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از دست زدن به دهان، بینی و چشم ها خودداری کنید. 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

14 تيرماه

روز »شهرداری و دهياری«

شورای عالی استان ها

فعاليت های  از  تجليل  و  قدردانی  برای  است  مغتنم  فرصتی  و  ارزنده  اقدامی 
خالصانه و شبانه روزی خادمان مردم در عرصه های مختلف شهرداری و مديريت 

شهری.
اين روز خجسته را به همه مديران و مجاهدان عرصه مديريت شهری و روستايی 
استان که با برنامه ريزی و اجرای روش های نوين در شهرها و روستاها، شرايط 
مناسبی برای زندگی و کار مردم فراهم نموده، همچنين با ارائه خدمات مطلوب 
و بی منت به عموم مردم به ويژه اقشار ضعيف و محروم جامعه، ضمن برقراری 
عدالت و رشد و پيشرفت شهرها و روستاها، در راستای آبادانی 
کشور عزيز و اسالمی مان تالش می کنند، تبريک عرض 
توفيق  و  سالمتی  بزرگ،  خداوند  درگاه  از  و  نموده 
روزافزون همه خدمتگزاران اين عرصه را آرزو منديم.

رشد و آبادانی کشور عزيزمان همواره در گرو تالش آنانی است که برای پيشرفت 
اين آب و خاک همت گمارده اند. نقش شهرداری ها و دهياری ها در  همه جانبه 
توسعه و آبادانی شهر ها و روستا ها بر همگان روشن بوده و اين تالش ها هرگز از 

چشمان شهروندان فهيم دور نخواهد ماند.

۱۴تیرماه
تبریک و تهنیت

روز »شهرداری اه و دهیاری اه« 

روزنامه هگمتانه

تمامی  و  دهیاران  شهرداران،  خدمت  را 
عرض  تبريك  نهادها  اين  خدوم  کارکنان 
برايشان  متعال   پروردگار  از  و  می نمايیم 

توفیق و سرافرازی خواهانیم.
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رئیس کل دادگستری استان همدان:

پرونده های قضایی 
یک ساله 

تعیین تکلیف شوند

پیام شهردار همدان
 به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها

شهرداری ها 
بزرگ ترین دستگاه 
خدمات رسان کشور
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نماینده ولی فقیه در استان همدان 
در آیین شکرانه خدمت و تقدیر از نیروهای مردمی:

تداوم فعالیت نیروهای مردمی 
تا شکست کرونا

2 صفحه 

تبعات سرگردانی نقدینگی ها
در راه است؟!

استاندار در افتتاح  کلینیک امام حسن مجتبی )ع( :

همدان دوباره در وضعیت هشدار

سنگر  در  همچنان  شهرداری 
کرونا با  مقابله 

2

5

محدودیت ها برخی  بازگشت 

هگمتانه گزارش می دهد

شهری  یت  مدیر با  همدانی ها  همکاری  ضرورت 
شهروندان سالمت  حفظ  در 

نوبت دو  در  شهری  مبلمان  روزانه  ضدعفونی   : علی ضمیر

رایگان ضمیمه 

2 صفحه 

      شنبه 14 تیر  1399      سال بیست و دوم   ضمیمه رایگان شماره 4554

@ s h a h r v a n d k o c h o l o@shahrvandkocholohamedan
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شماره

گل الره و برادرش دو عروسک غول پیکر 
کانون همدان سفر خود را آغاز کردند

استاندار همدان
حامی شهر دوستدار کودک

نهمین شماره کودکانه منتشر شد
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تبعات سرگردانی نقدینگی ها
در راه است؟!

صفورا کاظمیان

از قدیم شنیده ایم که پول پول می آورد و این 
بــا توجه به معادالت اقتصادی و علم نوین قابل 

اثبات است.
نقدینگــی هدایــت بازار را در دســت می گیرد و 
به هر سمتی هدایت شود نتیجه اش ایجاد تورم 
خواهــد بود مگر اینکه به ســمت تولیــد برود که 

در آن صورت موجب رونق است.
مثــال بــارز هجــوم نقدینگــی و تــورم افزایــش 

حبابی قیمت زمین است.
 به یاد دارید که سال گذشته به هر کس 

ً
حتما

می رســیدیم پیشــنهاد می داد ســری به روستای 
شورین بزنیم و قطعه زمینی بخریم.

ماجرا از این قرار بود که زمین های این روستا 
با افزایش قیمت قابل مالحظه روبه رو شده بود 
کــه عاملش هجــوم ســرمایه به طــرف زمین های 

این روستا بود.
هــزار   60 متــری  زمین هــای  ســرمایه داران 
تومــان را خریدنــد. بــا هجوم آن هــا به این بــازار و 
خریــد زمین هــای قواره بــزرگ حاال نوبــت مردم با 
سرمایه های خرد بود که درگیر جو روانی این بازار 
شــوند و به سمت بازاری که حاال دیگر دچار تورم 

و قیمت حبابی شده بود هجوم ببرند.
حاال ســرمایه دارانی که رونق این بــازار را ایجاد 
کــرده بودنــد و وقــت را بــرای ســود بــردن مهیــا 
می دیدند با قیمت چندین برابر خرید، فروشنده 

زمین بودند و سرمایه داران ُخرد خریدار تورم.
ســرمایه داران وقتــی ســود خــود را از یــک بازار 
ج  می برنــد بــه ســرعت نقدینگــی را از آن بــازار خار
می کنند که درگیر ضرر آن بازار نشوند و نقدینگی 
چند برابر شــده خود را روانه بازار دیگری می کنند 

به این ترتیب گرانی های جدید متولد می شود.
در مــورد بــورس هــم می توانیم چنیــن عاقبتی را 
پیش بینی کنیم. سرمایه دارانی که با آوردن نقدینگی 
خــود بــه این بــازار موجــب افزایش قیمت ســهام  و 
افزایش هجوم ســرمایه به این بازار شــدند درســت 
در حالی کــه مردم ســرمایه های خــرد خــود را به امید 
ســود بــه این بــازار دچــار تــورم و گرانــی می آورند پول 
خــود را از ایــن بازار نیز بیرون خواهند کشــید؛ چراکه 
نمی خواهند دچار زیان شوند و حاال که سود خود را 
کرده اند و جو روانی برای افزایش گرانی ایجاد کرده اند 

نقدینگی خود را به بازار دیگر خواهند برد.
در مــورد خــودرو نیــز همیــن چرخــه معیــوب 
ایجاد شــد. چه بســیار افرادی که در جــو این بازار 
قرار گرفتند و برای بهره مندی از نقدینگی بیشــتر 

، سوار شدند. پراید خود را فروختند و موتور
و ایــن نتیجــه افزایــش نقدینگی اســت که جز 

گرانی به بار نمی آورد.
موجــب  کــه  بــورس  از  بعــد  ترتیــب  ایــن  بــه 
افزایــش قیمت ســهام شــرکت های ورشکســته 
شــد باید منتظر گرانی در بازار دیگری نیز باشــیم 
که سرمایه داران کالن تصمیم خواهند گرفت آن 

بازار کدام باشد.

یادداشت روز

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خبر داد:

تمدید مهلت پرداخت 
مالیات مشاغل خودرویی

تا پایان مرداد ماه

مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
امــور مالیاتــی اســتان همــدان از تمدیــد مهلــت 
ع عملکــرد ســال 1398  پرداخــت مالیــات مقطــو
صاحبــان مشــاغل خودرویی تــا پایــان مردادماه 

سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل امــور مالیاتــی اســتان همــدان، محمــد 
دلشــادی با اشــاره به دســتورالعمل صادر شــده 
 ، از ســوی رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور
مهلــت پرداخــت مالیــات مقطوع عملکرد ســال 
1398 صاحبان مشاغل خودرویی را که براساس 
مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
ایــن  قبلــی  دســتورالعمل  اســتناد  بــه  و  کرونــا 
ســازمان، 31 خردادمــاه 1399 اعالم شــده بود، به 

مدت دو ماه تمدید کرد.
دلشــادی افزود: صاحبان مشــاغل خودرویی 
مالیــات  پرداخــت  بــرای  مردادمــاه  پایــان  تــا 
و  دارنــد  مهلــت   1398 ســال  عملکــرد  مقطــوع 
مهلــت  در  مالیــات  پرداخــت  عــدم  صــورت  در 
تعییــن شــده، مشــمول جریمــه موضــوع مــاده 
190 قانون مالیات های مســتقیم مصوب 1366 و 

اصالحیه های بعدی آن هستند.

خبـــــر

نماینده ولی فقیه در استان همدان در آیین شکرانه 
خدمت و تقدیر از نیروهای مردمی:

تداوم فعالیت نیروهای 
مردمی تا شکست کرونا

جمعــه  امــام  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
همــدان گفــت: انســجام همگانــی بــرای مقابله با 

کرونا تحسین برانگیز است.
اهلل  حبیــب  آیــت ا...  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ئیــن شــکرانه خدمــت کــه بــه منظور  شــعبانی در آ
تقدیــر از فعالیــت نیروهــای مردمــی در حســینیه 
امــام خمینــی)ره( برگزار شــد، گفــت: فعالیت های 
تخصصــی ســتاد مردمــی مقابله با کرونای اســتان 
همــدان تعطیــل نشــده و تــا پایــان غلبــه بــر کرونا 

ادامه خواهد داشت.
رئیس ســتاد مردمی مقابله با کرونای اســتان 
همــدان افــزود: همچنــان خــود را همــکار ســتاد 
پیشــگیری از کرونــا می دانیــم و بــه هــر طریقی که 

ممکن باشــد فعالیت ها را ادامه خواهیم داد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا ذکر 
پدیدار شــدن صحنه هــای زیبای خدمت خالصانه 
در فعالیت های این ســتاد تصریح کرد: این تجربه 
ثابــت کرد کــه اعتماد به جوان ها پاســخ می دهد و 
چــه جانفشــانی هایی که از جوانان فعال در ســتاد 

مردمی دیده شد که شایسته تقدیر است.
وی وحــدت و انســجام تحســین برانگیــز بیــن 
آحاد مردم، ســتاد مردمی و مســؤوالن را درخشان 
توصیف کرد و افزود: اقشــار مختلف از جمله کادر 
درمــان، روحانیــت، رســانه ها، نیروهــای امنیتــی و 
انتظامــی، بازاریــان، ادارات مختلــف وصــف ناپذیــر 

است.

پیام شهردار همدان به مناسبت 
روز شهرداری ها و دهیاری ها

شهرداری ها بزرگ ترین دستگاه 
خدمات رسان کشور

راه برون  واحد شهری  یت  تحقق مدیر
از مشکالت فعلی است رفت 

شــهردار  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
همــدان در پیامــی ضمــن تبریــک فرا رســیدن روز 
شهرداری ها و دهیاری ها، از خدمات و تالش های 
کارکنان مجموعه مدیریت شــهری همدان تقدیر 

کرد.
بیــن  امــور  و  ارتباطــات  مدیریــت  گــزارش  بــه 
الملل شــهرداری همــدان، در پیــام عباس صوفی 
شــهردار کالنشــهر همــدان آمــده اســت: بخــش 
اعظمــی از رشــد و توســعه شــهرها و روســتاها و 
ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی زندگی شــهروندان در 
بعــد از انقــالب اســالمی تــا حــدود زیــادی مرهــون 
تالش هــا و خدمــات شــبانه روزی شــهرداری ها و 
دهیاری ها اســت که خوشــبختانه افزایش نســبی 

از رضایتمندی مردم را به همراه داشته است.
در ادامه این پیام، شهردار همدان با بیان اینکه 
شهرداری ها به عنوان بزرگ ترین دستگاه خدمات 
رسان در کشور به شمار می روند، بیان کرده است: 
انجــام بیــش از یــک هــزار فعالیــت شــبانه روزی در 
حوزه های مختلف توسط مدیریت شهری حکایت 
از گســتردگی و تنــوع خدمــات رســانی در ایــن نهاد 
مردمــی دارد که علــی رغم تنگناهای شــدید مالی و 
قانونی توانسته ایم سطح کمی و کیفی زندگی مردم 

را نسبت به سال های قبل از انقالب ارتقا دهیم.
وی در بخــش دیگــر ایــن پیــام افــزوده اســت: 
تحقــق مدیریــت واحــد شــهری نقــش مهمــی در 
بــرون رفــت از مشــکالت موجــود در شــهرها دارد 
که به دلیل برخی از موازی کاری ها با دستگاه های 
خدمات رســان دولتی، ســرعت و کیفیت خدمات 
رســانی بــه مردم بــا چالش جــدی روبه رو اســت و 
انتظــار مــی رود نماینــدگان مــردم در خانــه ملت با 
تصویــب قوانیــن الزم و راهگشــا در جهــت بــرون 
ایــن مشــکالت، تحقــق مدیریــت واحــد  از  رفــت 

شهری را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
عبــاس صوفــی در ایــن پیام با اشــاره بــه اینکه 
انتظارات شهروندان فراتر از فعالیت شهرداری ها 
است ابراز امیدواری کرده است با تحقق مدیریت 
از  وســیع تری  گســتره  بتوانیــم  شــهری،  واحــد 

خدمات را به مردم عزیز ارائه دهیم.
در ادامــه این پیام، شــهردار همدان بیان کرده 
است: علی رغم کاستی ها و موانع موجود مدیران 
و کارکنــان مجموعــه مدیریت شــهری همــدان در 
ســایه حمایت های اعضای شــورای شهر به دنبال 
خدمات رسانی مطلوب و شایسته و در خور شأن 
مــردم دیــار الونــد هســتند و در این زمینــه از هیچ 
تالشــی فرو گذار نیســتند و در این زمینه از تمامی 
تالش هــا و زحمات شــبانه روزی همکاران خود در 

مجموعه شهرداری همدان قدردانی می کنم.
در پایــان ایــن پیــام آمــده اســت: امیــدوارم بــا 
دادن  قــرار  ســرلوحه  و  متعــال  خداونــد  عنایــت 
گام  بیانیــه  در  رهبــری  رهنمودهــای  و  منویــات 
دوم انقــالب و همچنیــن حمایت هــای دلســوزانه 
مســؤوالن اســتان، نماینــدگان مجلــس، اعضــای 
جهــادی  تالش هــای  و  شــهر  اســالمی  شــورای 
بتوانیــم در  مجموعــه مدیریــت شــهری همــدان 
مســیر خدمت رسانی به مردم به ویژه شهروندان 
،گام هــای محکــم و اتفاقــات  مناطــق کــم برخوردار
مثبتــی را رقــم بزنیــم و آســایش و رفــاه عمومی در 

جامعه را بیش از پیش بهبود بخشیم.

خبــــــــر

همدان خبر 

رئیس کل دادگستری استان همدان:

شوند تکلیف  تعیین  یک ساله  قضایی  پرونده های 
بیت المال از  غیرضروری  ج  مخار از  پرهیز 

رئیــس کل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
دادگســتری اســتان همــدان گفــت: پرونده هایــی 
کــه یک ســال از زمان ثبت آن ها گذشــته، ســریع تر 

تعیین تکلیف شوند.
بــه گزارش هگمتانه، جلســه بررســی و بازخوانی 
»قانــون کاهــش مجــازات حبس تعزیــری« مصوب 
شــورای  مجلــس   99 ســال  مــاه  اردیبهشــت   23
اســالمی بــا حضــور رئیــس کل دادگســتری اســتان 
قضایــی  حــوزه  دادســتان های  و  رؤســا  همــدان، 
اســتان، قضــات محاکــم تجدیــد نظــر و دادگاه های 

کیفری 2و اجرای احکام دادسرا برگزار شد.
در ایــن جلســه رئیــس کل دادگســتری اســتان 

همــدان، بــا بیــان اینکــه مجموعه هــای قضایــی در 
حوزه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و امنیتــی فعاالنــه 
وارد میــدان شــوند، گفــت: بی تردید اعمــال و رفتار 

بدون نیت پاک موجب خسارت می شود.
محمدرضــا عدالتخواه با اشــاره به منویات رهبر 
انقــالب در هفتــه قوه قضائیه، ســه موضوع تکریم 
اربــاب رجــوع، رونق تولیــد و مبارزه با فســاد داخلی 
ج از مجموعــه را از محورهــای اصلی برنامه ها  و خــار
و فعالیت هــای مجموعه هــای قضایــی برشــمرد و 
اظهــار کــرد: بایــد بــا تحولــی اساســی مجموعه های 
قضایــی به جای انفعال در برابر مســائل به صورت 
فعــال در حوزه های مختلــف اجتماعی، اقتصادی و 

امنیتی حضور پیدا کنند.
دادســتان ها در حــوزه منابــع طبیعــی و حفــظ   �

محیط زیســت مراقب سوءاســتفاده ســودجویان 
باشند

رئیس کل دادگستری استان همدان حساسیت 
در قبــال منابــع طبیعــی و حفــظ محیــط زیســت را 
بــه دادســتان های  مــورد تأکیــد قــرار داد و خطــاب 
شهرســتان های اســتان عنــوان کــرد: بایــد مراقبــت 
الزم انجام شــود تا افراد سوءاســتفاده گر و ســودجو 
در غفلت ضابطین و ادارات مربوطه به حقوق عامه 

تعدی نکنند.
از تصمیمــات  پرهیــز  بــه  ادامــه  در  عدالتخــواه 
متأثــر از احساســات و عواطــف پرداخــت و تصریــح 
کرد: باید در زمان رسیدگی به پرونده ها به اطالعات 

و مستندات مرتبط با پرونده رسیدگی کرد.
وی همچنین از رؤسای دادگستری شهرستان ها 
خواســت به وضعیــت محکومــان مالی توجــه ویژه 
داشــته باشــند و تــالش الزم بــرای تعییــن تکلیف و 

آزادی آنان را انجام دهند.
از  را  معوقــه  پرونده هــای  کــردن  مختومــه  وی 

دیگــر برنامه هــای حوزه قضایی این اســتان عنوان 
کــرد و از مدیــران قضایــی خواســت برای رفــع اطاله 
اســاس  بــر  ممکــن  زمــان  حداقــل  در  دادرســی 
برنامه های تنظیم شده، پرونده هایی که یک سال 

از زمان ثبت آن ها گذشته را تعیین تکلیف کنند.
عدالتخــواه به رعایــت صرفه جویــی در هزینه ها 
ج غیرضــروری کــه بــر بیــت المــال  و پرهیــز از مخــار
کــرد و گفــت: تمــام  تحمیــل می شــود هــم اشــاره 
مســؤوالن در قبال کمتریــن هزینه های مصرفی در 
برابــر مــردم و بیت المال مســؤول اند و در شــرایط 
خاص کشــور هیچ عــذری برای هزینه هــا و مصارف 

غیرضروری پذیرفته نیست.
تــازه  قانــون  جلســه  ایــن  در   ، رودآور از  نقــل  بــه 
تصویــب کاهــش مجــازات حبــس مــورد بازخوانــی و 
بررســی قــرار گرفــت تــا بــه نحــو مطلــوب در محاکم و 

مراجع قضایی استان رعایت شود.

تی  ذا وظایف  از  شهروندان  تقاضای  به  رسیدگی 
شهری مدیران 

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: شــهردار همدان 
کــه روز جمعــه پای صحبــت و تقاضــای مراجعان و 
شــهروندان منطقه دو همدان نشسته بود گفت: 
اهمیت دادن به انتظارات مورد نظر شهروندان در 

چارچوب وظایف مسلم مدیران شهری قرار دارد.
بــه گــزارش هگمتانه، عبــاس صوفی خاطرنشــان 
مــورد  مــوارد  بــه  مناطــق  شــهرداران  اشــراف  کــرد: 
ایــن حیــث واجــد  از  تقاضــای شــهروندان همدانــی 
اهمیت اســت کــه راهکارهــای تخصصی بــرای ارائه و 

تسریع در خدمات نقش مؤثری دارد.
وی افــزود: تســلط مدیــران شــهری بــه موقعیــت 
شــرایط  و  ظرفیت هــا  بررســی  و  شــهروندان  زندگــی 
موجود به هر میزان کامل باشــد بهره وری و کیفیت 

خدمات به همان مقدار ارزشمند می شود.
صوفی در ادامه یادآور شد: اختصاص جمعه های 
هــر هفتــه بــرای رســیدگی بــه تقاضــای مراجعــان بــه 
مناطــق چهارگانــه شــهر همدان بــر این مبنــا طراحی 
شــده که کارشناســان و مدیران بخش های مختلف 
اداری بــا خاطــر آســوده و در عدم حضــور ارباب رجوع 
روزانه برای تضارب ایده و ارائه راهکار مناسب جهت 

حل و فصل مشکالت مراجعان اقدام کنند.
وی احترام به حقوق شهروندی و توجه به کرامت 
انسان ها را مهمترین خصیصه کارمندان اخالق مدار 
دانســت و اذعــان کــرد: ارگان شــهرداری وظیفــه دارد 
در چارچــوب موازیــن قانونــی پاســخ گوی مراجعــه و 
همــکاران  از  بنابرایــن  باشــد  شــهروندان  تقاضــای 
خــود در بخش هــای مختلف مدیریت شــهری انتظار 
مــراودات  نصب العیــن  را  حســنه  اخــالق  مــی رود 

عمومی قرار دهند.
مدیر منطقه دو شــهرداری همــدان نیز در برنامه 
مالقــات عمومی عنوان کرد: حضور شــهردار همدان 

در ارتباط مستقیم با شهروندان راه گشا است.
حامــد جلیلونــد افــزود: مراجعــات متعــددی طــی 
روزهــای هفتــه بــا مدیر منطقــه و مدیــران واحدهای 

تخصصــی مناطــق انجــام و بــه درخواســت ها پاســخ 
کــه  اهمیــت  دارای  پرونده هــای  امــا  می شــود،  داده 
مســتلزم تصمیمــات فرامنطقــه ای اســت بــا حضــور 
شــخص شــهردار همــدان برگــزار می شــود کــه ایــن 

حضور و ممارست شایسته تقدیر است.
مدیــر منطقــه دو شــهرداری همــدان اضافــه کرد: 
ویژگــی ســکانداری شــهردار بومــی و مردمــی از ایــن 
اشــراف  کــه  اســت  ارزش  و  اهمیــت  دارای  دریچــه 
همچنیــن  و  اراضــی  امــالک،  ســوابق  بــر  شــهردار 
شــهردار  و  شــهروندان  چهــره  بــه  چهــره  شــناخت 

موجب تسهیل در ارائه خدمات می شود .
بــه  اهــدای ماســک و دســتکش  گفتنــی اســت، 
مراجعان، شستشــوی خودکار دســت ها با دستگاه 
مجهــز بــه حســگر و فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــرای 
مراجعــان از اقدامــات بهداشــتی منظــور شــده بــرای 
انجــام برنامــه مالقــات عمومــی اســت کــه از ســوی 
انجــام  و  بــه تعبیــه دســتگاه  شــهرداری منطقــه دو 

تدابیر الزم اقدام شده بود.

