: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 اسناد مربوط را 
تکمیل و به شــرح ذیل  بصورت الکترونیکی و فیزیکی تحویل نمایند  محل تحویل نســخه فیزیکی پاکت الف:  دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان  

و محل بارگذاری نسخه الکترونیکی پاکات الف ب ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد 
14. تاریخ بازگشــایي پاكات: پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز پنج شــنبه  مورخ 1400/02/02 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

در کمیســیون مناقصه )سالن شهید یوسف صنعتی شــرکت آب منطقه ای ( بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاد دهندگان 
بالمانع است.     

15. ضمناً هزینه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد.
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)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 16 /1400/01

شهرداری جوکار

شــهرداری جــوکار در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه مالی شــهرداریها و مجوز شــماره 105 مورخه 99/06/19 شــورای اســامی شــهر جــوکار تعــدادی از زمین 
گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ج در اســناد مزایده را بــا بهره  ح جدول ذیــل از طریق مزایــده عمومی و بــا جزئیات منــدر  هــای متعلــق بــه خــود را بــه شــر
کروکی   متقاضیان جهت دریافت 

ً
) setadiran.ir ( و با شماره مزایده 00/2/01/27 و شماره سیستمی   2000005193000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند . ضمنا

ک شهرداری و همچنین جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی مراجعه نمایند . ک به واحد ساختمانی و اما و موقعیت اما

تاریخ انتشار : 1400/01/16   

خ 1400/01/16 لغایت 1400/02/04 مهلت دریافت اسناد مزایده : از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مور

گشایی: 1400/02/06       تاریخ اعام برنده: 1400/02/11 خ 1400/01/16      تاریخ باز مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مور

  1- متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده مــی بایســت از  تاریــخ 1400/01/16 تــا پایان وقت اداری 1400/02/06  ضمن ثبت درخواســت خود از طریق ســامانه ســتاد 
کت »ب« تحویل امور مالی نمایند. کتبًا در پا درخواست خود را به همراه قیمت پیشنهادی 

کشــاورزی واریز ویا   2- متقاضیان می بایســت مبلغ 5% قیمت پایه را نقدًا  بعنوان ســپرده شــرکت در مزایده به شــماره حســاب 632538257  شــهرداری نزد بانک 
کت » الف« سربسته تحویل امور مالی نمایند. کتبی دریافت  و ضمانتنامه ویا فیش واریزی را به همراه مدرک شناسایی معتبر در پا معادل آن ضمانتنامه 

کل  بهای زمین را به شــماره حســاب 632486955 شــهرداری نزد   3- برنده مزایده می بایســت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم برنده از ســوی شــهرداری مبلغ 
کشــاورزی واریز نماید درغیر این صورت با ضبط ســپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شــد همچنین در صورت عدم انعقاد توســط برندگان دوم وســوم  بانک 

سپرده آنها ضبط خواهدشد.
گردد.  4- پس از مشخص شدن برنده مزایده وجه سپرده نفرات بعدی مسترد می 

 5- به پیشنهادات مخدوش و فاقد فیش واریزی سپرده  ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6- شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.

کارشناسی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود. گهی مزایده و  کلیه هزینه های نشر آ  7- پرداخت 

مبلغ 5% سپردهقیمت پایه )ریال (کاربریمتراژ شماره قطعهشرحردیف

1

زمین های واقع در جبهه 
دوم ضلع شرقی بلوار 

خلیج فارس، ضلع جنوبی 
ساختمان بخشداری 
و ضلع شمالی سوله 

ورزشی

2/241/000/000112/050/000تجاری89/64قطعه شماره يک

1/287/250/00064/362/500تجاری51/49قطعه شماره دو

1/211/500/00060/575/000تجاری48/46قطعه شماره سه

1/186/750/00059/337/500تجاری47/47قطعه شماره چهار

1/400/750/00070/037/500تجاری56/03قطعه شماره پنج

1/142/750/00057/137/500تجاری45/71قطعه شماره شش

797/700/00039/885/000تجاری26/59قطعه شماره هفت

772/200/00038/610/000تجاری25/74قطعه شماره هشت

540/750/00027/037/500تجاری15/45قطعه شماره نه

2
زمین واقع در ضلع غربی خیابان تعاون

 جنب داروخانه
1/800/000/00090/000/000تجاری150

3
زمین واقع در خیابان انقالب اسالمی ضلع شرقی 

کوچه 6 متری پشت نانوايی سنگکی
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شکرگزار نعمت هایی باش که داری 
ولی برخی ندارند

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: اگر شکرگزاری کنید نعمت هایم 
را بر شما خواهم افزود ولی اگر ناسپاس باشید مجازاتم شدید است.