ورود طالب به عرصه فضای مجازی
امام جمعه همدان: فضای مجازی جوالن گاه ذبح فرهنگ اسالمی و ایرانی

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: قــرارگاه رســانه ای 
طــالب اســتان همــدان بــا دغدغــه مدیریــت فضــای 

مجازی افتتاح شد.
به گــزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــعبانی 
صبــح پنجشــنبه در مراســم افتتاح قرارگاه رســانه ای 
طــالب اســتان همــدان اظهــار کــرد: امــروز اهمیــت و 
ضــرورت ورود بــه فضــای مجــازی بــر همگان روشــن 
اســت چــرا کــه کنتــرل و مدیــرت ایــن فضا به شــدت 

مورد هجمه دشمن قرار گرفته است.
وی افــزود: اینکــه اظهارنظرهــا در مــورد فضــای 
مجــازی و مدیریــت آن، مــورد هجمــه دشــمن قــرار 
وضعیــت  کــه  اســت  آن  دهنــده  نشــان  می گیــرد، 
و  اســت  اســالم  و  نظــام  دشــمنان  مطلــوب  فعلــی 
قــرار  هنجارهــا  و  ارزش هــا  بــر  هجمــه  بــرای  ابــزاری 

است. گرفته 
امــام جمعــه همدان بــا تأکید بر اینکــه این حجم 
از هجمــه نشــان دهنــده برنامه ریــزی دشــمن بــرای 
فضای مجازی اســت، بیان کرد: دشــمن به دنبال آن 
اســت کــه این فضا را بــه همین شــکل موجود حفظ 
کنــد تــا بتوانــد تهاجمــات فرهنگــی خــود را با شــدت 

انجام دهد.
وی بــا بیــان اینکــه همــه دلســوزان نظــام معتقد 
ح کــرد: اگر  بــه مدیریت فضــای مجازی هســتند، مطر
کســی غیرت دینی و تعصب نسبت به اسالم داشته 
باشد نمی تواند نسبت به این موضوعات بی تفاوت 

باشد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا اشــاره 
بــه اینکــه انســان دغدغــه مند بــا دیدن ایــن حجم از 
هجمه هــا نمی توانــد شــب به راحتــی بخوابــد، گفت: 
بــه  نســبت  دشــمنان  هجمه هــای  و  پراکنــی  نفــرت 
اسالم و مقدسات دینی برای ما قابل تحمل نیست.

وی بــا گالیــه از اینکه ما در فضــای مجازی انقالبی 
عمــل نکرده ایــم، بیــان کــرد: عــدم برگــزاری جلســات 
شــورای فضــای مجــازی و یــا برگــزاری بــی اثــر آن، گلــه 
مندی به جایی است چرا که مطالبه ما مدیریت این 

فضا است.
اعتقــاد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  شــعبانی  آیــت ا... 
کــرد:  اظهــار  نیســت،  مجــازی  فضــای  تعطیلــی  مــا 
درخواســت ما از مسؤوالن فرهنگ ســازی در عرصه 

فضای مجازی است.
قــرارگاه  کار  بــه  آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
از  یکــی  گفــت:  همــدان،  اســتان  طــالب  رســانه ای 
حرکت های مبارکی که در شورای تبلیغ تصمیم گیری 
شــد ورود طالب در عرصه رســانه ای و فضای مجازی 

است.
امــام جمعــه همــدان بــا بیــان اینکــه حــرف مــا بر 
ح کــرد: هماهنگی فطرت  اســاس فطرت اســت، مطــر
جوانان با ما، نعمتی است که باید قدر آن را بدانیم و 

از آن برای تبلیغ حرف حق خود استفاده کنیم.
حــال  در  قــدری  بــه  دشــمن  کــرد:  تصریــح  وی 
حــق  حــرف  نمی توانیــم  مــا  کــه  اســت  برنامه ریــزی 
خودمان را به راحتی و ســادگی تبلیغ کنیم و لذا برای 
موفقیــت در ایــن کار و مقابلــه بــا دشــمن نیازمنــد 
هــم افزایــی و تشــکیل جبهــه ای آن هم در نه ســطح 

استان، بلکه در سطح ملی هستیم.
کار  همــدان  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
تشــکیالتی را نیــاز امــروز کشــور دانســت و گفت: آن 
قــدر بایــد در عرصــه عملیــات فضــای مجــازی قــوی 
باشــیم کــه دشــمن از طراحــی در این فضا پشــیمان 

شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی روحانیت و یا سیاست 
را مورد انتقاد قرار دهد، قابل تحمل است، اما کسی 
که نســبت به مقدسات توهین می کند به هیچ وجه 

قابل تحمل نیست.
کــه  ســؤال  ایــن  ح  طــر بــا  همــدان  جمعــه  امــام 
چــرا مســؤوالن اجــازه فعالیــت بــه ایــن صفحــات را 
می دهند، گفت: ورود حوزه علمیه در این عرصه یک 
ضرورت بود و مطالبه اصلی حوزه علمیه و روحانیت 
از مســؤوالن نیــز فراهم کــردن زیرســاخت های مورد 

نیاز در فضای مجازی در کشور است.
وی بــا بیــان اینکــه مجلــس در کنار آنکــه اولویت 
اصلی خود را اقتصاد قرار داده اســت باید به مسائل 
ح کــرد: امروز  فرهنگــی هــم توجه داشــته باشــد، مطر
فضــای مجــازی بیشــترین تأثیــر را در فرهنگ کشــور 
ما دارد و متأســفانه تبدیل به جوالن گاهی برای ذبح 

فرهنگ اسالمی و ایرانی شده است.
اینکــه مســؤوالن  بــر  تأکیــد  بــا  آیــت ا... شــعبانی 
بایــد نســبت ایــن مســائل حســاس باشــند، عنوان 
کــرد: مســؤوالن بــه یــاد داشــته باشــند کــه ایــن یک 

مسؤولیت شرعی به گردن آنهاست.
وی بــا بیــان اینکه معنــای عبارت آتش بــه اختیار 
این اســت که نباید منتظر انجام اقدام دیگران شــد، 
گفت: انتظاری که از مســؤوالن وجود دارد این است 

که از این قرارگاه حمایت کنند.
امــام جمعــه همــدان مهم ترین رکــن در انجام هر 
کــرد:  ح  آن برشــمرد و مطــر کار را تقــوا و اخــالص در 
امیدواریم از درد کرونا خالص شــویم به جای آن درد 
دیــن و درد نســبت بــه مســائل دینــی و فرهنگــی در 

جامعه پیدا کنیم.
بــه نقــل از تســنیم، وی علــت موفقیــت شــهید 
مطهــری و شــهید بهشــتی را داشــتن دغدغــه دیــن 
توســط آنهــا دانســت و گفــت: امــروز بایــد درد مــردم 
را داشــته باشــیم و بــه مــردم بگوییــم کــه مــا غصــه 
مشــکالت اقتصادی شــما را می خوریم و این قرارگاه 
فرصتــی اســت تا مــردم بدانند که حــوزه علمیه غصه 

درد مردم را می خورد.

استاندار در افتتاح  کلینیک امام حسن مجتبی )ع( :

همدان دوباره در وضعیت هشدار
محدودیت ها برخی  بازگشت 

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســتاندار همدان 
در  اســتان  ایــن  گرفتــن  قــرار  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
وضعیت هشــدار بــه زودی محدودیت هایی که در 
ع  گذشــته اعمال می شــد، برای پیشــگیری از شــیو

این بیماری بازمی گردد.
بــه گــزارش هگمتانه، ســاختمان  کلینیــک امام 
روز  همــدان  اســتان  انتظامــی  )ع(  حســن مجتبی 
پنجشــنبه با حضور امام جمعه، استاندار و جمعی 

از مسؤوالن بهره برداری شد.
سید سعید شاهرخی در این مراسم اظهار کرد: 
بعد از گذشــت بیش از چهار ماه از شــیوع کرونا در 
حال حاضر همدان در وضعیت هشدار قرار گرفته 

است.
شــهروندان  از  برخــی  کــرد:  اضافــه  وی 
ســوی  از  اعالمــی  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
مراجــع مســؤول را رعایت نکرده و ایــن امر موجب 

بروز چنین وضعیتی شده است.
اســتاندار همــدان تأکیــد کــرد: ویــروس کرونا با 
شــدت اولیــه فعــال اســت بنابرایــن مــردم بایــد بــا 

تغییر ســبک زندگی، بهداشت و سالمت جامعه را 
به خطر نیندازید.

شــیوه نامه های  رعایــت  خواســتار  شــاهرخی 
بهداشــتی برای حفظ ســالمتی خود و دیگران شد 
همچنیــن از بازگردانــدن برخــی از محدودیت های 
گذشــته بــه خاطــر حفــظ ســالمت مــردم و عبــور از 

شــرایط هشدار با همکاری مردم خبر داد.
امــام جمعــه  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و 
بــر  کــرد: در احادیــث و روایــات  همــدان نیــز بیــان 
رعایــت  بنابرایــن  شــده  تأکیــد  بهداشــت  رعایــت 

بهداشت یک اخالق الهی است.
آیــت ا... حبیــب اهلل شــعبانی افــزود: هــم اینک 
قــرار  کرونــا  ویــروس  جــوالن  ســخت  شــرایط  در 
داریــم بنابرایــن از مــردم می خواهیــم بــا اســتفاده 
از ماســک، شستشــوی مرتــب دســت ها و رعایت 

فاصله اجتماعی، مراقبت الزم را داشــته باشند.
وی تأکید کرد: بســیاری از مردم شــیوع ویروس 
کرونــا و احتمــال ابتال به این ویــروس را باور ندارند 
ثــار ابتال به  بنابرایــن بایــد وضعیت شــدید کرونا و آ

این ویروس به مردم نشان داده شود.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان نیــز بــا بیــان 
اینکه متولی اجرای کلینیک امام حسن مجتبی)ع( 
بنیاد تعاون بود افزود: اجرای این کلینیک از سال 
91 آغاز شــد ولی با توجه به بروز مشــکالت تا ســال 

95 کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
ح  ســردار علی کامرانی صالــح اضافه کرد: این طر
از ســال 96 دوباره شــتاب گرفت و در جریان اجرای 

ح تغییراتی ایجاد شــد و هم اینــک این کلینیک  طــر
در زمینی به مساحت 2 هزار و 400 متر در پنج طبقه 

و هر طبقه 630 متر احداث شده است.
بــه نقــل از ایرنــا، وی ادامه داد: ایــن کلینیک 
تخصصــی،  درمانــگاه  نظیــر  بخش هایــی  دارای 
داروخانــه، آزمایشــگاه تخصصی و عــدم اعتیاد و 
دندانپزشــکی است و کمیســیون پزشکی داخل 

ســازمان نیز اینجا انجام می شــود.
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انعکاس 7 خانواده به یک بانک 4600 میلیارد تومانی  بدهی 

تش سوزی مرکز درمانی   آ
سینا اطهر غیر عمدی بود

علی القاصی دادستان تهران گفت: بررسی های 
اولیه حاکی از آن است که حادثه غیرعمدی است 
و اتصال ســیم برق و انفجار کپسول های اکسیژن 
یــک هیــأت  اســت.  ایجــاد حریــق شــده  موجــب 
کارشناسی 11 نفره به محل حادثه اعزام شد. 4 نفر 
با دســتور بازپــرس تحت نظر قضایی قــرار دارند و 
در بازداشــت به ســر می برند و تعداد دیگری که به 
لحاظ قصور و کوتاهی ممکن اســت نقش داشته 

باشند، احضار شده اند.

سازمان جهانی بهداشت: 

امیدواریم دوباره وارد 
تعطیلی های گسترده 

نشویم
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: برخی 
از کشورهایی که در مهار انتقال کرونا موفق عمل 
بازگشــایی  را  اقتصادشــان  دارنــد  االن  و  کرده انــد 
می کنند ممکن اســت با مشــکالتی روبه رو شوند 
و مجبــور شــوند بازهــم مداخالتــی انجــام داده و 
تعطیلی هــا را دوبــاره اجــرا کننــد. امیدوار هســتیم 
که مجبور نباشــیم یک بار دیگــر وارد تعطیلی های 

گسترده شویم.

شرکت های سرمایه گذاری  
استانی وارد بورس می شوند

عدالــت  ســهام  تعاونی هــای  اتحادیــه  رئیــس 
کشــور گفت: در آینده شــرکت های سرمایه گذاری  
اســتانی وارد بــورس شــده و ارزش و دارایی هــای 
آنــان از محــل پذیرش شــرکت های ســهام بیشــتر 
می شود. برخی که سهام عدالت خود را به فروش 
رســاندند هنــوز به مبالــغ خود نرســیدند و در این 
زمینه شــاهد مراجعات مکرر سهام داران به دفاتر 
و شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت در ســطح 
اســتان ها هستیم. همچنان توصیه ما بر پرهیز از 
فروش ســهام اســت تا ارزش واقعی آن مشخص 

شود.

دوره آموزش رزم مقدماتی 
سربازی به دو ماه تغییر یافت

معــاون تربیــت و آمــوزش ناجــا از تغییــر دوره 
آمــوزش رزم مقدماتــی از یــک مــاه بــه دو مــاه از 12 
کارکنــان  از  اســتفاده  ضــرورت  دلیــل  بــه  تیرمــاه، 
وظیفه در مأموریت های محوله و نیز کیفی ســازی 
آموزش هــا، بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی 

خبر داد.

پوتین، پیروز همه پرسی 
در روسیه شد

آراء همه پرســی تغییــر  بــا شــمارش 90 درصــد 
قانــون اساســی روســیه، اکثریت مردم این کشــور 
با فراهم آمدن زمینه برای ادامه ریاســت جمهوری 

پوتین تا سال 2036 موافقت کردند.

تعدادی از تاالرهای پذیرایی 
ورشکسته شدند

گفــت:  پذیرایــی  تاالرهــای  اتحادیــه  رئیــس 
ورشکســته  تاالرهــا  درصــد   50 حاضــر  حــال  در 
پایــان  بــه  نیــز  باقیمانــده  درصــد   50 و  مطلــق 
حیــات نزدیکنــد. تا این لحظه هیــچ کمکی به ما 
نشــده کــه امیدی بــه بقا داشــته باشــیم. وقتی 
بــرای  مــردم  هســتند،  بســته  همچنــان  تاالرهــا 
برگــزاری برخــی برنامه هــا بــه غذاخوری ها هجوم 
می برنــد کــه نــه تخصــص پذیــرش حجــم بــاالی 
می تواننــد  اینکــه  نــه  و  دارنــد  را  مراجعه کننــده 
شــیوه نامه های بهداشــتی را بــرای حجــم بــاالی 

مهمــان به خوبــی رعایت کنند.

ثبت نام شاغلین و بنگاه های 
فاقد بیمه برای دریافت 

تسهیالت کرونا از 16 تیرماه
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اعالم کرد: از 
، پیامک اطالع رســانی و  صبح روز پنج شــنبه 12 تیر
دعوت از متقاضیان مشــمول دریافت تسهیالت 
از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارســال 
شــده اســت.با توجــه بــه مصوبــه کارگــروه مقابله 
بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونا، صاحبان، شــاغالن کســب و کارهایی که کد 
بیمه و کد کارگاهی ندارند، از سوی دولت حمایت 

می شوند.
بــا بررســی های انجام شــده، حــدود 3 میلیون 
دارنــد  قــرار  منتخــب  رســته   14 در  شــاغل  نفــر 
می شــوند.  دولــت  حمایت هــای  مشــمول  کــه 
متقاضیان مشــمول می توانند از دوشــنبه 16 تیر 
بــا مراجعه به ســامانه کارا   برای تســهیالت کرونا 
بــه نشــانی https://kara.mcls.gov.ir ثبــت نام 

کنند.

اخبار کوتاه

ابالغ بخشنامه جدید استخدام رسمی در دولت
رئیــس  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
ســازمان برنامــه و بودجه و رئیس ســازمان اداری 
تمــام  بــه  مشــترک  بخشــنامه  در  اســتخدامی  و 
دســتگاه های اجرایی، دستورالعمل به کار گیری و 

استخدام نیروی انسانی را ابالغ کردند.
و  رئیس جمهــور  نوبخــت معــاون  محمدباقــر 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور و جمشــید 
انصــاری معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور در بخشــنامه مشترک 
دســتورالعمل  اجرایــی،  دســتگاه های  تمــام  بــه 
به کار گیری و استخدام نیروی انسانی را ابالغ کردند.
کــه  اســت  شــده  تصریــح  بخشــنامه  ایــن  در 
بــا عنایــت بــه این کــه بــر اســاس بنــد )ب( تبصره 
، تمــام  )21( قانــون بودجــه ســال 1399 کل کشــور
مــاده  موضــوع  اجرایــی  دســتگاه های  اختیــارات 
کــه  کشــور  توســعه  ششــم  برنامــه  قانــون   )29(
اعتبــارات هزینه ای خود را از محل قانون مذکور و 
پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات 
خــاص اداری و اســتخدامی هســتند، به اســتثنای 
دســتگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات 
به کارگیــری  و  اســتخدام  مــورد  در  دارنــد،  خــاص 
موقوف االجــراء   1399 ســال  در  انســانی  نیــروی 
شــده و هــر گونــه اســتخدام و به کارگیــری نیــروی 
انســانی در تمــام دســتگاه های مشــمول تنهــا بــر 
اســاس مجــوز صــادره از ســوی ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور و اخــذ تأییدیــه تأمیــن اعتبــار 
از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه کشــور مبنی بر 

پیش بینی بار مالی در قانون است.
دســتگاه های  بخشــنامه،  ایــن  اســاس  بــر 
اجرایی مشــمول موظف هســتند که در چارچوب 
ســاختار ســازمانی مصــوب و بــر پایــه شــاخص ها 

صــورت  در  و  انســانی  نیــروی  اســتاندارد های  و 
تعییــن شــاخص ها و در راســتای اســتفاده بهینه 
از نیرو هــای موجــود، در گام نخســت نســبت بــه 
ســامان دهی و ظرفیت ســازی نیروی انسانی خود 
اقــدام نماینــد و ســپس در صورت کمبــود نیروی 
انســانی، تقاضای جذب نیروی انســانی مــورد نیاز 
جدید خود را به سازمان ارسال تا با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط نســبت به بررسی و صدور مجوز 

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام شود.
این بخشنامه تصریح می کند که دستگاه های 
اجرایی مشمول موظف هستند که پس از صدور 
مجــوز اســتخدام یــا به کارگیــری نیــروی انســانی از 
ســوی ســازمان، نســبت بــه اخــذ تأییدیــه تأمیــن 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  ســوی  از  الزم  اعتبــار 

، اقدام کنند. کشور
ایــن بخشــنامه تأکیــد می کند که اســتخدام در 
دســتگاه های اجرایی پس از اخذ مجوز استخدام 
، از طریق تنظیم و انتشــار  و تأییدیــه تأمیــن اعتبار
گهی اســتخدام بر اســاس پســت های بالتصدی،  آ
گرفتــن ســهمیه  در چارچــوب ضوابــط و در نظــر 
استخدامی ایثارگران و معلولین و از طریق آزمون 
فراگیــر کــه توســط ســازمان برنامه ریــزی می گردد، 

صورت می پذیرد.

نایب رئیس مجلس:

دانشمندان ایرانی در مسیر ساخت واکسن کرونا
هگمتانه، گروه ایران و جهان: 
شــورای  مجلــس  رئیــس  نایــب 
دانشــمندان  گفــت:  اســالمی، 
ایرانــی بــا تکیــه بــر دانــش بومــی 
کووید-19  برای ســاخت واکســن 

تالش می کنند.
سید امیر حســین قاضی زاده 
هاشــمی در پاســخ به این ســوال 
کــه آیــا در صــورت ســاخته شــدن 
ج از ایــران بــا  واکســن کرونــا خــار

وجــود تحریم  هــای آمریکا امــکان تأمین آن وجود 
دارد؟ گفت: واکســن کرونا موضوعی جهانی بوده 
و هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد از طرفی بر حسب 

ظاهر هم در دارو و واکسن تحریم نیستیم.
عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی به 
تالش ایران برای ســاخت واکســن کرونا اشــاره کرد 

و افزود: دانشــمندان ما با تکیه 
بــر دانــش بومــی بــرای ســاخت 
تــالش  کوویــد-19  واکســن 
می کننــد، از طرفــی کشــور چیــن 
هم در حال ساخت این واکسن 
اســت. امــا اگــر دانــش فنــی آن 
زیــاد  بــه احتمــال  ایجــاد شــود، 
خودمان در کشــور تولید کرده و 
دیگر نیــازی به واردات نخواهیم 

داشت.
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس 
شــورای اسالمی، در پاســخ به این سوال که آیا 
منابــع مالــی کافــی بــرای خریــد واکســن خارجــی 
باشــد،  اگــر الزم  کــرد:  اظهــار  اختیــار داریــم،  در 
کشــور  وارد  و  شــده  تهیــه  نیــاز  مــورد  واکســن 

می شود.

ح مجلس نمایندگان آمریکا  طر
برای محدودکردن اختیارات ترامپ

هگمتانــه، گروه ایران و جهان: 
کمیتــه خدمــات مســلح مجلــس 
یــک  متمــم  آمریــکا  نماینــدگان 
قانــون را بــا حمایــت هــر دو حــزب 
تصویــب کــرده اســت تــا قــدرت و 
ج کردن  اختیــارات ترامپ برای خار
را  لمــان  آ از  آمریکایــی  نظامیــان 

محدود کند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
کنگــره، متمــم قانون ملــی دفاعی 

و  دموکــرات  نماینــده  دو  ســوی  از  کــه  آمریــکا 
جمهوری خواه پیشــنهاد شــده است، منابع مالی 
آمریکایــی در  کاهــش نظامیــان  بــرای  نیــاز  مــورد 
آلمان و اروپا را تا کســب مجوز از کنگره، مســدود 

خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش، متمم قانون ملی دفاع 
آمریــکا بــا 49 رای موافــق در برابــر 7 رای مخالــف 

تصویب شده است.
ترامپ ماه گذشته اعالم کرد 
کــه قصــد دارد تعــداد نظامیــان 
آمریکایی مســتقر در آلمان را از 
34500 نفــر به 25000 نفر کاهش 

دهد.
عــدم  بهانــه  بــه  ترامــپ 
پایبندی آلمان به تعهدات خود 
بــرای اختصــاص 2 درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــه هزینه هــای 

نظامی قصد دارد این اقدام را عملی کند.
ایــن تصمیــم ترامــپ بــا مخالفــت بســیاری از 
روبــه رو  دموکــرات  و  جمهوری خــواه  نماینــدگان 
نظامیــان  حضــور  معتقدنــد  کــه  اســت  شــده 
آمریکایــی در آلمــان کامــال الزم و ضــروری اســت و 
برای مقابله با تهدیدات روسیه باید قدرت نظامی 

آمریکا در اروپا حفظ شود.

کتاب »موساد« در بنگالدش منتشر می شود؛

اعتراف موساد به ترور شهید مغنیه
 و دانشمندان هسته ای ایران

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: »موســاد« نوشــته 
میشــایل برجوهر و نیســیم میشــال با ترجمه کیقباد 
میلن در داکا منتشر می شود. کتاب 9عملیات موساد 
از جملــه جریــان تــرور شــهید عمــاد مغنیــه تــا حــذف 

دانشمندان هسته ای ایران را روایت کرده است.
کتاب »موســاد« نوشته میشایل برجوهر و نیسیم 
بــا ترجمــه کیقبــاد میلــن توســط انتشــارات  میشــال 
ابیشــکار کاتابن داکا منتشر می شود. نویسنده اصلی 
کتــاب در چهــار جنــگ اعــراب و اســرائیل شــرکت کرده 
و یــک شــخصیت تلویزیونــی اســرائیل و مدیرعامــل 
ســازمان تلویزیــون دولتــی اســرائیل اســت. در ســال 
2010 میــالدی ایــن کتــاب چاپ شــده و در آن 9 عملیات 

ح داده شده است. موساد شر
عملیــات نخســت بــرای قتــل خالــد مشــعل رهبــر 
فلســطینی در امــان بود. این عملیات شکســت خورد 
و با امپول پاد زهر عناصر موســاد خالد مشــعل بهبود 
یافــت و روابــط اســرائیل و اردن ضربــه نخــورد. در ایــن 
ماجــرا بــا دخالــت نتانیاهــو، پادشــاه اردن و کلینتــون 

باالخره خالد مشعل جان سالم به در برد.
دســت  بــه  داســتان  بــه  مربــوط  دوم  عملیــات 
آوردن نســخه ســخنرانی خروشــچف کــه برای شــخص 
اســتالین و کمونیزم بسیار خطرناک بود توسط ویکتور 
شناســایی و به اسرائیل تحویل داده شد. سپس این 
ســخنرانی به آمریکا رسید. افشــای آن برای کمونیسم 
گران تمام شــد. ویکتور به عنوان جاسوســی اســرائیل 
جاســوس  عنــوان  بــه  او  همزمــان  و  شــد  اســتخدام 
شــوروی در اســرائیل مأمور شــد. اســرائیل از نقش دو 

گانه ویکتور بسیار خرسند بود.
ج دو قلــو،  در عملیــات ســوم مســئله حملــه بــه بــر
عملیــات بــه شــهادت رســاندن حــاج عمــاد مغنیــه، از 
رهبران نظامی شاخص مقاومت که بسیار ضد اسرائیل 
ح داده شد. او  و غرب بود و از خانواده بزرگ شیعه، شر
با ســازمان فتح و حزب اهلل لبنان ارتباط داشــت. مدت 
زیــادی در تهــران به ســر بــرد بــا کمک محســن رضایی 
فرمانده سپاه پاسداران و وزیر اطالعات فالحیان گروه 
ضد اســرائیل تشــکیل داد. جزئیات عملیات ترور او در 
ح داده شد.  دمشــق توســط موســاد در این مقاله شــر

در عملیــات چهــارم داســتان فــرار علــی رضــا اصغــری و 
افشــای اطالعات مربوط به برنامه اتمی سوریه، ایران و 
ح داده شد. و  همکاری با کره شــمالی در این زمینه شر
نیز عملیات اســرائیل در مرکز اتمی سوریه در دیر الزور 
و انهــدام آن مرکــز وجزئیــات قتــل مهنــدس ســلیمان 
مشــاور رئیــس جمهــوری ســوریه در امور اتمــی روایت 

شده است.
در عملیات پنجم جزئیات ترور و قتل دانشــمندان 
ح داده شــده اســت. مباحــث کلیــدی  اتمــی ایــران شــر
این جریان بدین صورت اســت: جاسازی یک دستگاه 
کوچک در قسمت عقب خودرو دکتر مجید شهریاری 
مــواد  از  پــر  موتورســیکلت  انفجــار  عباســی،  دکتــر  و 
منفجره در کنار خودرو پرفســور محمدی، قتل اردشیر 
حســین پور، کشته شدن سه دانشمند اتمی عراق در 
دهــه هشــتاد. قطع داد و ســتد مواد اولیه اتمــی ایران، 
برنامــه اتمــی ایــران در زمــان شــاه، انقالب جنــگ ایران 
و عــراق، حمایــت شــوروی در برنامــه اتمــی بــه ایــران، 
و  دبــی  در  میــالدی   1987 ســال  در  محرمانــه  جلســه 
قــرارداد اتمــی با حضور عبد القادر خان در این جلســه، 
پناهنــده  پاکســتان،  و  ایــران  دانشــمندان  همــکاری 
شــدن دانشمند اتمی پاکستان افتخار خان به آمریکا، 
افشــای اسرار اتمی توســط او و همچنین افشای اسرار 
اتمــی توســط مجاهدیــن خلــق ایــران، انفجــار چندین 
اعــدام  هواپیمــای نظامــی حامــل فرماندهــان ســپاه، 
چند جاســوس موســاد در تهران، سلسله انفجارها در 
تاسیســات اتمــی ایــران، فشــارهای اقتصــادی و ایجاد 

اختالف بین اقلیت ها در داخل ایران.
در عملیات ششم جزئیات عملیات آوردن دختران 
یهــودی ونیــز جوانان یهــودی از ســوریه در 20 عملیات 

ح داده شد. اطالعات مربوط به این عملیات تا سی  شر
سال پنهان نگه داشته شد.

در عملیــات هفتــم جزئیــات قتــل محمــود رؤوف 
ح داده شــده. المبــوح مســؤول  المبــوح در دبــی شــر
ارسال اسلحه از ایران به لبنان بود. در این عملیات که 
در سال 2010 میالدی انجام شد 29 تن از عناصر موساد 
شــرکت داشــتند. مصاحبه رئیس پلیس دبــی در این 

ج شده است. زمینه هم در
در عملیات هشــتم داستان ســاختن سوپر تفنگ 
توســط دکتر بول و ســرمایه گذاری در این زمینه توسط 
ح داده شــده. دکتــر بــول  صــدام حســین در عــراق شــر
در پیشــرفت بــرد اســلحه های عــراق در جریــان جنــگ 
عــراق با ایــران نقش داشــت. بعد از کشــتن دکتر بول 
موساد حداد رئیس جبهه مردمی لبنان را با یک جعبه 
شکالت ترور کرد. قتل دکتر فتحی شقاقی در بازگشت 

ح داده شد. از کنفرانس لیبی نیز شر
آخریــن مقالــه در بــاره ماجــرای بهانــو اســت کــه از 
مراکــش پناهنــده شــد و باتغییــر دادن دیــن و آئیــن 
خــود در ســازمان اطالعات موســاد در آمــد. او در پروژه 
اســرائیل نگهبان بود. بعد از بسته شدن پروژه مذکور 
بــه کشــورهای اروپایــی رفتــه و اســرار اتمــی اســرائیل را 
افشــا کرد. موســاد با یک زن او را بــه دام انداخت. او به 
اســرائیل برده شــده و به اتهام خیانت به کشــور به 18 
ســال زنــدان محکوم شــد. در ملحقــات اول این کتاب 
ج شــده و در آن در  مقالــه ای تحلیلــی از رضا ارســالن در
مورد جهاد از نگاه اســالم به صورت جدی بحث شــده 
اســت. آشــتی میــان پیــروان ادیــان آســمانی، بررســی 
سیاســت جنگ در اســالم در زمان رسول گرامی اسالم 
مــورد بحث قرار گرفته و گفته شــد که جهــاد با مفهوم 
جنــگ مقــدس ســازگار نیســت. در دومیــن ملحقــات 
نویــس  ســتون  جایگیــردار  عبیــد  قلــم  از  مقالــه ای 
ج  بنگالدشــی تحت عنوان تاریخ خونین فلســطین در
شــده و در آن قســاوت های رژیــم صهیونیســتی علیــه 

ح داده شده است. مسلمانان فلسطین شر
این خبر را رایزن فرهنگی ایران در بنگالدش ارسال 
کــرده اســت. ضــرورت دارد تــا هرچــه ســریع تر ترجمــه 

فارسی این کتاب نیز منتشر شود.

وزیر راه و شهرسازی:

می پردازند را  مسکن  ودیعه  وام  سود  فقط  مستاجران 
و  راه  وزیــر  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
ســنی  میانگیــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی 
ســال   34 مســکن  ملــی  اقــدام  ح  طــر متقاضیــان 
اســت، گفــت: مبلــغ تســهیالت مســتأجرانی که کد 
رهگیــری دارنــد، در اختیــار مالک خانه قــرار می گیرد 
پرداخــت  را  آن  کارمــزد  و  ســود  تنهــا  مســتاجران  و 
می کننــد و بعــد از اتمــام قــرارداد، مبلــغ ودیعــه بــه 

بانک برگردانده می شود.
گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  اســالمی  محمــد 
اثاث کشــی و جابه جایی وســایل یکی از عوامل مؤثر 
در گســترش بیمــاری کروناســت، بــه همیــن دلیــل 
ســتاد ملــی کرونا مصوبه ای داشــت مبنی بر این که 
قراردادها به مدت دوماه عینا تمدید شود و پس از 
آن مصوبه جدیدی را داده است که قراردادها تمدید 
شــود و حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر شــهر 
را اعالم کرده اســت. این مصوبه بــرای مدیریت بازار 
و بــرای جلوگیــری از افزایش قیمت هــای غیرمنطقی 
کــه بعضی هــا خودســرانه اعمــال کردنــد داده شــده 
و  انــدرکاران در هــر پســت  از همــه دســت  اســت. 
مقامــی درخواســت دارم تا بــرای اجرای ایــن مصوبه 

که آرامش بخش برای مردم است؛ اهتمام بورزند.

وزیر راه و شهرســازی درخصوص بســته حمایتی 
ادامه داد: تالش شــد تا که بخشــی از تســهیالتی که 
ســتاد کرونــا درنظر گرفت بود به مســتاجرینی که در 
گروه های هدف قرار می گیرند و واحدهای مسکونی 
ح جامع مســکن اســت، ارائه  آنــان مطابق الگوی طر

شود.
وی افــزود: ایــن مبلــغ بــه عنــوان کمــک بــه پول 
پیــش )مبلــغ ودیعــه( آنــان اســت کــه بــا هماهنگی 
قــرار   ) )موجــر مالــک  اختیــار  در  عامــل  بانک هــای 
می گیــرد و مســتاجرین فقــط کارمــزد آن را پرداخــت 
می کننــد؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررســید قرارداد 
به بانک مســترد می شــود. مبلغ آن هنوز مشــخص 
بــه  تســهیالت  پرداخــت  از  بعــد  و  اســت  نشــده 
مســتاجران  تســهیالت  بعــد  مراحــل  در  مشــاغل 

پرداخت می شود.
اســالمی اظهار کــرد: حداکثر افزایــش اجاره بها در 
شــهر تهــران 25 درصــد، در 7 کالنشــهر 20 درصــد و 
در ســایر شــهرها 15 درصد اعالم شــده است. البته 
باید تمدیــد قراردادهای اجاره در ســامانه معامالت 
امالک و مســتغالت کشــور ثبت شود و کد رهگیری 
دریافــت کننــد؛ نکتــه مهــم اینکــه اگــر مســتاجر بــه 

تکالیــف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل 
نکنــد، بــا حکــم دادگاه، حکــم تخلیــه برایــش صادر 
می شــود و طــی دومــاه بایــد تخلیــه کند و اگــر مالک 
در این دوره نســبت به فروش خانه خود به صورت 
رســمی اقــدام کنــد و معاملــه  ثبــت و کــد رهگیــری 
دریافت شده باشد، مستاجر ظرف دوماه باید خانه 

را تخلیه کند.
خصــوص  در  توضیــح  بــا  وشهرســازی  راه  وزیــر 
صندوق پس انداز یکم تأکید کرد: بانک مســکن در 
ســه سال گذشــته که صندوق پس انداز یکم فعال 
بــوده حــدود 160 هــزار نفــر را از ایــن طریــق خانــه دار 
ح اقــدام ملی مســکن کســانی  کــرده و اکنــون در طــر
که در ســامانه ثبت نام کردند و همزمان در صندوق 
پس انــداز یکــم حســاب دارنــد در اولویــت واگــذاری 

واحدهای مسکونی هستند.
وی گفــت: وزارت راه وشهرســازی تکلیــف خود را 
ح اقدام ملی مســکن  برای خانه دار کردن مردم با طر
انجــام می دهد، در حال حاضر به صورت گســترده از 
مردم ثبت نام و پروژه ها آغاز شــده اســت. امیدوارم 
واجــد  مــردم  از  کثیــری  قشــر  دوســاالنه  بــازه ای  در 

شرایط صاحب خانه شوند.

معاون وزیر راه خبر داد:

وام نوسازی بافت فرسوده 350 میلیون تومان شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شهری از افزایش سقف تسهیالت نوسازی 
بافــت فرســوده در تهران تــا 350 میلیــون تومان خبر 
فرســوده  بافت هــای  در  پروانــه  صــدور  گفــت:  و  داد 

رایگان است.
مهدی عبــوری اظهار کرد: 100 هزار واحد مســکونی 
ح اقــدام ملــی  از 400 هــزار واحــدی کــه در راســتای طــر
مســکن، ساخت آنها از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
برنامه ریزی شــده، در بافت فرســوده و محالت هدف 
بازآفرینــی شــهری قــرار دارد کــه ایــن 100 هــزار واحــد از 
محل تســهیالت تبصره ای و به صورت خود مالکی در 

سراسر کشور احداث می شود.
وی ادامــه داد: تــا به امروز 27 هزار نفر به شــعبات 
بانک عامل بخش مســکن در سراســر کشور معرفی 
شــده اند و بــا 12 هــزار و 60 نفــر از آنهــا، بانــک عامــل، 
شــرکت  مدیرعامــل  اســت.  کــرده  منعقــد  قــرارداد 
بازآفرینی شــهری تصریح کرد: بانک عامل، قســط اول 
ایــن تســهیالت را بــه حســاب مشــموالنی کــه بــا آنهــا 
قرارداد به امضا رســانده، واریز کرده است تا بخشی از 

ساخت و ساز را آغاز کنند.
وی یــادآور شــد: علت وجــود فاصله زیــاد بین این 
12 هــزار نفــری که با بانک عامــل عقد قــرارداد کرده اند 
تــا 27 هــزار نفــر معرفــی شــده بــه بانــک مذکــور ایــن 

اســت کــه بانــک عامــل بخــش مســکن، قســط اول 
تسهیالت را پس از اتمام پیشرفت 20 درصدی فرآیند 
، به حســاب متقاضیان نوسازی بافت  ســاخت و ســاز
فرســوده واریــز می کنــد؛ بــه این معنــا که پــس از اخذ 
پروانه ساختمانی، شروع عملیات ساختمانی و اتمام 
عملیــات فونداســیون، ســاخت و ســاز بــه مرحلــه 20 
درصد می رســد که بانک عامل بخش مســکن، قسط 
نخســت تســهیالت نوســازی بافــت فرســوده را واریــز 

می کند.
وام شــخصی ســازی واحدهای فرسوده در تهران؛   �

100 میلیون تومان
معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره ســقف وام 
پرداختی به متقاضیان نوســازی بافت فرسوده گفت: 
کشــور متفــاوت اســت؛  ایــن تســهیالت در سراســر 
بــه ایــن صــورت کــه در تهــران، »کالنشــهرها و مراکــز 
، رقم تسهیالت  استان ها« و شهرهای زیر 200 هزار نفر

اعطایی، مختلف است.
از  دســته  آن  بــرای  تهــران  در  عبــوری،  گفتــه  بــه 
متقاضیانــی کــه می خواهند این تســهیالت را دریافت 
کنند و به صورت خود مالکی، اقدام به نوسازی کنند، 
خ ســود 9 درصــد  50 میلیــون تومــان تســهیالت بــا نــر
و 50 میلیــون تومــان هــم تســهیالت نوســازی بافــت 
خ ســود 18 درصــد دریافــت می کننــد؛  فرســوده بــا نــر

همچنیــن 40 میلیــون تومان هم تســهیالت 4 درصد 
بــه آن دســته از متقاضیانــی کــه خواهــان دریافت وام 
ودیعــه مســکن بــرای انتقــال به مســکن اجــاره ای در 
مــدت زمــان تخریــب و نوســازی ملک مســکونی خود 

هستند، پرداخت می شود.
ســازندگان   � بــرای  فرســوده  بافــت  نوســازی  وام 

حرفه ای در تهران؛ 350 میلیون تومان
بخواهــد  حرفــه ای  ســازنده  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
نوســازی واحدهای مســکونی فرســوده را انجام دهد، 
در تهران تا 250 میلیون تومان به سازنده حرفه ای که 
گواهی ماده 4 را داشــته باشــد و آئین نامه مبحث 19 
مقــررات ملی ســاختمان را رعایت کند، اعطا می شــود؛ 
این سازنده می تواند تا سقف 100 میلیون تومان هم از 
محل اوراق تســهیالت مسکن که بانک عامل بخش 
 
ً
مســکن پرداخــت می کند، اســتفاده کند کــه مجموعا

تــا 350 میلیــون تومــان ســقف ایــن وام افزایــش پیدا 
می کنــد. معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکه 
ســقف تســهیالت اعطایی نوســازی بافت فرسوده در 
کالنشــهرها و مراکز اســتان ها که به ســازنده حرفه ای 
پرداخت می شود، 230 میلیون تومان است، گفت: در 
، تســهیالت نوســازی بافت  شــهرهای زیــر 200 هزار نفر
فرسوده برای ســازندگان حرفه ای، 140 میلیون تومان 

تعیین شده است.