امام حســــن علیه الســــالم فرموده اند: نعمت های الهی وســــایل آزمایش 
انسان هســــتند، اگر در خصوص آنها شکر گزار باشی برکت و رحمتند و اگر 

ناسپاس باشی به کیفر و عذاب تبدیل می شوند.
حکایت: کســــی نــــزد یکی از علما رفت و بــــه افراط از کمبــــود مالی خود گله 
 جسم تو سالم است؟ 

ً
مندی کرد، عالم به او گفت: آیا چشم، دست و نهایتا

فرد پاسخ داد، آری، از او سؤال کرد: آیا حاضری چشم تو نابینا باشد و صدها 
هزاردرهم و دینار داشــــته باشــــی، مرد جــــواب داد، خیر به هیــــچ وجه، عالم 
گفت: گرچه باید کمبودهای مالی تو رفع شــــود ولی برو شاکر الهی باش به 

خاطر این همه نعمت های مهمی که خداوند بر تو ارزانی داشته است.
عطايی است هر موی او بر تنم
چگونه به هر موی شکری کنم

ستایش خداوند بخشنده را
که موجود کرد از عدم بنده را

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

رویــــت پرســــتان  خورشــــید  مقصــــد  ای 
ابرویــــت خــــم  جهانیــــان  محــــراب 
دهنــــت تنگدســــتان  عیــــش  ســــرمایٔه 
مویــــت پریشــــان  دلهــــای  رشــــتٔه  ســــر 
عبید زاکانی

امام هادی علیه الّسالم:

ریشخند کردن، شوخی کم خردان و کردار نادانان است.
، ج 75، ص 147. بحاراألنوار

 ایستگاه آسمان

یادداشت

عکس روز
بازدید حاجی بابايی ريیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از پروژه بیمارستان اکباتان وصیت شهید حاجعلی حسنی

در نمازهای جمعه حاضر شوید
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
گلوله برایم  کــــدام  کدام خمپاره وآماج  آتش 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
گذاشــــته  بــــا تمام وجــــودت جانت را  وقتی 
بــــودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
عبورت؟ می نوشــــتی از افق هــــای گلگون، از 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو 
کــــه می خوانمش،  می نوشــــتی و امروز منم 
منم کــــه صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

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

با سالم و دعاى خیر به امام این قلب تپنده 
امت و با ســــالم و درود به شهداى جمهورى 
اسالمی ایران و شهداى صدر اسالم و سالم 
به شما خانواده عزیزم امیدوارم که هیچ گونه 
نگرانی نداشته باشــــید و زیر سایه ایزد یکتا 

سرحال و سربلند باشید.
انسان ســــازی  دانشــــگاه  یک  جبهــــه  اینجا 
اســــت، من مدتی که در منطقــــه بودم همه 
چیز را اینجا آموختم رفتار و اخالق درســــت، 
نمــــاز جماعت خواندن و بــــه موقع خواندن 

، همنشــــین شــــدن بــــا دیگر بــــرادران  نماز
مؤمن و....

آرى خانــــواده عزیزم مــــن تا امروز کــــه از خدا 
عمــــر گرفته ام بــــه نظر خــــودم در یک خواب 
خاموشــــی و غفلت بــــوده ام و از خداى خود 
دور بــــوده ام، با دعاها و نیایش هــــا و قرآن و 
نمازهاى درســــت و به موقع خواندن بیگانه 
بودم اما بــــه حول و قوه الهی در این جبهه تا 
حدى بیدار شدم و خیلی دوست دارم که در 
این راه مقدس که راه هزاران شــــهید است، 