ایران و جهان
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نماینده مردم رزن و درگزین:

کنارگذر رزن تا سال آینده 
به بهره برداری می رسد

هگمتانه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
پــروژه  گفــت:  درگزیــن  و  رزن  شهرســتان های 
شــمال  ارتباطــی  محــور  و  رزن  شــهر  کنارگــذر 

استان تا سال آینده به بهره برداری می رسد.
در  لطفــی  حســن  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کمیتــه برنامه ریــزی شهرســتان رزن، از تکمیل 
پروژه هــای مهم شهرســتان رزن تا ســال آینده 
خبــر داد و اظهار کــرد: پروژه کنارگذر شــهر رزن 
دو  همــدان  اســتان  شــمال  ارتباطــی  محــور  و 
پروژه حیاتی این شهرســتان بوده که در تالش 
هســتیم تا ســال آینــده ایــن دو پروژه بــه بهره 

برداری برسد.
آبادانــی  و  عمــران  اشــتغال،  ایجــاد  وی 
اولویت هــای  مهمتریــن  از  را  شهرســتان 
اعتبــارات  افــزود:  و  برشــمرد  شهرســتان 
دو  ایــن  اجــرای  ســمت  بــه  بایــد  شهرســتان 

اولویت سوق پیدا کند.
لطفــی عدم اطالع مدیران از جزئیات بودجه 
کشــور را یکی از مشکالت توزیع بودجه عنوان 
جــذب  در  ادارات  مدیــران  داد:  ادامــه  و  کــرد 
اعتبارات درون ســازمانی تالش کنند چراکه 80 
درصــد اعتبارات به ســازمان ها و فقط 20 درصد 

آن برای توزیع به شهرستان ابالغ می شود.
بــا بیــان اینکــه امســال  فرمانــدار رزن هــم 
بــرای  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   10 از  بیــش 
اســتانی  اعتبــارات  محــل  از  رزن  شهرســتان 
و نفــت وگاز پیش بینــی شــده اســت، گفــت: 
بیــن  تــوازن  براســاس  اعتبــارات  تخصیــص 
بخشی پروژه های فعال با بیشترین پیشرفت 

فیزیکی است.
ســالمتی  ســیدرضا  ایســنا،  از  نقــل  بــه 
خاطرنشــان کــرد: همچنیــن عمــران و آبادانــی 
بهداشــتی،  شــرب  آب  تأمیــن  روســتاها، 
بهداشــت و توســعه راه هــا در اولویــت توزیــع 

اعتبارات قرار دارد.
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تجلیل از مدافعان سالمت
 در سپاه کبودرآهنگ

هگمتانه، گروه شهرســتان: مراســم تجلیل از 
مدافعان ســالمت و کادر درمانــی کبودراهنگ در 

سپاه ناحیه این شهرستان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، این مراسم با حضور امام 
جمعه، فرمانده ســپاه و مسؤول دفتر نمایندگی 
ولــی فقیــه در ســپاه کبودراهنگ و رئیس شــبکه 

بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد.
سرهنگ پاســدار محمود بداغی ضمن عرض 
خیرمقــدم به کادر پزشــکی و درمانی شهرســتان، 
از فعالیت های جهادی و ارزشــمند این عزیزان در 
مقابله با ویروس منحوس کرونا صمیمانه تشکر 
و قدردانــی کرد. حجت االســالم باقری امام جمعه 
کبودرآهنگ نیز ضمن تشــکر از اقدامــات مؤثر و 
خداپســندانه کادر پزشــکی و درمانی شهرســتان 
در مقابلــه با ویــروس کرونــا، ارزش ایــن اقدامات 
را توصیف نشــدنی عنوان کرد و تقدیر و تشــکر از 
کادر درمانی را کم ترین کاری دانست که باید انجام 
شود. گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی 
از کادر پزشــکی و درمانی و مدافعان سالمت این 

شهرستان تقدیر شد.

آغاز برداشت گندم
ع مالیر  از مزار

گندم کشت  800 هکتار از اراضی، زیر  32 هزار و 
جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
کشــاورزی مالیــر از آغــاز برداشــت گنــدم از اراضی 
مالیــر از ابتدای تیرمــاه خبــر داد و گفت: عملکرد 
تولیــد گندم آبی در هر هکتار 4.5 تن و گندم دیم 

نیز حدود دو تن است.
به گزارش هگمتانــه، علی مروت امیری با بیان 
تولیــد محصــوالت  اینکــه شهرســتان مالیــر در 
را  اســتان همــدان جایــگاه خوبــی  کشــاورزی در 
دارد اظهــار کــرد: 32 هــزار و 800 هکتــار از اراضــی 
شهرســتان مالیر زیر کشــت گنــدم و 9 هــزار و 100 

هکتار زیر کشت جو است.
وی بــا بیان اینکــه از این میزان اراضــی 6 هزار و 
800 هکتــار زیر کشــت گنــدم آبی و 26 هــزار هکتار 
زیر کشت گندم دیم است گفت: 5 هزار و یکصد 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان مالیــر زیر 

کشت جو آبی است.
مدیر جهاد کشاورزی مالیر با اشاره به 4 هزار و 
700 هکتار از اراضی مالیر زیر کشت جو دیم است 
بیــان کــرد: برداشــت جــو از 25 خردادمــاه در مالیر 
شــروع شــده اســت. وی از آغاز برداشــت گنــدم از 
اوایــل تیرمــاه و تداوم آن تا پایــان این ماه خبر داد 
و تأکید کرد: عملکرد تولید گندم آبی در هر هکتار 

4.5 تن و گندم دیم نیز حدود دو تن است.
امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تضمینی 2 
هــزار و 500 تومــان بــرای خرید گنــدم در نظر گرفته 
شــده اســت گفــت: در ایــن زمینــه مراکــز خریــد 
شامل سیلوی ســامن، کارخانه آرد مالیر، شرکت 
تعاونی های اسالمشهر آقگل، آورزمان و ازندریان 

برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند.
وی در گفتگو با فارس، عملکرد تولید گندم آبی 
در هر هکتار را 4.5 تن و گندم دیم را حدود دو تن 
دانســت و گفت: با توجه بــه وضعیت بارندگی ها 
و میــزان تولید غــالت پیش بینی می شــود میزان 
تولید گندم و جو امســال وضعیت خوبی داشــته 

باشد.

: مدیر جهاد کشاورزی بهار
توزیع 1400 قطعه بچه ماهی کپور 

بین پرورش دهندگان بهار

جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
کشاورزی شهرســتان بهار گفت: 1400 قطعه بچه 
ماهــی از نوع کپور در بین 7 پرورش دهنده ماهی 

شهرستان بهار توزیع شد.
اکبــری  عبدالحســین  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
عنوان کرد: طی نخستین مرحله توزیع ماهی 1400 
قطعــه بچــه ماهــی از نوع کپــور در بیــن 7 پرورش 

دهنده ماهی در این شهرستان توزیع شد.
اســتخرهای  از  اینکــه  پیش بینــی  بــا  اکبــری 
پرورش ماهیان گرمابی شهرســتان مقدار 130 تن 
ماهی و از اســتخرهای دو منظــوره 190 تن ماهیان 
ســردآبی برداشــت شــود، افزود: ســال گذشــته از 
اســتخرهای پــرورش ماهیــان ســردآبی و گــرم آبی 

شهرستان بهار 287 تن ماهی برداشت شد.
اکبــری در ادامــه عنــوان کــرد: طــی ســال جــاری 
حــدود 10 درصــد افزایــش تولیــد ماهــی را شــاهد 

خواهیم بود.
مدیر جهاد کشــاورزی بهار اظهار کــرد: دوره ها 
و کارگاه های آموزشــی تولید، پرورش و بهداشــت 
آبزیان به منظور آشنایی هرچه بیشتر آبزی پروران 
بــا رشــد، تکثیــر ماهــی و بیماری هــای شــایع بین 

ماهی ها ساالنه برگزار می شود.
اکبری عنوان کرد: پرورش ماهی در استخرهای 
آب  می شــود  موجــب  کشــاورزی  منظــوره  چنــد 
خروجی از اســتخر غنی و امالح مورد نیاز گیاه را به 

صورت محلول از طریق آوندها به گیاه برساند.
به نقل از مهر، وی اضافه کرد: پرورش ماهی در 
کنار کار کشاورزی به صرفه است و می تواند زمینه 

اشتغال تعدادی از افراد جویای کار را فراهم کند.
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یــک  بــه  نزدیــک  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
دهه اســت کــه عمــارت تاریخــی منصــوری بنایی به 
، پس از خروج از فهرســت  جــا مانــده از دوران قاجار
ثار ملی کشــور در بالتکلیفی به ســر می برد و تاریخ  آ
مانــدگار مالیر همچنان از سســت شــدن پایه های 

مستحکم آن واهمه دارد.
بــه گــزارش هگمتانــه، از بلــوار تاریخی ســیفیه با 
درختان سر به فلک کشیده اش که می گذری، خانه 
منصــوری در دل ایــن همــه زیبایی جا خــوش کرده، 
عمارتــی متعلق به مرحــوم عبدالصمد منصوری با 2 
هزار و 850 مترمربع مســاحت که طبقه نخســت آن 
با طاق های ضربی و خشــتی در اواخر دوران قاجار و 
طبقه دوم در عصر پهلوی ســاخته شــد و شــهری با 
بیش از 340 اثر تاریخی و جاذبه طبیعی، طی سالیان 
متمــادی ایــن گنجینــه بی نظیــر تاریخــی را حفــظ و 

حراست کرده است.
به دنبال حفظ و نگهداری عمارت تاریخی منصوری، 
این بنا در یازدهم دی ماه سال 1380 با شماره 4691 در 
فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت رســید، اما در ســال 
1390 بــه علــت تعلــل در تملک این ملــک، با پیگیری 
وراث و حکــم دیــوان عدالــت اداری پــس از یــک دهــه 
این اثر از فهرست آثار ملی خارج شد، اقدامی که برای 
دوست داران تاریخ این شهر دردناک بود و می رفت تا 
آینده ای مبهم را برای خانه منصوری رقم بزند و یا شاید 
برج های ســر به فلک کشــیده جایگزین تکه ای به جا 

مانده از تاریخ قاجار شود.
گمانه زنی های زیادی برای حفظ این بنای تاریخی از 
زمان خروج آن از فهرست آثار ملی کشور و حتی اقدام 
وراث بــرای فروش این عمــارت صورت گرفت، اقدامی 
کــه بازتــاب گســترده ای داشــت و تا بــه امــروز تکلیف 

مشخصی برای عمارت منصوری احراز نشده است.
تاکنــون  و  دارد  ورثــه   15 منصــوری  عمــارت 
پیگیری های زیــادی از طریق وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری، شــهرداری مالیر و راه و 
شهرســازی این شهرســتان بــرای تملــک این ملک 
صــورت گرفــت کــه هنوز بــه نتیجه نرســیده اســت، 
بــه گفتــه میــراث فرهنگــی،  کــه  ایــن در حالیســت 
صنایع دســتی و گردشــگری این شهرستان عمارت 
ثــار ملــی، از  منصــوری بــه دلیــل خــروج از فهرســت آ

ج اســت و توانایــی تملــک  حیطــه اختیــار آنهــا خــار
ایــن بنا را نــدارد، در حالی که طی ســال های گذشــته 
مکاتبــات زیــادی برای تملــک خانه منصــوری انجام 
شــد، اما به دالیل مختلفی همچون تأمین نشــدن 
ایــن  وراث،  تعــدد  و  وراث  نکــردن  توافــق   ، اعتبــار
وزارت خانــه هنــوز موفــق بــه خریــداری ایــن ملــک 

نشده است.
ثار ملی  � *خروج عمارت منصوری از فهرست آ

بــا ایــن اوصــاف عمــارت منصوری پــس از حدود 
2 دهــه دســت بــه دســت شــدن، امــروز در انتظــار 
تصمیم مســووالن و موافقت وراث اســت تا بتواند 

تاریخ گم شده خود را بازسازی و مرمت کند.
اینجــا حــاال نقــش شــهرداری مالیــر پررنگ شــد، 
نقطــه امیدی که بار دیگر پایه های عمارت منصوری 
را محکــم کــرد و پــس از کــش و قوس هــای فــراوان 
مســووالن مربوطــه را دور هــم جمــع کــرد تــا خیــال 
عمارت تاریخی منصوری را برای همیشه راحت کند.

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اعــالم  طبــق 
بــا  گذشــته  ســال های  در  مالیــر  گردشــگری  و 
پیگیری هــای انجــام شــده توســط میــراث فرهنگی، 
شهرداری، نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه های 
مرتبــط، همچنــان بــرای تملک این ملــک بین وراث 
اختالف نظر وجود دارد. اما ابراهیم جلیلی همچنان 
بر این امر تأکید دارد که خانه منصوری یک اثر مهم 

تاریخی است و باید حفظ شود.
وی ثبــت مجدد بنا، مرمت و تملک ملک را ســه 
موضــوع مهم حال حاضر عمارت منصوری عنوان و 
آمادگــی میراث فرهنگــی را برای پیگیــری و همکاری 

الزم در راستای تحقق این سه امر مهم اعالم کرد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشگری مالیر مرمت این بنا را در اولویت دانست 
بــا  و گفــت: در ســال های 86 و 87 خانــه منصــوری 
اعتبــاری افــزون بــر یکصــد میلیــون تومــان مرمت و 
بازســازی شــد، در حالــی کــه پــس از خــروج ایــن اثر از 
فهرســت آثــار ملــی کشــور در ســال 1380، از حیطــه 

ج شده و اجازه مرمت نداریم. میراث فرهنگی خار
*عمارت منصوری مرمت می خواهد  �

جلیلــی بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته بــا 
اجازه دادستان مالیر مرمت جزیی در این بنا انجام 

شــد، ابــراز امیــدواری کــرد: چنانچه شــهرداری مالیر 
ایــن عمارت را تملــک کند، می توان برای ثبت ملی و 

مرمت این بنا اقدام کرد.
وی همچنیــن خواســتار اختصــاص اعتبــار بــرای 
بــام عمــارت منصــوری در ســال  از  مرمــت بخشــی 
کــرد:  بیــان  و  شــد  بارش هــا  آغــاز  از  قبــل  و  جــاری 
به تازگی با پیگیری شورای اسالمی شهر و شهرداری 
مالیــر توافقــات اولیه با وراث انجام شــده اســت که 

امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
پیشــتر بــا رایزنی هــای شــورای اســالمی شــهر و 
شهرداری مالیر با وراث عمارت منصوری، مقرر شد 
ایــن ملــک بــا 12 قطعــه زمین متعلــق به شــهرداری 
معاوضه شود و توافق های اولیه ای نیز بین طرفین 

انجام شد.
در ایــن بــاره رئیس شــورای اســالمی شــهر مالیر 

معتقد اســت که ســال ها خانه منصــوری در تملک 
میــراث فرهنگی بوده و نتوانســته این بنای تاریخی 
را تملک کند، با این وجود شــورای اســالمی شــهر و 

شهرداری مالیر مصمم به تملک این ملک است.
جلیــل کولیونــد اظهــار کــرد: در این راســتا ســال 
97 وراث ملک منصوری را به شــورای اســالمی شــهر 
دعــوت کردیم و توافق شــد 12 قطعه ملک به ارزش 
چهار میلیارد تومان در ازای واگذاری ملک منصوری 

به وراث داده شود.
وی ادامــه داد: بــا این توافق واگــذاری 5.5 دانگ 
از عمــارت منصــوری انجام شــد و مابقــی ملک هنوز 

توافق نشده است.
مشــکل امــا در واگــذاری ایــن قطعــات بــه وراث 
ایــن اســت کــه طبــق گفتــه رئیس شــورای اســالمی 
شــهر مالیــر بخشــی از زمین هایی که قرار اســت به 
وراث داده شــود، در تملــک راه و شهرســازی اســت 
و چنانچــه ایــن زمین هــا تملک شــود، مشــکل حل 

خواهد شد و مرمت نیز انجام می گیرد.
*شهرداری مالک آینده عمارت منصوری  �

بــا  حتــی  را  مشــکل  ایــن  داد:  ادامــه  کولیونــد 
اســتاندار همدان در میان گذاشته ایم و وی دستور 

پیگیری الزم تا حصول نتیجه قطعی را داده است.
طبق ادعای راه و شهرســازی شهرستان مشکل 
عمــده در واگــذاری بخشــی از ایــن زمین هــا، قطعــه 
زمینی در انتهای خیابان ســعدی اســت که به گفته 
آنهــا آب انبــار اســت و بایــد نقشــه کامل ایــن زمین 

شهرســازی  و  راه  کل  اداره  بــه  شــهرداری  توســط 
همــدان ارایــه و کارشناســی های الزم صــورت گیــرد 
ارایــه نقشــه کامــل زمیــن، کار  از  و بالفاصلــه پــس 

واگذاری انجام خواهد شد.
در ایــن چارچوب معاون هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری ویژه مالیر برای پایان دادن به بالتکلیفی 
عمــارت منصــوری چــاره ای جــز تعییــن زمــان مقــرر 
بــرای دســتگاه های مرتبــط نداشــت و شــهرداری و 
اداره راه و شهرســازی را مکلــف کرد تــا یک ماه آینده 
طبق قانون و مقررات نسبت به تعیین تکلیف این 

زمین اقدام و نتیجه را به فرمانداری اعالم کنند.
عظیم باویســی با تأکید بر اینکه تعلل در تعیین 
میــراث  گفــت:  نیســت  پذیرفتــه  عمــارت  تکلیــف 
فرهنگــی در حیطــه کاری خــود، بــا نظــر کارشناســی 
دادســتان،  از  مجــوز  اخــذ  صــورت  در  و  مکاتبــه  و 
مرمــت  بــرای  فرهنگــی  میــراث  گفتــه  بــه  می توانــد 

اضطراری اقدام کند.
پژمــان جعفری رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه 
مالیر نیز با اشــاره به وقفی بودن بخش عمده ای از 
، تأکید کرد: عمارت منصوری ســند  اراضی این شــهر
اعیانــی دارد و بایــد نســبت به اخذ ســند عرصه این 
ملک اقدام شود و این فرصت نباید از دست برود.

به نقل از ایرنا، این بخشی از سرگذشت عمارت 
منصــوری در پیــچ و خــم تاریــخ بــود کــه حاال چشــم 
بــه همت مســووالن دوختــه تــا بتواند خــود را برای 

نسل های بعدی حفظ کند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی همدان خبر داد:

ایجاد محل فرود بالگرد در 5 منطقه بهار
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیــس اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی از ایجــاد 5 محــل فــرود بالگرد 
، روستای همه کسی،  در مناطق اللجین، شهر بهار
گردنه طاهرلو و روستای حسن قشالق شهرستان 

بهار خبر داد.
پنــج  گــزارش هگمتانــه، حبیــب معصومــی  بــه 
شــنبه گذشــته در نشســتی با فرماندار بهار ضمن 
و  اورژانــس  واحــد  فعالیت هــای  از  گزارشــی  ارائــه 
فوریت هــای پزشــکی در شهرســتان بهــار گفت: 8 
دســتگاه آمبوالنــس در شهرســتان بهــار مســتقر 

شده است.

وی بــه ایجــاد 5 محــل فــرود بالگــرد در مناطــق 
، روســتای همــه کســی، گردنــه  اللجیــن، شــهر بهــار
کــرد و  طاهرلــو و روســتای حســن قشــالق اشــاره 
گفت: برگزاری دوره های آموزشی در مباحث مرتبط 
با احیا و مبحث سالمت در بالیا و پدافند غیرعامل 

در نظام سالمت مدنظر است.
معصومی گفت: احداث بنای اختصاصی پایگاه 
همه کســی و پایگاه اورژانس جــاده ای صالح آباد از 
جمله اقدامات و برنامه های پیش روی اورژانس و 

فوریت های پزشکی شهرستان بهار است.
رئیــس اورژانــس پیش بیمارســتانی و مدیریت 

حــوادث دانشــگاه در ادامــه عنــوان کــرد: طــی ســه 
ماهه نخست امسال 11 هزار و 112 مأموریت توسط 
اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان همدان انجام 

شده است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مأموریت هــا در مناطق 
شــده  انجــام  همــدان  اســتان  جــاده ای  و  شــهری 
اســت، گفــت: در بیــن مأموریت هــای انجــام شــده 
شــهری و جــاده ای، 18 مأموریــت توســط اورژانــس 

هوایی استان همدان اتفاق افتاده است.
فرمانــدار بهــار نیــز گفــت: فعالیــت اورژانــس و 
فوریت هــای پزشــکی بــه طــور مســتقیم بــا زندگــی 

بیماران و حادثه دیدگان در ارتباط است.
، احســان قنبری گفــت: از این رو  بــه نقــل از مهر
وظیفه سنگینی بر دوش کارکنان این بخش است 
فوریت های پزشــکی  مأموریت هــای  در  کارکنــان  و 

رسالت خطیری در خدمات رسانی به مردم دارند.

نماینده مردم مالیر در مجلس:

با فساد در هر دولتی برخورد قاطع شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: نماینده مردم مالیر 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید مبارزه 
با فساد را سیاسی کنیم گفت: فرقی بین بروز فساد 
در هیچ دولتی نیست و باید با تمام مفسدان برخورد 

شود.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احد آزادیخواه 
بــا اشــاره به فرمایشــات اخیــر مقام معظم رهبــری در 
خصوص مبارزه با فســاد و قطع دســت مفسد اظهار 
کــرد: فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب در خصــوص 
مبــارزه بــا فســاد موضوعی اســت کــه همــواره از باب 
تذکر، اخطار و... با ادبیات  مختلف مطرح شده است.

وی بــا بیــان اینکــه اســاس انقــالب مــا بــر مبنــای 
عدالت خواهــی، رفــع تبعیــض، رفع ظلم، دســتگیری 
از مستمندان و مســتضعفان پایه گذاری شد گفت: 
توجه به این کلیدواژه ها عامل بقای انقالب هستند 
و امام خمینی)ره( نیز فرمودند که این انقالب متعلق 

به پابرهنگان و مستضعفان است.
نماینــده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی 
اظهــار کــرد: امــروز برخــی از عوامــل نفوذ که بســیاری 
آنها وابســته به رژیم ســابق و یا مرتبط با آنها هستند 
بــرای بی اعتمــاد کــردن مــردم به انقالب شــبکه نفوذ 
راه انداخته انــد و با ایجاد فســادهای معنادار در بدنه 

مدیریتی کشور قصد تضعیف انقالب را دارند.
وی بــا بیــان اینکه باید جلــوی ایــن عوامل گرفته 
شــده و فعالیــت آنها بــه صورت جــدی در نطفه خفه 
شــود گفت: امروز مهمترین وظیفه دولتمردان این 
اســت کــه این افــراد و عوامــل را بشناســند و عوامل 
نفوذ و مفسدان را معرفی و دست آنها را از بیت المال 

قطع کنند.
آزادیخــواه بــا بیان اینکــه فرقی بین بروز فســاد در 
هیــچ دولتــی نیســت و باید با تمــام مفســدان در هر 
دولتی برخورد شــود تصریح کرد: فســاد در هر دولتی 

باشــد بایــد دســت مفســد قطــع شــود. وی با اشــاره 
به اینکه اشــکال فعلی این اســت که برخــی مبارزه با 
فســاد را سیاســی کرده  انــد گفت: تــا زمانی که فســاد 

سیاسی باشد ما نمی  توانیم با فساد مبارزه کنیم.
نماینــده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه مجلــس هــم بایــد بــه دور از حواشــی 
و گرایش هــای سیاســی از بعــد نظارتــی خــود حداکثر 
اســتفاده را کنــد تصریــح کرد: اولیــن کار مجلس این 
اســت که تذکر الزم را به نهادهــا و وزارتخانه ها دهد و 

نظارت خود را هم بر آنها داشته باشد.
محاســبات،  دیــوان  درگاه  از  بایــد  افــزود:  وی 
کمیســیون اصل 90 و سایر ابزارهای نظارتی استفاده 
کــرده و بعد از شناســایی مفســدان و عوامل فســاد 
بدون هیــچ مالحظــه ای از ابزارهای نظارتــی خود برای 

دفع فساد استفاده شود.
آزادیخــواه با بیان اینکه ســوال، اســتیضاح، تذکر، 
تحقیق و تفحص امری مهم برای نمایندگان مجلس 
است گفت: وکالی ملت نباید منافع شخصی و حتی 
منافع حوزه انتخابی خود را بر مبارزه با فســاد ترجیح 
دهنــد. وی در گفتگــو بــا فــارس، افــزود: اگــر ایــن امــر 
باعث شــود جلوی فســاد گرفته نشــود وکیــل مردم 
حق ندارد با امتیازی برای حوزه انتخابیه خود از مبارزه 
با فســاد دســت بردارد و این یــک واقعیت غیر قابل 

انکار است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

کندی پیشرفت پروژه چهارخطه تویسرکان به کنگاور
مــردم  نماینــده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
پــروژه  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  در  تویســرکان 
الزم  ســرعت  کنــگاور  بــه  تویســرکان  چهارخطــه 
را نــدارد گفــت: تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه محــور 
زودتــر  چــه  هــر  کنــگاور  بــه  تویســرکان  چهارخطــه 

بهره برداری شود.
ســقندلی،  غالمرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
مشــاور اجرایــی معاونــت ســاخت و توســعه راه ها 
بــه دعــوت نماینــده مــردم تویســرکان در مجلــس 
و  باباکمــال  ایســتگاه  پروژه هــای  اجــرای  رونــد  از 
چهارخطــه تویســرکان به کنگاور با هدف بررســی و 
رفــع مشــکالت از نزدیک بــا همراهی فرمانــدار این 

شهرستان و خبرنگاران بازدید کرد.
در  مجلــس  در  تویســرکان  مــردم  نماینــده 
حاشــیه ایــن بازدیــد پــروژه چهارخطــه تویســرکان 
بــه کنگاور را برای شهرســتان مهــم خواند و اظهار 
کــرد: بنــده هــر هفتــه به طــور مرتــب از ایــن پروژه 
بازدیــد دارم امــا متأســفانه کار اجرایــی ایــن محــور 

سرعت الزم را ندارد.
محمدمهــدی مفتــح بــا بیــان اینکه قول ســال 
گذشــته وزارت راه در تویســرکان آنچنــان عملیاتی 
بازدیــد  درخواســت  گذشــته  هفتــه  افــزود:  نشــد 
را  کنــگاور  بــه  تویســرکان  محــور  پــروژه  از  مجــدد 
راه  وزیــر  معــاون  حضــور  بــا  نهایــت  در  کــه  دادم 
ایســتگاه  و  محــور  ایــن  از  بازدیــد  شهرســازی  و 

باباکمال انجام شد.
مشــکالت  بازدیــد  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیمانــکاران بــه منظــور بررســی و پیگیــری عنوان و 
جمع بنــدی شــد گفــت: تــالش ما بــر این اســت که 
محور چهارخطه تویســرکان به کنگاور هر چه زودتر 

تکمیل و بهره برداری شود.
در  مجلــس  در  تویســرکان  مــردم  نماینــده 

تویســرکان  چهارخطــه  پــروژه  وضعیــت  خصــوص 
بــه کنــگاور ابــراز کــرد: قطعــه اول و دوم پــروژه زیــر 
بــار ترافیک رفته اســت البتــه عالئم ایمنــی آن باید 

نصب شود که در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه قطعه ســوم این پروژه در پنج 
کیلومتــر از ســه راهــی فرســفج اســت کــه یــک الیه 
آســفالت شــده و باید مســائل ایمن ســازی آن هم 
انجــام شــود گفت: آســفالت ریزی به طــور زیربنایی 

در این قطعه هم اکنون در حال انجام است.
چهــارم  قطعــه  واگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  مفتــح 
چهارخطه تویسرکان به کنگاور به پیمانکار شرکت 
راه پــل خاطرنشــان کرد: عملیات خاکــی این قطعه 
انجام شده، مشکالتی چون تأمین اعتبار پیمانکار 

ح شد. داشت که برای پیگیری و حل آن مطر
از  بــه پنــج کیلومتــر باقــی مانــده  بــا اشــاره  وی 
پــروژه چهارخطــه تویســرکان به کنــگاور بیــان کرد: 
طبــق دســتور مهندس ســقندلی برای بــه مناقصه 
گذاشــتن قطعه نهایی برآوردهــا تا هفته آینده باید 
بــه روز شــده و پــس از بررســی به مناقصه گذاشــته 

شود.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس در گفتگو 
کرمانشــاه  در  مــا  مســیر  شــد:  یــادآور  فــارس،  بــا 
تدریــج  بــه  کــه  اســت  کیلومتــر  کنــگاور هشــت  و 

عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

شهرستان

عمارت منصوری مالیر 
همچنان در بالتکلیفی

رئیس شورای اسالمی شهر مالیر : 
سال ها  است که خانه منصوری در تملک 
میراث فرهنگی بوده و نتوانسته این بنای 

تاریخی را تملک کند، با این وجود شورای 
اسالمی شهر و شهرداری مالیر مصمم به 

تملک این ملک است.



آگهی تغییرات شرکت مرغ مزرعه دشت الوند شرکت )سهامی خاص(
به شــماره ثبت 733 و شناســه ملی ۱۴000078089 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱398/09/0۱تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: ۱- محل شرکت در واحد ثبتی تويسرکان 
به آدرس: اســتان همدان  شهرستان تويسرکان، بخش قلقل رود، دهستان میانرود، روستا قلعه نو، 
محله پايیــن، جاده )مرادآباد(، جاده )تويســرکان- کنگاور(، پــاک 0، گاوداری مرتضی زنگنه، 
طبقه همکف، کدپســتی6587۱۱8750 - تلفــن: 08۱3۴852039 تغییر يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تویسرکان 901441

آگهی تغییرات شرکت نقشینه کاران هنر غرب
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 68۱۱ و شناســه ملی ۱0860035900 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱397/07/23 و برابر مجوز شماره 8/۱9208 مورخ ۱397/08/22 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: آدرس شرکت به 
اســتان همدان- شهرستان همدان- بخش مرکزی- شــهر همدان- محله سر پل يخچال- کوچه 
بهمنیان - خیابان بوعلی ســینا شمالی- پاک 0 - پاساژ مفتون- طبقه اول- واحد ۱7- کدپستی 

65۱56۱5۴56 تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 901436

آگهی تغییرات شرکت حفاری خرم دشت مالیر )شرکت با مسئولیت محدود(
به شــماره ثبت 8۱0 و شناسه ملی ۱082003۴7۴3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱399/03/25 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: محل شرکت از آدرس قبلی به 
آدرس جديد: اســتان همدان، شهرستان ماير، بخش مرکزی، شهر ماير، محله بلوار خلیج 
فــارس، خیابان ۱8 متری انصاری، بلوار خلیج فارس، پــاک 0 ، گاراژ خلیج فارس، طبقه 

همکف، کدپستی 657۱7878۴3 تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مالیر 901437

آگهی تغییرات شرکت مرغ مزرعه دشت الوند شرکت )سهامی خاص(

به شــماره ثبــت 733 و شناســه ملــی ۱۴000078089 به 
مورخ ۱398/09/0۱تصمیمات  استناد صورتجلسه هیئت مديره 
ذيــل اتخاذ شــد: ۱- اعضای هیأت مديره برای مدت دو ســال 
به ســمت ذيل تعیین گرديدند: آقای مهدی زنگنه به ســمت 
ريیس هیأت مديــره و مديرعامل به کدملــی 58۴9870938 
آقای علی زنگنه به ســمت نائب ريیــس هیأت مديره به کدملی 
58۴99675۱6 خانم نجمیه زنگنه به ســمت عضو هیأت مديره 
به کدملــی 58۴9868089 2 - حق امضا مجاز در کلیه موارد 
اعم از چك و ســفته و برات و اوراق و اســناد تعهداور بانکی و 
ديگر عقــود و قراردادها همچنین مکاتبات اداری بر عهده آقای 
مهــدی زنگنه )رئیس هیأت مديره و مديرعامل( به تنهايی که با 

مهر شرکت معتبر می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تویسرکان 901443

آگهی تغییرات شرکت حفاری حمید
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 2980 و شناسه ملی 
۱0860۴60562 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱398/۱۱/۱0 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: ۱- آقای محمدرضا 
حق شــناس تمامی 20000 ريال ســرمايه خود را برداشت نمود و از 
شــرکت خارج گرديد. - خانم بهجت عباســی تمامی ۱00000 ريال 
ســرمايه خود را برداشــت نمود و از شــرکت خارج گرديد. در نتیجه 
ســرمايه شــرکت از مبلغ 2۱20000 ريال به مبلغ 2000000 ريال 
کاهش يافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح زير اصاح گرديد: 
سرمايه شرکت مبلغ 2000000 ريال نقد می باشد. لیست شرکاء پس 
از کاهش ســرمايه: ۱. آقای نادعلی عباســی دارنده ۱700000 ريال 
سهم الشرکه 2. خانم شها حیدری دارنده 300000 ريال سهم الشرکه 
2- تعــداد اعضاء اصلی هیأت مديــره از 3 نفر به 2 نفر کاهش يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 901435

آگهی تغییرات شرکت بهرام کوثر نهاوند
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۱389 و شناســه ملی ۱۴00۴36۴۴23 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ ۱398/03/۱8 
و تأيیديه شــماره 579/98 مــورخ ۱398/03/30 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان نهاوند تصمیمات ذيل اتخاذ شد: ۱- اعضاء هیأت مديره 
بــه قرار ذيل برای الباقی مدت ســه ســال تا تاريــخ ۱399/8/8 انتخاب 
گرديدند: آقايان رامین عباســی با کدملی 3950۱2۱390 و کاوس کرمانی 
با کدملــی 396272399۴ و محمدرضا بحرائی با کدملی 3962630988 
بعنــوان اعضاء اصلــی هیأت مديره و آقای محمدرضــا گل زردی با کدملی 
396۱93۱۴۴5 و خانم زهراالسادات حســینی با کدملی 396262760۱ 
بعنــوان اعضــاء علی البــدل هیأت مديــره .2-  آقايان هــادی جالوند با 
کدملــی 396272۴00۱ بعنــوان بازرس اصلی و میثم ســلگی با کدملی 
395032۴976 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت يکســال مالی انتخاب 
گرديدند. 3- ترازنامه و صورت های مالی ســال های ۱396-۱397 شرکت 

مورد تصويب مجمع قرارگرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نهاوند 901439

آگهی تغییرات شرکت بهرام کوثر نهاوند
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۱389 و شناســه ملی ۱۴00۴36۴۴23 
به استناد صورتجلســه هیأت مديره مورخ ۱398/03/۱8 و تأيیديه شماره 
579/98 مورخ ۱398/3/30 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان 
نهاوند تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: ۱-  ســمت اعضای هیأت مديره به قرار 
ذيل برای الباقی مدت ســه سال )تا تاريخ ۱399/8/9( تعیین گرديد: آقای 
رامین عباسی با کدملی 3950۱2۱390 به سمت رئیس هیأت مديره آقای 
کاوس کرمانی با کدملی 396272399۴ به سمت نايب رئیس هیأت مديره 
آقای محمد رضا بحرائی با کدملی 3962630988 به ســمت مديرعامل و 
منشــی هیأت مديره 2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از 
قبیل چك، ســفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقايان محمدرضا بحرائی 
)مديرعامل( به اتفاق رامین عباســی )رئیس هیئت مديره( و در غیاب وی، 
کاوس کرمانــی )نايب رئیــس هیئت مديره( ممهور به مهر شــرکت معتبر 
می باشــد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مديرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نهاوند 901438

آگهی تغییرات شرکت مرغ مزرعه دشت الوند شرکت )سهامی خاص(

به شــماره ثبت 733 و شناســه ملی ۱۴000078089 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ ۱398/09/0۱ تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: ۱- آقای 
مهدی زنگنه به شــماره ملــی58۴9870938 و آقای علی 
زنگنــه به شــماره ملــی 58۴99675۱6 و خانــم نجمیه 
زنگنه به شــماره ملی 58۴9868089 بعنوان اعضای اصلی 
هیأت مديره برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. 2- خانم 
فاطمه جلیلوند به شماره ملی 58۴98۴9297 و آقای جواد 
زنگنه به شــماره ملی 3309055868 به ترتیب به عنوان 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت يکســال مالی انتخاب 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدانشدند.  
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تویسرکان 901442

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستای خرمدشت طاوه

به شماره ثبت 7۱ و شناسه ملی ۱0860۴7395۴ به استناد صورتجلسه 
هیأت مديره مورخ ۱399/03/25 و باستناد مجوز شماره ۱9/۱۴۴/۱28 
مورخ 99/03/27 اداره تعاون روستايی شهرستان فامنین تصمیمات ذيل 
اتخاذ شــد: ۱- خانم فاطمه قاسمی به کد ملی 00۱۴827859 )خارج 
از هیأت مديره( به سمت مديرعامل شرکت تعیین گرديد. 2- طبق ماده 
50 اساســنامه اتحاديه/ شرکت، کلیه چك ها، قراردادها، اسناد و اوراقی 
که ايجاد تعهدی برای شــرکت می نمايند و يا تمام و يا قسمتی از حق 
اتحاديه/ شرکت را منتفی سازد، باستثنای مواردی که هیأت مديره، اداره 
امورجاری اتحاديه/ شــرکت ترتیب خاصی داده باشــد پس از تصويب 
هیأت مديــره با امضاء رئیس هیأت مديره و مديرعامل معتبر خواهد بود. 
و در غیاب رئیــس هیأت مديره، نائب رئیس حق امضــا دارد ولی اوراق 
عادی شــرکت فقط با امضای مديرعامل صادر خواهد شد مگر مراسات 

هیأت مديره که به امضای رئیس هیأت مديره صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری فامنین 901440

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه صنف مصالح فروشان همدان
مؤسســه غیرتجاری به شماره ثبت 620 و شناســه ملی ۱۴00۴676866 
به استناد صورتجلسه مطابق اساســنامه مورخ ۱399/0۱/30 و طبق مجوز 
شماره 26/۱325/ه / 99 مورخ ۱399/02/09 اتاق اصناف همدان تصمیمات 
ذيل اتخاذ شــد: ۱ - اعضای هیأت مديره برای مدت ۴ ســال به شرح ذيل 
انتخاب و تعیین ســمت گرديدند: آقای محمدقاسم طاهری مقدم به شماره 
ملی 387268369۱ به ســمت رئیس اتحاديه آقــای عباس طاهری صابر 
به شــماره ملی 387۱57۱6۴۴ به ســمت نايب ريیــس اول اتحاديه آقای 
مرتضــی ترابی به شــماره ملی 38726880۴9 به ســمت نايب ريیس دوم 
اتحاديه آقای محمدحســن فرهادی خرم به شماره ملی 3872686607 به 
ســمت عضو و دبیر اتحاديه آقای خســرو گوهری درخشنده به شماره ملی 
39909099۱6 به ســمت عضو و خزانه دار آقای حمیدرضا الهی به شماره 
ملی 387395978۱ به ســمت عضو علی البدل اول اتحاديه آقای علی بیات 
به شــماره ملی 38603۱۴238 به ســمت عضو علی البدل دوم اتحاديه 2 
- دارنــدگان حق امضا: اســناد و اوراق مالی اتحاديــه مانند چك ها، بروات، 
ســفته ها، اســناد تعهدآور مالی با امضا رئیس و خزانه دار و در غیاب هر يك 
نايب ريیس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر می باشد. 3 - آقای امیرحسین 
فخار به شــماره ملی 3873920360 به سمت بازرس اصلی اتحاديه و آقای 
مسعود اسکندرلو به شماره ملی 38735۱66۱6 به سمت بازرس علی البدل 
اتحاديه هر يك برای مدت ۴ ســال انتخاب گرديدند . ۴- نشانی مرکز اصلی 
از آدرس قبل به آدرس جديد در: اســتان همدان، شهرستان همدان، بخش 
مرکزی، شــهر همدان، محله پل هوايی، آيت اله هاشمی رفسنجانی، کوچه 
)فرعــی مصالح فروش ها(، کوچه )مصالح فروش ها(، پاک 0، طبقه همکف 
کدپســتی 65۱969۴۴3۱ تغییر يافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح 
گرديد . 5- اساسنامه جديد شامل 30 ماده مورد تأيید و تصويب قرار گرفت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدانو جايگزين اساسنامه قبلی شد.
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 901434

با ما همراه باشید

5 همــدان شنبه  ۱4 تير ۱399    ۱2 ذی القعده  ۱44۱   4 جوالی  2۰2۰  شماره 4554 خبـــر 

ح شد: در مراسم معرفی مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی همدان مطر

جلوگیری از نفوذ به پرونده های قاچاق کاال
هگمتانــه، گروه خبر همدان: در مراســم معرفی 
مدیــرکل جدید تعزیرات حکومتــی همدان و تقدیر 
از حســن پور مدیرکل ســابق ایــن اداره بر جلوگیری 
از نفــوذ به پرونده هــای قاچاق کاال به ویژه از ســوی 

قضات تأکید شد.
به گــزارش هگمتانــه، معاون اجتماعی ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی روز پنجشــنبه در آییــن معارفــه 
مدیــرکل جدیــد تعزیــرات حکومتی همــدان، گفت: 
امــروزه در جهــان راهبــرد نظــارت بــه هدایــت تغییــر 
کــرده و بــه جای بررســی تخلف در حوزه کســب و کار 
بــا ذره بیــن، بایــد قلم هدایت و ترســیم نقشــه راه را 

دست نهادهای نظارتی داد.
محمــد بارانــی اظهار کرد: دســتگاه های نظارتی با 
بــه دســت گرفتن قلــم هدایت و ترســیم نقشــه راه 
بایــد بتواننــد حــوزه کســب و کار را هدایــت کــرده تــا 
به درســتی کاال تأمین، عادالنه توزیع و هوشــمندانه 

مصرف شود.
معــاون اجتماعــی ســازمان تعزیــرات حکومتــی 
افــزود: دســتگاه های نظارتــی بایــد وظیفــه هدایــت 
حوزه تأمین، توزیع و مصرف کاال را بر عهده داشــته 
باشــند نــه اینکه بــا دخالــت در امور شــخصی مردم 

برای کشف تخلف تالش کنند.
بارانــی بیــان کــرد: در کنــار وارد کننــده، تولیــد و 
توزیع کننده، ُبنکداران و فروشــندگان و در مجموع 
مصرف کنندگان، حوزه نظارتی نیز پیش بینی شــده 
اســت در حالــی که امــروزه در جهــان واژه نظــارت به 

فراموشی سپرده شده است.
از وضعیــت  بــرون رفــت  بــرای  کــرد:  وی اضافــه 
اقتصــادی کنونی باید تســهیل گــری و تنظیم گری را 
بــه عنــوان هنــر پذیرفتــه و آن را در جامعــه اجــرا کرد 
در  قضایــی  شــبه  و  قضایــی  راهبردهــای  بنابرایــن 
محــور قانونــی در شــرایط بحرانی پاســخ گــو نبوده و 
جــای خــود را بــه راهبرد تســهیل گــری و تنظیم گری 

می دهند.
معــاون اجتماعــی ســازمان تعزیــرات حکومتــی 
گفت: فلســفه وجودی ســازمان تعزیــرات حکومتی 
انطبــاق خــود بــا وضعیت و شــرایط موجــود جامعه 
مبتنــی بــا نیازهــای اولیه، اساســی و بنیادین اســت 
بنابرایــن نمی توانــد یک ســازمان تنها قانــون محور 
و خشــک باشــد بلکه منعطف بر نیازهای اساسی و 

بنیادی است.
بارانــی ادامه داد: این ســازمان نیازمنــد نیروها و 
فعالیــت افراد و مدیرانی اســت که به هنر قضایی و 
شــبه قضایی، هنر تســهیل گری و تنظیم گری را نیز 

اضافه کنند.
وی گفــت: شــیوع ویــروس کرونــا از اواخر بهمن 
ســال گذشــته موجب تشــدید وضعیت نامناســب 
کســب و کار شــده و رونقــی در ایــن بخــش شــاهد 
نبــوده ایم بنابراین در ایــن وضعیت وظیفه مدیر و 
قاضــی تعزیرات تنها اجرای قوانین خشــک و مبارزه 

با تخلف های اقتصادی نیست.
رئیــس کل دادگســتری همــدان: اجــازه اعمــال   �

نفوذ به پرونده های قاچاق داده نشود
رئیس کل دادگســتری همــدان گفت: قضات به 
ویژه فعاالن در تعزیرات حکومتی اجازه اعمال نفوذ 