شهید شوم.
این جنگ، جنگ اســــالم با کفر است و براى 
اســــالم و میهن اســــالمی خود باید تا آخرین 
قطره خــــون جنگیــــد و جنگ کــــردن در راه 
خدا جهاد بزرگی اســــت. شهید دشت کربال 
شهید نینوا الگوى شجاعت و شهامت بود 
پس ما نیــــز باید براى حفظ اســــالم بجنگیم 
و حــــرم نازنین آن امام عزیــــز را آزاد کنیم و به 

زیارت او برویم.
پــــدر و مادرم شــــهادت نصیــــب همه کس 
نمی شــــود اگــــر چنانچــــه شــــهادت نصیب 
من شــــد برایم ناراحت نباشــــید زیرا که باید 
ادامه دهنــــده راه شــــهیدان باشــــیم، شــــما 
هم همانند دیگر خانواده هاى عزیز شــــهدا 
روحیه خود را از دســــت ندهید و همیشه در 

دشمنان  نابودى  باعث  زیرا  باشــــید  صحنه 
اسالم می شود.

خانواده عزیز همیشــــه امام را دعــــا کنید در 
تمــــام نمازهــــاى جماعت به خصــــوص نماز 
جمعه و دعاها شــــرکت کنید و به رزمندگان 
کمک کنید و به آنهــــا روحیه بدهید تا باعث 

خشنودى خداوند باشد.
پدرو مادر عزیزم خیلی از شــــما متشکرم که 
اینقدر براى من زحمت کشــــیدید و مرا بزرگ 

کردید و راه درست را به من آموختید.
برادران عزیزم را ســــالم می رسانم و امیدوارم 
که مــــرا حــــالل کنند و بــــه خواهرانم ســــالم 
می رســــانم و امیــــدوارم هیــــچ گونــــه نگرانی 
با  از خواهرانم می خواهم  نداشــــته باشــــند، 
حجاب و عفاف خود جلوى دشمنان اسالم 
را بگیرند، اســــالم دین حقانیت است، دین 
مســــاوات و برادرى اســــت و همیشــــه براى 
انقالب اســــالمی تا آنجا کــــه می توانید تبلیغ 
کنیــــد زیرا کــــه این انقــــالب باید به دســــت 

صاحب اصلی اش برسد.
اذا جــــاء نصــــراهلل والفتــــح و رایــــت النــــاس 
یدخلون فی دین اهلل افواجا فســــبح به حمد 

ربک وا ستغفره انه کان توابا.
وصیتنامه شهید حاجعلی حسنی

بهار توی ذهن ما آدم هاست
هگمتانه، گروه فرهنگی: بهار توی ذهن ما 

آدم هاست.
بهــــار اول فروردیــــن شــــروع نمیشــــه! بهار 
از  جدیــــد،  ســــال  تقویــــم  خریــــدن  وقــــت 
اولین  زدن  جوانه  از  برگ هــــا،  اولین  رویش 
شــــکوفه ها شــــروع نمیشــــه. بهار یه جایی 
توی ذهن ما آدم هاســــت. بهار دقیقا وقتی 
شــــروع میشــــه که آدم دنبال نقطه ای برای 
تغییــــر می گرده. لحظه ای کــــه فکر میکنه از 
اول دوباره درس میخونم، ورزش رو شروع 
میکنــــم، دنبال اون کاری که دوســــت دارم 
میرم، به پدر و مادرم بیشــــتر توجه میکنم، 

یــــه دوســــت مهربون پیــــدا میکنــــم، اصال 
میشم! عاشق 

بــــه خاطــــر همیــــن، بعضیا در ســــال چند 
یک  ســــال  چند  هــــر  بعضیا  دارنــــد،  بهــــار 
کــــه  هــــم  بعضیــــا  نهایتــــا  و  دارنــــد،  بهــــار 
نمی بینــــن،  و  ر بهــــار  هیچوقــــت  اصــــال 
که به خودشــــون و ســــبک زندگی  اونقدر 

مطمئنن. یکنواختشون 
بهار همین لحظه هســــت. همین لحظه که 
آدم میفهمه زندگیش یه چیزی کم داره، یه 
چیــــزی رو باید اضافه کنه، یــــه چیزی رو باید 
جابجــــا کنه، یه چیزی رو باید جلوی دســــت 

بذاره و بیشــــتر مراقبش باشه، یه چیزی رو 
باید بــــرای ابد حذف کنه، بهــــار امروزه، بهار 

همین لحظه است …
پرويز ملک زاده محقق علوم باغی و گیاهی

غرق حق
بعضی اول نگرند و بعضی آخر نگرند.