افراد سودجو به پرونده های قاچاق کاال را ندهند.
هرگونــه  از  کــرد:  اظهــار  عدالتخــواه  محمدرضــا 
اعمــال نفــوذ بــه پرونده هــای قاچــاق کاال تحــت هــر 
رنگ و لعابی باید با قدرت و جدیت جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: افرادی که درصدد اعمال نفوذ به 
پرونده های قاچاق کاال هستند کاالی خود را قاچاق 
قلمــداد نکــرده بلکــه بــا عناویــن مختلــف از جملــه 
تأمیــن نیــاز جامعــه و مــردم درصــدد موجــه جلــوه 

دادن کار خود هستند.
کــرد:  یــادآوری  همــدان  دادگســتری  کل  رئیــس 
زمانــی کــه مســؤولیت ریاســت دادگســتری اســتان 

 ، بــازار بــودم در ســتاد تنظیــم  را عهــده دار  دیگــری 
مبــارزه بی امــان و قاطع با قاچــاق کاال صورت گرفت 
تــا جایی کــه منافع عده ای مســؤوالن به ایــن موارد 
گــره خــورده بــود بنابراین مســتمر بــه فعالیت های 

مقابله ای صورت گرفته دامن می زدند.
عدالتخــواه گفــت: رویکــرد پیشــگیری در رابطــه 
بــا تخلف هــای صنفــی وجــود دارد و در صــورت بــی 
توجهــی به آن شــاهد آشــفته بازار کنونــی در جامعه 

و بازار خواهیم بود.
وضعیت کنونی ناشی از سوء مدیریت و تحریم  �

وی ادامــه داد: بخشــی از وضعیــت کنونــی بــازار 
از ســوء  ناشــی  از تحریم هــا و بخــش دیگــر  ناشــی 
مدیریت هــا بــوده کــه بایــد بــرای تمامــی ایــن موارد 

چاره ای اندیشید.
رئیس کل دادگســتری همــدان تأکید کرد: توجه 
بــه منویــات رهبــر فرزانــه انقــالب و عملیاتــی کــردن 
ایــن رهنمودهــا موجب ثبــات اقتصــادی در جامعه 
می شــود و در این راســتا معظم له امســال را به نام 

»جهش تولید« نام گذاری کردند.
عدالتخــواه ادامــه داد: چنانچــه تولیــدات فراتــر 
از نیــاز جامعــه باشــد و بــه مرحلــه صــادرات کاال در 
بخش هــای مختلف برســیم دیگر کشــورها نیازمند 

ما خواهند بود.
عدالتخــواه بــا بیــان اینکــه جهــش تولیــد الزمــه 
تعزیــرات  مســؤوالن  از  اســت  مشــکالت  از  عبــور 
حکومتــی خواســت در زمینــه پیشــگیری از تخلــف 
برنامه هــای علمی و عملی داشــته باشــند تــا نتیجه 

این کارها برای مردم ملموس باشد.
قیمت هــا   � کنتــرل  و  بــازار  تنظیــم  پورمجاهــد: 

نیازمند جدیت
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
همــدان نیــز با بیــان اینکه حل مشــکالت مــردم در 
نیازمنــد  معیشــت  جملــه  از  مختلــف  بخش هــای 

مدیران جهادی و کار و فعالیت شــبانه روزی اســت 
بیــان کــرد: مشــکالت کنونی جامعــه که مــردم با آن 
کرونــا، مســایل  از تحریــم،  ناشــی  مواجــه هســتند 
اداری، محدودیت هــای پیــش رو و کارهــای بر زمین 

مانده است.
ظاهر پورمجاهد اظهار کرد: امروز در حوزه تنظیم 
بازار و تأمین اقالم اساســی مردم، کنترل قیمت ها، 
، گرانی و  برخــورد بــا افراد متخلف که درصــدد احتکار
دور زدن قانون هســتند، دستگاه متولی باید جدی 
و هماهنگ تر عمل کند تا مشکالت را کاهش دهد.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
همــدان افــزود: در رفــع نیازها و مشــکالتی که مردم 
بــا آن گریبانگیــر هســتند باید جدی تر عمــل کرده و 

مشکالت را در همان زمان رفع کرد.
پورمجاهــد ادامــه داد: با وجود اینکــه در جامعه 
افزایــش  شــاهد  نبایــد  هســتیم  انقالبــی  و  دینــی 
شــمار  افزایــش  و  تذکرهــا  هــا،  پرونــده  تشــکیل 
بازرســان باشــیم بلکــه بایــد بر مــدار تقــوا و انصاف 

عمل کرد.
کاال  تأمیــن ســبد  بــرای  گفــت: وقتــی همــه  وی 
برنــج  تــن   200 احتــکار  تــالش می کننــد  و معیشــتی 
غ  توسط یک نفر و رعایت نکردن قیمت مصوب مر
پذیرفتنــی نیســت چرا کــه ما در یک جامعــه دینی و 
ایمانــی هســتیم و در ایــن جامعه باید خــود کنترلی 

بیشتر باشد.
: بازاریــان و اصنــاف اســتان همدان،   � حســن پور

منصف ترین بازاریان کشور هستند
مدیــرکل ســابق تعزیــرات حکومتــی همــدان نیز 
گفت: این اســتان مردمی باهوش، خردمند و آینده 
نگــر دارد و در ایــن چند ســال تمامی امور بــا برنامه 
و همفکــری مســؤوالن حــوزه اجرایــی و قضایــی و 

مشارکت مردم پیش رفت.
وجــودی  فلســفه  افــزود:  پــور  حســن  علیرضــا 

ایــن  تعزیــرات حکومتــی انعطــاف پذیــری اســت و 
کــه  چــرا  اجرایــی شــد  و شــگرد در همــدان  شــیوه 
منصف تریــن  همــدان،  اســتان  اصنــاف  و  بازاریــان 
بازاریــان کشــور هســتند و در بیشــتر مواقع اصناف 

برای حل مشکالت به وجود آمده پیشگام بودند.
وی بیــان کــرد: در مقطعی افرادی قصــد افزایش 
غ را داشتند اما به علت انتقال نهاده های  قیمت مر
دامــی از جنــوب کشــور به همدان و قــرار دادن آن با 
قیمــت پایین در اختیــار آنها، اجــازه افزایش قیمت 

به آنها داده نشد.
حســن پــور ادامــه داد: ســاختمان های تعزیرات 
حکومتی در شهرستان های رزن، فامنین و اسدآباد 
بــه زودی افتتــاح می شــود و ســاختمان نهاونــد نیــز 
ســال گذشــته با حمایت های استانداری همدان به 

بهره برداری رسید.
جودکی: حمایت از ســرمایه گذار و تولید کننده   �

باید در اولویت باشد
مدیــرکل جدیــد تعزیــرات حکومتــی همــدان نیز 
بیــان کرد: رســالت این ســازمان در وضعیت کنونی 
بــر شــنیدن  بایــد عــالوه  بســیار ســنگین اســت و 

درخواست های مردم به فکر تولید کننده نیز بود.
از  حمایــت  اینکــه  بیــان  بــا  جودکــی  داریــوش 
ســرمایه گذار و تولیــد کننــده بایــد در اولویت باشــد 
چنیــن  در  کــه  اســت  اصنــاف  شــأن  از  دور  افــزود: 
شــرایطی اقــدام بــه تخلــف کننــد و مــردم و بازاریــان 
استان همدان نشان دادند که سابقه خوبی دارند.
وی برخــورد بــا دانــه درشــت ها در کنــار تعامــل 
بــا اصنــاف، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و 
دســتگاه های اجرایــی را از اولویت هــای کاری خــود 

برشمرد.
پــور  حســن  علیرضــا  خدمــات  از  آییــن  ایــن  در 
بــه عنــوان مدیــرکل  قدردانــی و داریــوش جودکــی 

تعزیرات حکومتی همدان معرفی شد.

شهرداری همچنان در سنگر 
مقابله با کرونا

در  کرونــا  ویــروس  انتشــار  از  انــدی  و  مــاه  چهــار 
ع بیماری،  کشــور می گذرد؛ از نخســتین روزهای شــیو
شــهرداری به عنوان مردمی ترین ارگان خدمات رسان 
در جبهــه مقابله با این ویــروس منحوس صف آرایی 
کرده و در بخش های مختلف مشغول فعالیت بوده 

است.
 ، معابــر ضدعفونــی  عرصه هــای  در  هــم  هنــوز 
فاصله گذاری هــای اجتماعــی در بخش هــای مختلف، 
اصــالح روش هــای ارائــه خدمــات اداری و همراهــی بــا 
ســایر دســتگاه های همســو در ایــن جبهــه پــای کار 

مانده است.
آنچــه در جبهــه نبرد در هر مبــارزه ای اهمیت دارد، 
اســتقامت و پایداری اســت، اســتقامتی کــه تا نابودی 
آخرین اجزای دشمن سالمتی شهروندان ادامه یابد، 
از ایــن رو خدمــات ضدکرونا در شــهرداری در هیچ روز 
و ســاعتی طــی این چندمــاه متوقف نشــده و کماکان 

استمرار و تداوم دارد.
شــهری،  درون  مســافر  نقــل  و  حمــل  بخــش  در 
اصــالح روش هــای مســافرگیری در چارچــوب شــیوه 
داخــل  ســطوح  ضدعفونــی  بهداشــتی،  نامه هــای 
اتوبــوس، ون و تاکســی های فعــال در ایســتگاه های 
مبــدأ و مقصــد و همچنین شستشــوی کامــل درونی 
از  شــبانه  فرصــت  در  اتوبوســرانی  نــاوگان  بیــرون  و 
اعــم برنامه هــای مدیریــت شــهری اســت. در بخــش 
دیگــری از ارائــه خدمــات بهداشــتی، شــهرداری بــرای 
ارتقــا ضریــب امنیــت ســالمت شــهروندان اقــدام بــه 
و  گســتران  بســاط  فعالیــت  تحدیــد  و  برنامه ریــزی 
دستفروشــان فعال در بازارروزها نموده؛ شستشوی 
کامل معابر و ســطوح مبلمان شــهری با بهره گیری از 
مواد اســتاندارد »نانو« نیز به عنوان اقدامات شاخص 

برشمرده می شود.
دســتگیری از نیازمنــدان و ارائــه کمــک مؤمنانــه در 
قالــب تهیــه بیــش از دو هــزار ســبد کاالی حمایتــی بــا 
مشارکت کارکنان شورای اسالمی و شهرداری همدان 
تأمیــن  و  کارمنــدان  حقــوق  از  بخشــی  اختصــاص  بــا 
باقیمانده آن از صندوق شــهرداری صورت پذیرفته که 

می توان آن را بسیار حائز اهمیت دانست.
جلوگیــری از تجمعــات عمومــی در ایــام تعطیــل و 
مناسبت های مختلف توسط شهروندان و مسافران 
از  جلوگیــری  همچنیــن  و  بوســتان ها  و  پارک هــا  در 
نصب چادر در این فضاهای شــهری توسط مسافران 
نیــز از برنامه هــای ارائه شــده توســط خدمات شــهری 

بوده است.
بهــره گیــری از ظرفیت فنــاوری اطالعــات و فناوری 
دیجیتــال بــه منظــور پرهیــز شــهروندان از مراجعــات 
شــهرداری  اداری  خدمــات  دریافــت  بــرای  حضــوری 
هــم ســهم بســزایی در کنتــرل و پیشــگیری از ابتال به 
کرونا در پایان ســال گذشــته که بیشــترین مراجعات 
می توانســت وجــود داشــته باشــد، دارا بــود و در آغــاز 
ســال 99 نیــز به همین ترتیب ســعی بــر ارائه خدمات 
اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  کار  دســتور  در  اینترنتــی 

شهرداری قرار داشته است.

یادداشت

روابــط  مدیــر  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا با اشاره 
بــه افزایش قابل توجــه بیماری کرونــا و پیش بینی 
، پرهیز از حضور  قرارگیری همدان در وضعیت قرمز
در اجتماعات و استفاده از ماسک به عنوان عامل 

پیشگیری کننده را بسیار ضروری دانست.
بــه گزارش هگمتانه، محمــد طاهری اظهار کرد: 
بــه طــور کلــی در هــر 33 ثانیــه یــک ایرانی بــه کرونا 
مبتال می شود و هر 10 دقیقه یک نفر در اثر ابتال به 

این بیماری فوت می کنند.
وی بــا بیان اینکــه حدود 233 هــزار نفر تاکنون 

کرونــا مثبــت اعالم شــده اند، گفــت: از ایــن تعداد 
195 هــزار نفــر بهبود پیــدا کردند و حــدود 11 هزار و 

106 نفر هم فوت شدند.
ماسک گران قیمت نیاز نیست  �

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ابن ســینا اســتفاده از هر نوع ماسکی را در کاهش 
انتشــار بیماری مؤثر دانســت و از تشکیل پویش 
»مــن ماســک می زنــم« خبــر داد و تأکیــد کــرد: بــه 
ماســک گران قیمت نیاز نیســت و هرنوع ماسکی 
ماهیــت پیشــگیرانه در برابــر انتشــار ایــن بیماری 

خواهد داشت.

وی تصریــح کــرد: هــر نــوع اجتماع به هر شــکل 
موجــب افزایش شــیوع بیمــاری کرونا در کشــور و 
اســتان می شــود و با توجه به افزایــش قابل توجه 
بیمــاری به احتمال زیاد تــا چند روز آینده وضعیت 

قرمز را شاهد خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکــه تاکنون 345 جهــش در این 
خ داده اســت، هوشیاری مردم را در برابر  ویروس ر

این ویروس غیرقابل پیش بینی را خواستار شد.
متخصص میکروب شناسی پزشکی

دانشــگاه علــوم پزشــکی ابن ســینا با اشــاره به 
اینکــه جهش های بســیار زیــاد و متفاوتــی در ژنوم 

یــک  حتــی  گفــت:  می افتــد،  اتفــاق  ویــروس  ایــن 
جهش آمینو اســید می تواند تغییر رفتاری ویژه ای 
را در ویــروس ایجــاد کنــد بــه عنــوان مثــال تغییــر 
در یــک کــدون می توانــد تکثیــر ویــروس را تــا حــد 
بســیاری در داخل ســلول افزایش داده و یا باعث 

افزایش التهابات شود.
شستشــوی   � کرونــا؛  کنــی  ریشــه  عامــل  ســه 

دست، ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی
وی شستشــوی مرتــب دســت ها، اســتفاده از 
ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی را ســه 
عامل مهم ریشه کن شدن بیماری خواند و یادآور 
شــد: افــراد کرونــا مثبــت حتــی بــا صحبــت کــردن 
می تواننــد بیمــاری را بــه دیگــر افــراد انتقــال دهند 
همچنین ســرفه و عطســه احتمال ابتال به بیماری 

را ده ها برابر افزایش می دهد.

همدان برای  قرمز  وضعیت  پیش بینی 
ع اجتماع عامل افزایش کروناست              راه اندازی پویش من ماسک می زنم هر نو



آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱39960236009000070 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ملك فامنین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالقاسم قربانی فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 3875 صادره از ماماهان در يك باب خانه به مساحت 
۱80 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پاک 99 اصلی واقع در شهر ماماهان 
خريداری با واسطه از مالك رسمی آقای حاج باقر حسینی محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
رضا بیات- رئیس ثبت اسناد و امالک
م.الف 99 تاریخ انتشار نوبت اول: 1366/04/14          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/29

پیرو آگهــي شــماره 05-99 نوبــت اول مورخ 
99/04/08 ، نوبت دوم مورخ 99/04/11 منتشره در 
روزنامه هگمتانه مراتب بشرح ذیل اعالم مي گردد:  

تهیه و تحویــل فیزیکي پاکت الف تا آخریــن مهلت تحویل 
پیشنهادها )مهلت بارگذاری اســناد در سامانه ستاد ایران( به 
آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي ســینا ، جنب شرکت مخابرات 
اســتان ، شــرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 

)دبیرخانه کمیسیون مناقصات( الزامي است.
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/0۴/۱0
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/0۴/۱۴

)نوبت دوم(

۱399 ۱6۴6

گزارشگران  و  خبرنگاران  دبيران،  سردبيران،  مديرمسئوالن،  صادقانه  زحمات  پاسداشت  جهت  نيک  است  فرصتی 
ورزشی که با زحمات و تالش های شبانه روزی خود ضمن اطالع رسانی و تنوير افکار عمومی شادابی و سالمتی را همراه 

با غرور ملی به ملت بزرگ ايران ارزانی داشته اند.
ضمن تبريک اين روز به همراهان،ياران و ياوران رسانه ای هميشه در صحنه ورزش کشور مراتب قدردانی و حق 

شناسی خود را از اين عزيزان بجا می آوريم.

 دوم جوالی

روز جهانی خبرنگار ورزشی
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پرداخت تسهیالت کرونایی 
به باشگاه های ورزشی همدان

توســعه  معــاون  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
ورزش اداره کل ورزش و جوانــان همدان گفت: 
باشــگاه های ایــن اســتان کــه در دوران تعطیلی 
فعالیــت ورزشــی متحمــل خســارت مالی شــده 

اند، تسهیالت بانکی دریافت می کنند.
 45 تاکنــون  کــرد:  اظهــار  قهرمانــی  عبــاس 
باشگاه ورزشی در سطح استان شرایط دریافت 

این تسهیالت را دارند.
وی افــزود: هم اکنون چهار باشــگاه ورزشــی 
در صــف دریافــت تســهیالت قــرار گرفتــه انــد و 
شــرط پرداخــت ایــن وام بیمــه بــودن مربیــان و 

اعضای فعال در هر باشگاه است.
قهرمانــی خاطرنشــان کــرد: بــه ازای هــر فــرد 
بیمــه شــده در باشــگاه های ورزشــی 16 میلیون 
ارایــه می شــود و هــر  بانکــی  تومــان تســهیالت 
باشــگاهی کــه ایــن شــرایط را دارد، بــه دســتگاه 

ورزش استان مراجعه کند.
وی بــا تأکیــد بر اجــرای دســتورالعمل ســتاد 
کرونــا گفــت: رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
در باشــگاه های ورزشی این استان الزامی است 
و بازرســی های مســتمر از نحــوه فعالیــت ایــن 

مکان ها ادامه دارد.
معاون ورزش همدان اظهار کرد: خوشبختانه 
تاکنون ابتال به ویروس کرونا در سطح باشگاه های 
ورزشــی همدان گزارش نشــده اســت با این حال 

ملزم به رعایت موارد بهداشتی هستند.
وی بیــان کــرد: تنهــا ابتــال بــه کرونــا مربــوط به 
چند بازیکن و مربی باشگاه فوتبال پاس بود که 
تحت درمان قرار گرفته و اکنون با سالمت کامل 

در تمرین آماده سازی این تیم شرکت دارند.
قهرمانــی خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای هفتــه 
تمامــی  در  ماســک  از  اســتفاده  نیــز  گذشــته 
ادارات ورزش و هیأت های ورزشی سطح استان 
همدان الزامی شــد و هیچ فردی بدون ماســک 

اجازه ورود ندارد.
و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توســعه  معــاون 
یــادآور شــد: دســتگاه ورزش  جوانــان همــدان 
متولــی ســالمت جامعــه اســت و براین اســاس 
بایــد با اجــرای دقیق شــیوه نامه های بهداشــتی 

در مقابله با کرونا، الگو باشیم.
ورزش  المپیــاد  برگــزاری  پیرامــون  قهرمانــی 
شــهروندی همــدان گفــت: حتــی برگــزاری ایــن 
براســاس  و  کارشناســی  نظــر  نیازمنــد  المپیــاد 

قوانین ستاد مقابله با کرونا است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه حــوزه ورزش بــه دلیل 
ازدحام جمعیتی یکی از کانون های شــیوع کرونا 
به شــمار می رود، گفــت: نظارت دقیــق در نحوه 

فعالیت ها وجود دارد.

تسهیالت برای باشگاه های 
دارای مربیان بیمه نشده

دفتــر  مدیــرکل  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
باشــگاه های  امــور  و  حرفــه ای  ورزش  توســعه 
وزارت ورزش و جوانــان در نامه ای به ادارات کل 
ورزش و جوانــان اســتان هــا، ضمــن اعــالم ایــن 
مطلب، آورده اســت: در همیــن ارتباط، فرم های 
الکترونیکــی مربوط به مؤسســان باشــگاه های 
در  شــاغلین  و  حقیقــی(  ورزشی)اشــخاص 
باشــگاه های ورزشــی در صفحــه اختصاصی این 

دفتر ایجاد شده است.
پیرو تفاهم نامه منعقد شده با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت تســهیالت 
بــه باشــگاه های دارای کارکنــان و مربیــان بیمــه 
فوریــت  قیــد  بــه  اســت  خواهشــمند  نشــده، 
دســتور فرمائیــد، فرم هــای الکترونیکــی مربــوط 
ورزشی)اشــخاص  باشــگاه های  مؤسســان  بــه 
حقیقی( و شــاغلین در باشــگاه های ورزشــی که 
club/ در صفحه اختصاصی این دفتر به نشانی
msy.gov.ir ایجاد گردیده، توســط کارشناســان 
تــا  آن اداره کل تکمیــل  اســتانی و شهرســتانی 
دراختیــار مســؤولین مربوطــه جهــت پرداخــت 
اولویــت  اســت  بدیهــی  گیــرد.  قــرار  تســهیالت 
پرداخت با استان هایی خواهد بود که اطالعات 

را تکمیل و ارسال کنند.

خبـــــــــــــــر

رئیس هیأت کبدی استان همدان:

کبدی کبودرآهنگ
 افتخار ورزش همدان
شد کبودرآهنگ  کبدی  هیأت  رئیس  زاده«  شیخی  »امین 

کبــدی  هیــأت  رئیــس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
ملــی  بــا  صمیمــی  نشســت  در  همــدان  اســتان 
پوشــان، مربیان و داوران کبدی کبودراهنگ گفت: 
کبدی کاران شهرســتان کبودراهنگ افتخار ورزش 
اســتان و کشور هســتند و بارها با حداقل امکانات 

برای کشور افتخار آفرینی کردند.
ســید مصطفی موســوی با اشــاره به تعداد باالی 
ملــی پوشــان این شهرســتان گفــت: رونــد خوبی را 
در رشــد کبــدی در شهرســتان شــاهد بودیــم و الزم 
اســت ایــن روند بــا کار بیشــتر و فعالیــت هدفمند 

ادامه یابد.
وی در ادامه با تأکید بر توسعه این رشته ورزشی 
در کل شهرستان گفت: انتظار می رود ورزش کبدی 
در تمــام شهرســتان معرفــی شــود و اســتعدادهای 

برتر شناسایی شوند.
در  بانــوان  کبــدی  آمــوزش  آغــاز  از  موســوی 
انتظــار  گفــت:  و  کــرد  امیــدواری  ابــراز  کبودراهنــگ 

داریم در دوره جدید مدیریت کبدی شاهد فعالیت 
بیشــتر بانوان و حضور مقتدرانه آنها در مســابقات 

مختلف باشیم.
رئیــس هیأت کبدی اســتان در ادامه به اهمیت 
و  مــردم  میــان  در  کبــدی  ظرفیت هــای  معرفــی 
مســؤولین پرداخت و گفت: در ســال های گذشــته 
تبلیغــات خوبــی از کبــدی صــورت نگرفتــه و یکــی از 
دالیل عدم جذب حامی مالی در این رشــته ورزشــی 

نیز می تواند همین موضوع باشد.
موســوی با تأکیــد بر لزوم همگانــی کردن ورزش 
کبــدی در اســتان افــزود: در دوره جدیــد مدیریــت 
کبــدی برنامه هــای هیــأت در دو بخــش همگانــی و 
قهرمانــی برنامه ریــزی شــده اســت و بعــد همگانــی 

هیأت پشتوانه خوبی برای قهرمان پروری است.
در  اســتعدادیابی  خوانــدن  مهــم  بــا  وی 
مــدارس و بیــن دانش آمــوزان ادامــه داد: تیــم پایــه 
بــه  اگــر  و  اســت  بزرگســاالن  تیــم  کبــدی پشــتوانه 

اســتعدادیابی نونهــاالن و نوجوانــان  کبــدی توجــه 
نداشــته باشــیم محکــوم بــه تضعیــف هســتیم لذا 
همــکاری با مدارس و دانشــگاه ها امری الزم و مورد 

تأکید است.
موســوی مربیــان و داوران را ســرمایه های هیأت 
دانســت و بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه کمــی و کیفی 
ایــن بخــش اضافــه کــرد: بــرای تقویــت مربیگــری و 
داوری کارگاه های بازآموزی برگزار می شــود و برگزاری 
کار  دســتور  در  نیــز  داوری  و  مربیگــری  کالس هــای 

هیأت قرار دارد.
ملــی  آمادگــی  حفــظ  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پوشــان و بازیکنــان گفــت: شــرایط ناپایــدار جامعــه 

ورزشــی با توجــه به شــیوع ویروس کرونــا همچنان 
زمــان  تــا  می خواهیــم  ورزشــکاران  از  و  دارد  ادامــه 
بازگشــایی ســالن های ورزشــی بــه صــورت انفــرادی 
تمرینات آمادگی جســمانی و بدنســازی خودشان را 

ادامه دهند.
*کبدی ورزش اول شهرستان کبودراهنگ  �

شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
کبودراهنــگ نیــز در ایــن جلســه ضمن خیــر مقدم 
بــه رئیس هیــأت کبدی اســتان و تیم همــراه گفت: 
کبــدی شهرســتان افتخــارات زیــادی را بــرای کشــور 
بــه ارمغــان آورده و در حد توان از کبدی شهرســتان 

حمایت می کنیم.

فرهــاد شــکری بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای کبدی 
شهرستان گفت: امیدواریم توجه بیشتری از سوی 

مسؤولین به این رشته پرافتخار ورزشی شود.
وی در پاســخ به ســوال ورزشــکاران درباره ادامه 
تمرینــات گفــت: بازگشــایی ســالن ها بــا نظر ســتاد 
کرونــا اســت و بــه محــض صــدور مجوز ســالن های 
بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  ورزشــی 

بازگشایی خواهند شد.
در پایان از زحمات ناصر قیطاسی رئیس پیشین 
هیأت کبدی شهرســتان تقدیر و امین شــیخی زاده 
بــه عنــوان رئیــس جدیــد هیأت کبــدی شهرســتان 

کبودراهنگ معرفی شد.

همدان کشتی  برای  برتر  لیگ  مدعیان  خطر  زنگ  درآمدن  صدا  به 
هگمتانــه، گــروه ورزش: اگرچــه هنوز هــم زمان 
آزاد  کشــتی  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  ع  شــرو دقیــق 
کشور مشخص نشده اما مدعیان قهرمانی از هم 
اکنــون در حــال تکمیل ترکیب حضورشــان در این 

ماراتن جذاب و دیدنی هستند.
عنــوان  بــه  کشــورمان  آزاد  کشــتی  برتــر  لیــگ 
اهمیــت  از  جهــان  ســطح  در  لیــگ  ح تریــن  مطر
باالیــی برخوردار اســت و همه ســاله شــاهد حضور 
بهترین های کشــتی المپیک و جهان در این عرصه 

از مسابقات هستیم.
توفیــق  گذشــته  ادوار  در  نیــز  همــدان  اســتان 
حضــور در ایــن میــدان بــزرگ جهانــی را پیــدا کــرد و 
ســابقه کســب عنوان های نایب قهرمانی، چندین 
دوره سومی و چهارمی مسابقات را در کارنامه خود 

دارد.
2 مــاه از موافقــت قطعی سیدســعید شــاهرخی 
اســتاندار همــدان از حضــور تیمــداری در لیــگ برتر 
کشــتی آزاد کشــور ســپری می شــود و در ایــن میان 

هنوز اقدام اساسی صورت نگرفته است.
شــاهرخی موافقت و حمایــت از حضور همدان 
در لیــگ برتــر کشــتی آزاد کشــور را بــه احتــرام عــرق 
ریختــن و زحمــات بــزرگان و نــام آوران کشــتی ایــن 

استان عنوان کرد.
وی در ایــن بــاره گفت: این اســتان ســهم بزرگی 
در افتخارات تاریخ کشتی کشور دارد و به نوابغ این 
، گــودرزی، ابراهیمی،  رشــته از جملــه برادران جــوکار
، بیگلربیگی و سایر  سلطانی، رضایی منش، مالمیر

پیشکسوتان و بزرگان به خود می بالد.
شــاهرخی خاطرنشــان کرد: کشــتی همدان حق 
بزرگــی بر گردن فدراســیون و جامعه کشــتی کشــور 

دارد و باید به دوران اوج خود بازگردد.
وی اضافه کرد: کشــتی ریشــه تاریخــی در ورزش 
همدان دارد و نشان از منش پهلوانی بزرگانی دارد 
کــه تاریــخ پرافتخــار را بــرای کشــور در میادین مهم 

بین المللی رقم زده اند.
امــا با گذشــت 2 ماه از این حمایــت همه جانبه 
، هنوز اقدام اساسی از سوی متولیان امر  اســتاندار
در راســتای ایجــاد بســترهای الزم در جهــت حضــور 
قدرتمند همدان در این دوره از مســابقات صورت 

نگرفته است.
بــزرگ  تیم هــای  اغلــب  کــه  حالیســت  در  ایــن 
ح بــرای حضــور قدرتمنــد در ایــن عرصــه از  و مطــر
مسابقات نسبت به یارگیری و جذب کشتی گیران 

ح اقدام کرده اند. مطر
بــزرگ  بــازار  آزاد،  تیم هایــی همچــون دانشــگاه 
ایــران، ثبــت جهانــی توس مشــهد مدعیــان اصلی 
لیــگ برتر کشــتی تاکنــون نفرات شــاخص و عنوان 
دار را جــذب کــرده اند تا با خیال آســوده گام به این 

مسابقات بگذارند.
در این بین هنوز اقدام اساســی از سوی کشتی 
همــدان بــرای شــکل گیری تیــم و آماده ســازی الزم 

برای حضور در مسابقات صورت نگرفته است.
بــا وجود تأکید اســتاندار مبنی بر حضور پرقدرت 
در لیگ برتر کشتی آزاد کشور، همچنان شرایط برای 
جذب حامی مالی انجام نگرفته و این در حالیســت 
کــه شــاهرخی دســتور الزم را به معاونــان خود مبنی 
بر تأمیــن منابع مالی با رایزنی صنایع و شــرکت های 

تولیدی به عنوان حامی مالی داشته است.
فرصــت ســوزی در شــکل گیــری تیم بــا انتخاب 
کادر فنــی و کشــتی گیران مدنظر باعث می شــود تا 
نفرات شاخص جذب سایر تیم ها شوند و همدان 

در این ماراتن نقل و انتقاالت ناکام بماند.
اســتاندار همدان در شــرایطی موافــق حضور در 
لیــگ برتــر شــده که همــدان بتوانــد در ایــن عرصه 
از مســابقات صاحب ســکوهای قهرمانی شــود اما 
بالتکلیفی در تأمین حامی مالی ســبب شــده هنوز 

اقدام اساسی در این عرصه صورت نگیرد.
همدان در ادوار گذشته نیز از همین بالتکلیفی 
ضربــه خــورده و تاخیــر در شــکل گیــری تیــم باعث 
شــده تــا نتوانــد تــا پایــان مســابقات در جنــگ بــا 

حریفان قدرتمند خود به موفقیت کامل برسد.
ح کشــتی جذب ســایر  اکنــون ملی پوشــان مطر
تیم هــای قدرتمنــد شــده انــد و اگــر همدانی هــا بــه 
دنبــال بســتن تیمــی مدعی هســتند باید به ســراغ 
کشتی گیران شاخص غیرملی پوش و نوابغ کشتی 
ســایر کشــورها برونــد تــا حداقــل بتواننــد تعــادل 
الزم را در اوزان مختلــف بــرای شــکل گیــری تیمــی 

قدرتمند ایجاد کنند.
همــدان بــه لحــاظ مربی در شــرایطی خوبــی قرار 
دارد و نیــاز بــه مربــی غیربومــی نیســت منتهــی از 
نظــر کشــتی گیر فاقد نفرات شــاخص اســت و باید 
ح و صاحب نام  نســبت به جذب کشتی گیران مطر

اقدام کند.
حضور مســعود مصطفــی جوکار نایــب قهرمان 
تــن بــا کولــه بــاری از تجربــه در کنــار  المپیــک 2004 آ
حمیدرضــا یاری به عنوان نایب رئیس هیأت بدون 

تردید کمک شایانی به او خواهد داشت.
جــوکار که هــم اینک مربــی تیم ملی کشــتی آزاد 
بزرگســاالن کشور است، به خوبی می تواند به یاری 
در برنامه ریــزی جهت حضــور قدرتمند در لیگ برتر 
برنامــه و مشــاوره بدهــد هــر چند براســاس قانون 
عضویــت مربیــان تیــم ملــی در کادر فنــی تیم هــای 

باشگاهی ممنوع است.
حضــور بــزرگان و قهرمانــان صاحــب نام کشــتی 
ســعید  تویســرکان،  از  مالمیــر  محمــد  علــی  نظیــر 
ابراهیمــی، داریــوش و مســعود کمرونــد از نهاوند، 
علیرضــا مخزنــی، محمدحســین ســلطانی، عبــاس 
بیگلربیگــی، جمــال میرزایــی، مصطفی یونســی نیا 
و مســعود نوروزی از همدان، محمد نظری، ســعید 
و صــادق گــودرزی و جــالل لطیفی از مالیــر می تواند 
بــه ارتقا ســطح فنی و مدیریتی کشــتی اســتان برای 
حضور قدرتمند در لیگ برتر کمک شــایانی داشته 

باشد.
دهــی  شــکل  بــرای  الزم  تدبیــر  مــی رود  انتظــار 
دوره  ایــن  در  همــدان  اســتان  از  قدرتمنــد  تیمــی 
از رقابت هــای لیــگ برتــر هرچــه ســریعتر عملیاتــی 
شــود تــا در کورس مدعیــان از جذب کشــتی گیران 

شاخص عقب نمانیم.
قــرار گرفتــن در پیــچ و خم هــای تصمیــم گیــری 
بــدون تردیــد نتیجــه ای بــرای کشــتی ایــن اســتان 
در لیــگ برتــر نخواهــد داشــت و چه بســا بــا صرف 

هزینه ها، انتظار استاندار به ثمر ننشیند.
بنابرایــن توقــع جامعه کشــتی در این اســت که 
هر مســوول که از ســوی اســتاندار مأمور رسیدگی 
و حــل دغدغه هــای موجــود در مســیر حضــور این 
اســتان در لیگ برتر اســت، نســبت به وظیفه خود 

کوتاهی نکرده و اسباب ناکامی تیم نشود.
شــدن  برتــری  لیــگ  در  نیــاز  مهمتریــن  امــروز 
کشتی همدان اســتفاده از مدیریت زمان و روشن 
نفــرات  جــذب  بــرای  مالــی  منابــع  تکلیــف  شــدن 

شاخص است.

ع دوباره لیگ 2  شرو
با رقابت پاس و شهرداری

دوم  دســته  لیــگ  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
فوتبــال کشــور باردیگــر از ســر گرفتــه می شــود و 
پــاس و شــهرداری بایــد در پنــج بــازی باقــی مانــده 
در فصــل جاری بــه مصاف حریفــان قدرتمند خود 

بروند.
برنامه بازی های هفته بیســت و دوم تا بیســت 
کشــور  باشــگاه های  دوم  دســته  لیــگ  چهــارم  و 

مشخص شد.
ح زیر است: برنامه مسابقات به شر

*معوقه هفته نوزدهم - سه شنبه 24 تیرماه  �
شهرداری فومن - شــهرداری همدان - ساعت 

20 - ورزشگاه سردار جنگل رشت
*هفته بیست و دوم - یکشنبه 29 تیرماه 99  �

بندرعبــاس-  شــهرداری   - ج  کــر رزکان  شــهدا 
ج ساعت 19:45 - ورزشگاه انقالب کر

نفــت امیدیــه - نفت و گاز گچســاران- ســاعت 
20:40 - ورزشگاه شهدانفت امیدیه

مــس شــهربابک - بعثــت کرمانشــاه- ســاعت 
19:15 - ورزشگاه شهدا مس شهربابک

- ســاعت 20:15 -  ســردار بوکان - شــهدا بابلسر
ورزشگاه خاتم االنبیا بوکان

تالــش- ســاعت  شــهرداری ماهشــهر - چــوکا 
20:40 - ورزشگاه شهدا ماهشهر

ملی حفاری اهواز - پاس همدان- ساعت 20:40 
- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز

ایرانجوان بوشهر - شهرداری بم- ساعت 20:30 
- ورزشگاه بهشتی بوشهر

سه شنبه 31 تیرماه 99  �
اســتقالل مالثانــی - شــهرداری فومن- ســاعت 

20:40 - ورزشگاه شهدا مالثانی
فــوالد نویــن اهــواز - اتــرک خراســان شــمالی- 

ساعت 20:40 - ورزشگاه اختصاصی فوالد اهواز
*یکشنبه یکم مردادماه 99  �

مس نوین کرمان - امید گناوه- ساعت 19:10 - 
ورزشگاه باهنر کرمان

کاســپین قزوین - شــهیدقندی یزد- ساعت 20 
- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین

شهرداری همدان - خیبر خرم آباد- ساعت 20 - 
ورزشگاه قدس همدان

شهرداری آســتارا - میالدمهر تهران- ساعت 20 
- ورزشگاه وحدت آستارا

*هفته بیست و سوم - یکشنبه 5 مرداد 99  �
ملــی حفــاری اهواز - مس شــهربابک- ســاعت 

20:40 - ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
ج- ســاعت 919  شــهرداری بم - شــهدا رزکان کر

- ورزشگاه فجر بم
 - شــهرداری بندرعبــاس - شــهرداری ماهشــهر

ساعت 20 - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
- ســاعت  شــهدا بابلســر - ایرانجــوان بوشــهر

19:40 - ورزشگاه علیزاده بابلسر
 -  20 ســاعت  امیدیــه-  نفــت   - تالــش  چــوکا 

ورزشگاه پوریاولی تالش
پــاس همدان - نفت و گاز گچســاران- ســاعت 

19:45 - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
بعثت کرمانشــاه - ســردار بوکان- ســاعت 20 - 

ورزشگاه 15 خرداد کرمانشاه
*چهارشنبه 8 مردادماه 99  �

- ســاعت  شــهرداری فومــن - فوالدنویــن اهواز
20 - ورزشگاه سردارجنگل رشت

میالدمهر تهران - شــهرداری همدان- ســاعت 
19:45 - ورزشگاه عطرسیب باقرشهر

شــهیدقندی یزد - مس نوین کرمان- ســاعت 
19:15 - ورزشگاه نصیری یزد

ســاعت  قزویــن-  کاســپین   - آبــاد  خــرم  خیبــر 
19:45 - ورزشگاه تختی خرم آباد

اتحــاد کامیــاران - اتــرک بجنــورد- ســاعت 20 - 
ورزشگاه آزادی کامیاران

امیــد گناوه - اســتقالل مالثانی- ســاعت 2030 - 
ورزشگاه سراجی گناوه

�   12 شــنبه  ســه   - چهــارم  و  بیســت  *هفتــه 
مردادماه 99

ســردار بوکان - ملی حفاری اهواز - ســاعت 20 - 
ورزشگاه خاتم االنبیاء بوکان

ایران جوان بوشهر - بعثت کرمانشاه - ساعت 
20:20 - ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

مس شهربابک - پاس همدان - ساعت 19:15 
- ورزشگاه شهدای مس

نفــت و گاز گچســاران - چــوکا تالــش - ســاعت 
20:30 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران

نفت امیدیه - شــهرداری بندرعباس - ســاعت 
20:35 - ورزشگاه شهدای نفت امیدیه

شهدای رزکان البرز - شهدای بابلسر - ساعت 
ج 19:45 - ورزشگاه انقالب کر

شــهرداری ماهشــهر - شــهرداری بــم - ســاعت 
20:35 - ورزشگاه شهدای ماهشهر

اترک بجنورد - شــهرداری فومن - ساعت 19:15 
- ورزشگاه 17 مهر بجنورد

*سه شنبه 14 مردادماه 99  �
مس نوین کرمان - خیبر خرم آباد - ســاعت 19 

- ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
شــهرداری آســتارا - اتحــاد کامیــاران - ســاعت 

19:50 - ورزشگاه وحدت آستارا
کاســپین قزویــن - میالدمهــر تهــران - ســاعت 

19:45 - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
فوالدنوین اهواز - امید گناوه - ساعت 20:35 - 

ورزشگاه اختصاصی فوالد
اســتقالل مالثانی - شــهیدقندی یزد - ســاعت 

20:35 - ورزشگاه شهدای مالثانی
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هگمتانه گزارش می دهد

یت شهری در حفظ سالمت شهروندان ضرورت همکاری همدانی ها با مدیر
نوبت دو  در  شهری  مبلمان  روزانه  ضدعفونی   : علی ضمیر

هگمتانــه، گروه فرهنگ شــهروندی: این روزها 
کــه جامعــه چندیــن مــاه اســت بــا بیمــاری کرونــا 
مواجــه شــده و تمــام توصیه هــا و پیشــنهادها بــر 
رعایت نکات بهداشتی و ایمنی برای حفظ سالمتی 
افــراد جامعه اســت، مدیریت شــهری همدان هم 
اقدامات مختلفــی را از آغاز فاصله گذاری اجتماعی 
تاکنــون انجــام داده اســت و حــاال که بــار دیگر این 
مدیریــت  اســت،  گرفتــه  افزایشــی  رونــد  بیمــاری 
را  مختلفــی  اقدامــات  دیگــر  بــار  همــدان  شــهری 
بــرای ضدعفونــی مبلمــان شــهری، ســرویس های 
بهداشــتی و نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی   انجــام 
در  همدانــی  شــهروندان  ســالمت  تــا  می دهــد 
تفرجگاه ها و پارک ها و دیگر نقاط شهر  حفظ شود. 
امــا مدیریــت شــهری از شــهروندان همدانــی ایــن 
انتظــار را دارد کــه نهایــت همــکاری را در ایــن زمینه 
داشــته باشــند و خود با رعایت مســائل بهداشتی 
کاهــش رونــد ایــن بیمــاری مدیریــت  و ایمنــی در 

شهری را همراهی کنند.
اکنــون کــه بیمــاری کرونــا رونــد افزایشــی گرفته 
اســت و از طــرف دیگــر بــا فرارســیدن تابســتان و 
فصــل گرما، حضــور مــردم در پارک هــا، تفرجگاه ها، 
مدیریــت  اســت،  افزایــش  بــه  رو  و...  خیابان هــا 
شــهری همدان هم اقدامات مختلفی را برای حفظ 

سالمت شهروندان انجام می دهد.
در  همــدان  شــهردار  شــهری  خدمــات  معــاون 
گفتگویــی با اعــالم اینکه مدیریت شــهری همدان 
بــرای  را  اقدامــات بســیاری  کرونــا  آغــاز بیمــاری  در 
کنتــرل بیماری کرونا انجام داده اســت، عنوان کرد: 
در آن زمان تمام معابر شهری، تأسیسات، مبلمان 