اینها که آخر نگرند، عزیزند و بزرگند-
زیرا نظرشان بر عاقبت است و آخرت.

و آنها که به اول نظر می کنند، ایشان خاص ترند.
می گویند چه حاجت است که به آخر نظر کنیم؟

چون گندم ِکشته اند در اول،
. جو نخواهد ُرستن در آخر

و قومی دیگر خاص ترند- که
نه به اول نظر می کنند و نه به آخر
و ایشان را اول و آخر یاد نمی آید:

غرقند در حق.
و قومی دیگرند که ایشان غرقند در دنیا:
به اول و آخر نمی نگرند، از غایِت غفلت.

ایشان علِف  دوزخند.
برگرفته از فیه مافیه

 بی کرانه

سوم آذر شهر
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: فیلم ســــینمایی »ســــوم 
« به کارگردانی کامبیز صفاری، نویســــندگی  آذرشــــهر
ایثار ابومحبــــوب و کامبیز صفــــاری و تهیه کنندگی 

محسن امیریوسفی تولید شده است.
طرح اصلی فیلم بر اســــاس یک اتفاق واقعی نوشته 
شــــده اســــت و ماجرای دختــــر مهاجری اســــت که 
همســــر ایرانی خود را در تصادف اتومبیل در کشور 
آلمان از دســــت داده است. او برای مدیریت میراث 
خود از همسرش به کشــــورش )ایران( باز می گردد 

اما...
این فیلم قرار بود نیمه اســــفند سال 98 اکران شود 
که تعطیلی ســــینماها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
این اکران را یک ســــال به تاخیر انداخت تا در نهایت 
اکران آخر ســــال 99 و نــــوروز 1400 ســــهم این فیلم 

سینمایی شود.
کامبیز صفاری فعالیت در حوزه ســــینما را از ســــال 
1380 بــــا همــــکاری در تولیــــد و تدویــــن فیلم های 
مســــتند با بهمن کیارســــتمی شــــروع کرد که منجر 
به ساخت چندین فیلم مســــتند کوتاه و بلند شد. 
در سال 1390 با نگارش و ســــاخت فیلم های کوتاه 
داستانی »ترانه« و همچنین کارگردانی مشترک برای 
ساخت فیلم بلند سینمایی »راز فاهمه« تجربه ورود 

به سینمای داستانی را به دست آورد.
آروشــــا بیگی، خســــرو پســــیانی، بهناز جعفری، آتیال 
پســــیانی، صدف عســــگری، رویا جاویدنیا، احســــان 
امانی، حسام نورانی، علی جاللی، یاسر شریف و حمید 

« هستند. رضایی از جمله بازیگران »سوم آذرشهر
عوامل ایــــن فیلم ســــینمایی عبارتنــــد از کارگردان: 
کامبیز صفاری، تهیه کننده: محســــن امیریوســــفی، 
نویسندگان: ایثار ابومحبوب و کامبیز صفاری، مدیر 
فیلمبرداری: امیر موســــوی، بازیگردان: آتیال پسیانی، 
مشــــاور تدویــــن: بهمن کیارســــتمی، مدیــــر تولید: 
رضاعی،  کریســــتوف  موسیقی:  ارســــنجانی،  کتایون 
: بابــــک اخوان، طــــراح لباس: رعنــــا امینی،  صدابــــردار
: فوآد چاومه، منشی  دستیار اول کارگردان و برنامه ریز
صحنه: غزل رشــــیدی، گریم: لیال ابویسانی، عکاس: 
سمیه جعفری، طراحی و ترکیب صدا: نعیم مسچیان، 
جلوه های بصری: کیوان صفاری، تصحیح رنگ: فرهاد 
قدســــی و مهشــــید افضلی، جانشــــین تولید: ظهیر 
پیرهادی، ســــرمایه گذاران: امیرحسین نفر )موسسه 
فرهنگی و هنری دی(، علی حســــین سلگی و شرکا، 

مشاور رسانه ای: نغمه دانش آشتیانی.

 سی نما