شهری و... در سه نوبت ضدعفونی می شد.
کــه  اکنــون  افــزود:  ادامــه  در  وحید علی ضمیــر 
از  و  اســت  گرفتــه  افزایشــی  رونــد  کرونــا  بیمــاری 
طــرف دیگــر حضــور مــردم در پارک هــا، تفرجگاه ها، 
مدیریــت  اســت،  افزایــش  بــه  رو  و...  خیابان هــا 
شــهری همدان هم اقدامات مختلفی را برای حفظ 

سالمت شهروندان انجام می دهد.
وی بــا بیان اینکه یکی از اهداف اصلی مدیریت 
شــهری همدان حفظ ســالمت شــهروندان در کنار 
ایجــاد نشــاط و شــادابی بــرای آنهــا اســت، عنــوان 
کــرد: مدیریــت شــهری همــدان از آغــاز فصــل بهــار 
اقدامــات بســیاری را برای آماده ســازی تفرجگاه ها، 
بوســتان ها، مســیرهایی چــون بلــوار ارم، پیــاده راه 

بوعلی و... انجام داده است.
بــه کاشــت گل، اجــرای نماد هــا  ایــن مســؤول 
ســرویس های  ســاماندهی  شــهری،  مبلمــان  و 

بهداشــتی در راســتای زیبــا ســازی شــهر و تأمیــن 
کــه  حــال  کــرد:  بیــان  و  اشــاره  شــهروندان  راحتــی 
و  فرا رســیده  تفریــح  و  گــردش  و  تابســتان  فصــل 
شــهروندان به پارک هــا و تفرجگاه ها و خیابان های 
راه  پیــاده  و  ارم  بلــوار  همچــون  همــدان  تفریحــی 
نیــز  شــهری  مدیریــت  می کننــد  مراجعــه  بوعلــی 
عــالوه بر اقدامات زیر ســاختی، برای حفظ ســالمت 

شهروندان اقدامات مختلفی را انجام می دهد.
کــرد:  اظهــار  ســخنانش  ادامــه  در  علی ضمیــر 
ضدعفونــی تمام مبلمان شــهری به صــورت روزانه 
ورزشــی،  لــوازم  نیمکت هــا،  شــامل  نوبــت  دو  در 
وســایل بــازی، صندلی ها و هــر آنچه کــه در پارک ها 

و... است، انجام می شود.
وی بــا اعــالم اینکه روزانــه 900 نیــروی خدماتی 
شــهرداری بــرای رفــاه و آســایش و حفظ ســالمت 
فعالیــت  شــهر  تمیــزی  و  شــهروندان  نشــاط  و 
می کننــد، عنــوان کــرد: اکنــون کــه بیمــاری کرونــا 
بــر  وجــود دارد مدیریــت شــهری همــدان عــالوه 
اقداماتــی کــه بــرای پاکیزگــی و زیبایی شــهر انجام 
مــی داد ضد عفونــی مبلمان شــهری و دیگــر نقاط 

شــهر  را در دستور کار دارد.
علی ضمیــر تصریح کــرد: معاونت هــای خدمات 
شــهری مناطق چهارگانه شــهر همــدان و مدیریت 
پســماند شــهرداری اقدامــات ضدعفونــی را انجــام 
تأسیســات  تمــام  راســتا  همیــن  در  کــه  می دهنــد 
شــهری، مبلمــان شــهری، فضاهــا، ســرویس های 
بهداشتی، شیرآالت، وسایل بازی در پارک ها، لوازم 

ورزشی در تمام نقاط شهر و...  ضدعفونی می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه در ماه های قبــل معابر و 
خیابان هــا هم ضدعفونی می شــد کــه بعدها اعالم 
کردنــد نیــاز بــه ضدعفونــی معابــر نیســت، گفــت: 
در حــال حاضــر عــالوه بــر مبلمــان شــهری وروری 

بیمارستان ها و مساجد ضدعفونی می شود.
ایــن مســؤول بــه ضدعفونــی مخــازن زبالــه هم 
درخواســت  شــهروندان  از  کــرد:  بیــان  و  اشــاره 
موقــع  بــه  و  منــزل  از  زبالــه  تفکیــک  بــا  می کنیــم 
گذاشــتن زباله در بیرون و رعایت جداسازی زباله  تر 

و خشک در منزل مدیریت شهری را یاری کنند.
شــهروندان  همــکاری  خواســتار  علی ضمیــر 
همدانی در حفظ سالمت خود و شهروندان شد و 
گفــت: این اقدامات مدیریت شــهری زمانی نتیجه 
می دهــد و اثــر بخــش خواهــد بــود که شــهروندان 
همدانی خود نیز نکات بهداشتی، ایمنی و پاکیزگی 

را رعایت کنند.

اثــر بخش بــودن اقدامات مدیریت شــهری در   �
ضدعفونی شهر در گرو همکاری شهروندان

وی اظهــار کــرد: حال که شــهروندان اوقاتی را در 
پارک هــا، تفرجگاه هــا و اماکن تفریحی ســر می کنند 
رعایــت نــکات بهداشــتی و ایمنــی بیــش از پیــش 
ضــروری و مهــم اســت چــرا کــه هــر چقــدر هــم کــه 
مدیریت شهری اقدامات بهداشتی را انجام دهد تا 
زمانی که شــهروندان نــکات را رعایت نکنند نتیجه 

بخش نخواهد بود.
از  همــدان  شــهردار  شــهری  خدمــات  معــاون 
شــهروندان درخواســت کــرد در زمــان ضدعفونــی 
مبلمــان و تأسیســات شــهری و... نهایت همکاری 

را با نیروهای شهرداری داشته باشند.
مدیریــت شــهری همــدان اتوبوس هــای حمــل 
و نقــل عمومــی را ضــد عفونــی می کنــد بنابرایــن از 
شــهروندان ایــن انتظــار مــی رود تــا نهایــت رعایــت 
نکات بهداشتی را در وسایل نقلیه عمومی داشته 

باشند.
توجه شهروندان به بروشورها و تلویزیون های 
شــهری که مدیریت شــهری در خصوص جلوگیری 
از انتشار بیماری تهیه می کند از جمله نکاتی است 

که شهروندان باید بدان دقت کنند.
پاک بان هــای وظیفه شــناس شــهری این روزها 
تــالش زیــادی را برای پاکیزگی و نظافت شــهر انجام 
ایــن  می دهنــد، وظیفــه شــهروندان همدانــی نیــز 
اســت که از انداختن موادی مثل دستمال کاغذی 

و ماسک روی زمین خودداری کنند.

ضرورت رعایت بهداشت 
جامعه

هگمتانــه، گــروه فرهنــگ شــهروندی: یکــی 
از نعمت هــای بســیار ارزشــمندی کــه پــروردگار 
بــه بندگان خود بخشــیده اســت، برخــورداری از 
جســم و روان ســالم اســت که بهره مندی از آن 

در گرو رعایت موازین بهداشتی است.
هــدف  واقــع  در   ، شــهرآرا نیوز نوشــته  بــه 
بهداشــت عبارت از تأمین شرایط الزم برای رفاه 
فــردى و اجتماعی و تمــام فعالیت هاى مرتبط با 
پیشــگیرى از بیمارى هاســت. )محسنی، 1376؛ 
33(؛ بنابراین رعایت بهداشت فردی در مرحله 
اول اهمیــت پیدا می کند. بهداشــت فردی پایه 
اصلــی ســالمت فــرد و در نهایــت یــک جامعه را 
تشکیل می دهد و با رعایت چندین نکته ساده 
و روزمــره در زندگــی فرد، امنیت زیــادی برای وی 
حاصل می شــود که نتیجه آن پیشگیری بهتر از 

درمان خواهد بود.
بهداشــت فردی متشکل از روش ها و اصولی 
بــرای پیشــگیری از بــروز انــواع بیماری هــا و پاکیزه 
ســاده ترین  اســت.  بــدن  اعضــای  نگه داشــتن 
کار ها مانند شست وشــوی دســت ها یا کل بدن، 
پاکیزگــی مــو و ناخــن و همچنیــن رعایــت اصــول 
پاکیزگــی لبــاس و پوشــش های فــردی می توانــد 
ســالمت یک فرد را تا حدود بســیار زیــادی تأمین 
از  یکــی  دســت ها  شســتن  اینکــه  ضمــن  کنــد. 
مهم تریــن شــیوه های رعایــت بهداشــت فردی و 
جلوگیری از انتقال بیماری های واگیردار است. در 
کنار بهداشــت فردی، بهداشــت عمومی نیز باید 

رعایت شود تا سالمت جامعه حفظ شود.
بهداشــت عمومی مترادف با عبارت ســالمت 
عمومــی اســت و ســالمت به معنــای تأمیــن رفاه 
کامل جســمی، روانــی، اجتماعی و معنوی اســت. 
به طور کلی بهداشــت کلید در هــای آینده به روی 
اجتماعــی  پیشــرفت  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
یک ملت اســت و ســالمت جامعه در گرو رعایت 
اصول بهداشــتی اســت. بــه این معنا کــه جامعه 
ســالم و تندرســت می توانــد از منافــع خــود دفــاع 
و حقــوق الزمــه خود را کســب کند. بدیهی اســت 
که بیمار نشــدن بــر بیمار شــدن و معالجه کردن 
مزیــت فــراوان دارد، چــون وقتــی بیمــاری مزمنــی 
پیش آمد بهبودی آن را نمی توان پیش بینی کرد. 
اگــر هم بیمار بهبــود یافت اغلب آثار و عوارضی از 
بیمــاری به جــای می ماند که گاهی آشــکار و گاهی 
مخفی اســت و بــا پیدایش زمینه مســاعد دوباره 

ظهور می کند.

در حــال حاضر جامعه با یــک بیماری جدید در 
ســطح گســترده روبــه رو اســت و با وجــود اخبار و 
اطالعات منتشــر شــده مبنی بر ســرعت انتقال و 
همچنین نبود درمان قطعی برای درمان ویروس 
کرونــا، رعایــت یک ســری اصــول بهداشــت فردی 
در منــزل، محل کار و محل هــای عمومی می تواند 
خیــال مــا را از ابتــال بــه ایــن بیمــاری فراگیــر راحت 
کند. به این ترتیب افراد باید به بهداشت فردی و 

بهداشت عمومی توجه داشته باشند. 
در ایــن راســتا بهداشــت فــردی را بــا کار هایــی 
و  صابــون  و  آب  بــا  دســت ها  شســتن  جملــه  از 
صــورت  در  ضدعفونی کننــده  مــواد  از  اســتفاده 
دســت زدن بــه ســطوح مختلــف و قبل از دســت 
زدن بــه دهــان، بینــی و چشــم، اســتعمال نکردن 
مراجعــت  از  پــس  لبــاس  تعویــض  و  دخانیــات 
بــه منــزل می تــوان رعایت کرد. درســت اســت که 
رعایت بهداشت فردی در ابتالنشدن به ویروس 
کرونــا نقــش بســزایی دارد، اما نباید از بهداشــت 

عمومی نیز غافل شد. 
بــر ایــن اســاس در خانــه مانــدن بــرای افرادی 
کمــک  ندارنــد  منــزل  از  بیــرون  ضــروری  کار  کــه 
بزرگــی بــه کنتــرل شــیوع ایــن بیمــاری اســت و در 
صــورت نیاز بــه بیرون رفتــن نیز باید از ماســک و 
دستکش استفاده شــود و فاصله های اجتماعی 
جامعــه  شــود.  رعایــت  عمومــی  مکان هــای  در 
متشــکل از افراد است و با انجام چند کار کوچک 
و در ظاهــر بی اهمیــت می تــوان یــک جامعــه را به 
ســمت ســالمت و پویایــی ســوق داد و در مقابل 
بــا ســهل انگاری و بی توجهــی به نکات بهداشــتی 
و  بیمــاری  ســوی  بــه  را  جامعــه  همــان  می تــوان 

سقوط پیش برد.

خبـــــــــر

وظیفه خطیر شهروندان 
همدانی نسبت به یکدیگر 

در وضعیت کرونایی
زهرا ذوالفقاری

چندیــن مــاه اســت که نــه تنها کشــور ما و شــهر 
ایــن  بلکــه  اســت  ویــروس  کرونــا  درگیــر  همــدان 
ویــروس کوچــک ناخوانده طوری دنیــا را در گیر خود 
کرده اســت، که تمام معادالت اجتماعی، اقتصادی و 

حتی سیاسی را بر هم زده است.
کرونــا ویــروس کــه از اســفند مــاه ســال گذشــته 
در ایــران شــیوع پیــدا کرد و بــه دنبــال آن در همدان 
نیــز ســر و کله اش پیدا شــد، تمام نهاد هــای دولتی، 
خدماتــی، بــرای مقابلــه بــا بیمــاری و کنتــرل آن وارد 
عمــل شــده انــد کــه شــهرداری نیــز در همین راســتا 

اقداماتی را انجام داد.
اما پس از گذشــت چندین ماه از شروع بیماری، 
همیــن  از  و  دارد  وجــود  همچنــان  بیمــاری  ایــن 
و حفــظ ســالمت  بیمــاری  رونــد  کاهــش  بــرای  روی 
شــهروندان توصیه هایــی از ســوی وزارت بهداشــت 
و مســؤوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا به 

شهروندان می شود.
قبــال  در  شــهروند  هــر  نقــش  کــه  اینجاســت 
شــهروند دیگر مشــخص می شــود و شــهروندان هر 
یک موظف هســتند برای سالمت خود و اطرافیان و 
شــهروندان دیگر و کنترل ایــن بیماری نکات مهمی 
را رعایت کنند، از سویی مسؤوالن بهداشتی مردم را 
از حضــور در دورهمی هــا و تجمع هــا منع می کنند و از 
ســویی دیگر فصل تابســتان فرا رسیده و بسیاری از 
شــهروندان از گرمای خانه فرار کرده و به تفرجگاه ها 
و پارک ها روی آورده اند، کافی اســت عصرها سری به 
پارک های شــهر همــدان مانند پارک مردم، بوســتان 
ارم، بلوار ارم، بلوار کوالب و گنجنامه   بزنید جمعیت 
زیادی در پارک ها مشغول قدم زدن هستند و یا دور 
هم جمع شده اند و مشغول خوش و بش هستند.

با این تفاســیر به نظر می رسد شهروندان در کنار 
اینکــه مدیریــت شــهری بــه ضدعفونــی تفرجگاه هــا 
و مبلمــان شــهری و وســایل بــازی می پــردازد، بــرای 
حضــور در فضــای بیــرون از منــزل نــکات بهداشــتی 
گــذاری  فاصلــه  رعایــت  ماســک،  زدن  همچــون 
اجتماعــی، شســتن دســت ها و. .. را بــه شــدت مورد 

توجه قرار دهند تا بیماری کنترل شود.
، مراکز خرید،  از ســوی دیگر حضــور مردم در بــازار
پیــاده راه بوعلــی و... رو بــه فزونــی گذاشــته و خیــل 
مســیر ها  ایــن  در  می تــوان  را  جمعیــت  از  زیــادی 
مشــاهده کرد و همیــن موضوع نیــز اهمیت رعایت 
شــهروندان  ســوی  از  را  بهداشــتی  و  ایمنــی  نــکات 
مغازه دار می رســاند. مطب های خصوصی یکی دیگر 
از مکان هایی اســت که افــراد ناگزیر از مراجعه به آن 
هســتند و ایــن مکان ها هم باید ضدعفونی شــود و 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
شــهروندان همدانــی در ایــن شــرایط نســبت بــه 
قبــل وظیفه ســنگین تــری را در قبال یکدیگــر دارند 

که امیدواریم به این امر توجه کنند.

یادداشت فرهنگی

مهم ترین ویژگی های یک 
شهروند در جامعه  اسالمی

شــهروندی:  فرهنــگ  گــروه  هگمتانــه، 
مهم تریــن ویژگی هــای یــک شــهروند در جامعه  
 اســالم دربارۀ این 

ً
اســالمی چیســت؟ و آیا اساسا

لطفــا  اســت؟  راهــکار  و  نظــر  دارای  موضوعــات 
دیدگاه اسالم را در این زمینه بیان کنید؟

*پاسخ اجمالی
مکتــب  نــت،  کوئســت  اســالم  نوشــته  بــه 
حیات بخش اســالم بــه عنوان آخرین شــریعت 
ایــن  رو  از  اســت؛  کامــل  و  جامــع  دینــی  االهــی، 
در اســالم، احــکام و قوانیــن اجتماعــی، ماننــد 
احــکام فردی مورد اهتمام قرار گرفته اســت. از 
نگاه اســالم، زندگــی اجتماعی و روابط افراد یک 
جامعــه و وظایــف یک شــهروند در قبــال مردم 
دارای  می کنــد،  زندگــی  آن  در  کــه  جامعــه  ای  و 
اصــول و ضوابطــی اســت که هــر فرد مســلمان 
بــه  ملــزم  اجتماعــی  رفتارهــای  و  مناســبات  در 

آنها است. رعایت 
برخــی از مهم تریــن وظایــف یــک شــهروند در 

: جامعه  اسالمی عبارت  اند از
پایمــال نکــردن حقــوق مردم)حــق النــاس( و 

احترام به حقوق شهروندان.
در  می توانیــم  را  ضابطــه  ایــن  از  جلوه  هایــی 
تأکیــد ورزیــدن اســالم بــر عــدم تضییــع حقــوق 
همســایگان و عابــران در کوچــه و خیابــان و... 

کنیم. مشاهده 
احســاس مســؤولیت نســبت بــه هم  نوعــان 
و کمک رســانی بــه آنــان، بــه هنــگام بــروز بالهای 

طبیعی و غیر طبیعی.
در  شــهروند  یــک  اســالمی  آموزه  هــای  طبــق 
جامعــه  اســالمی بایــد نســبت به حل مشــکالت 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و...  کوشــا باشــد 
حــوادث  نظیــر  طبیعــی؛  بالیــای  کنــار  از  نبایــد  و 
بــه و بالیــای اخالقــی و ناهنجاری  هــای 

ّ
غیــر مترق

اجتماعی، بی تفاوت گذر کند.
رعایــت اخالق اســالمی در تعامــالت اجتماعی 
کــه از آن جمله  اند: داشــتن ُحســن خلــق و رویی 
گشــاده، تواضع و فروتنی، حلــم و بردباری و مدارا 

کردن با مردم و شهروندان.

یادداشت فرهنگی

چگونه شهروندی مسؤولیت پذیر باشیم؟
هگمتانــه، گــروه فرهنــگ شــهروندی: در میان 
موجوداتی که خداوند آفریده است انسان نسبت 
گاه بوده و دارای اختیار  به آنچه که انجــام می دهد آ
آنچــه ســبب می شــود مســؤولیت  اراده اســت؛  و 
ثــار و عواقــب کــردارش را به گــردن بگیــرد. از طرف  آ
دیگــر بــه خاطــر مســؤول و مختــار بــودن انســان 
بــه وی داده شــده اســت  ایــن فرصــت  کــه  اســت 
کمــال برســد. در جامعــه نیــز  بــه  کنــد و  کــه رشــد 
اشخاص مســؤولیت پذیر به علت پاسخگو بودن 
قابــل اعتمادترنــد و جلــب اعتمــاد دیگــران یکــی از 
زمینه هــای مهــم پیشــرفت و بهتــر شــدن زندگــی 
اســت. بنابرایــن مســؤولیت  پذیــری عاملی مهمی 
برای تسریع روند پیشــرفت های فردی و اجتماعی 
، احساس ارزشمندی و  است و همچنین بر اعتبار

عزت نفس افراد می افزاید.
تعریف مسؤولیت پذیری چیست؟  �

مســؤولیت پذیر بودن یعنی پاسخگو بودن در 
برابر خودمان، کسی یا چیزی. مسؤولیت پذیری به 
عنــوان یــک الــزام و تعهد درونی از ســوی فــرد برای 
انجــام مطلــوب همــه فعالیت هایی که بــر عهده او 
گذاشــته شــده اســت، تعریف می شــود که از درون 
فرد سرچشــمه می گیرد. فردی که مسؤولیت کاری 
را بــر عهــده می گیــرد، توافــق می کنــد کــه یکســری 
فعالیت هــا و کارهــا را انجــام دهــد یــا بــر انجــام این 

کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد.
و  کارهــا  مســؤولیت  اخــالق  بــا  فــرد  یــک 
می گیــرد.  عهــده  بــه  را  آنهــا  برابــر  در  پاســخگویی 
افــرادی کــه مســؤولیتی را قبــول می کننــد کارهــای 
خــود را بــه موقــع و بــا تمام تــالش انجــام می دهند 
و در صورتــی کــه در کار خود اشــتباه کننــد با تمامی 
ســعی خــود در اصــالح آن می کوشند. مســؤولیت 
پذیــر بودن افــراد جامعه یکــی از ویژگی های مثبت 

آن جامعه محسوب می شود.
نتایج مسؤولیت پذیری  �

افــراد مســؤولیت پذیــر در رویارویی با مشــکالت 
دچــار ســردرگمی نمی شــوند.اینگونه افــراد بــه خاطر 
را پذیرفتــه  بــودن، تغییــرات زندگــی  انعطــاف پذیــر 
راه خــود  از ســر  بــا صبــر و حوصلــه  را  و مشــکالت 
برمی دارند.افراد مسؤولیت پذیر با اطرافیان و محیط 
ســازگاری بیشــتری دارند چون با کســب این مهارت 
بــه اســتقالل رسیده اند.رشــد فکــری شــخصی رشــد 
فکــری شــخص و شــکوفایی اســتعدادهای از دیگــر 
نتایج مسؤولیت پذیری است.افراد مسؤولیت پذیر 
توان باالیی برای انجام درست و به موقع کارها دارند.

بســیاری از بی نظمی هــا و بــه هــم ریختگــی برنامه ها، 
بــه خاطــر عــدم مســؤولیت پذیری افــراد اســت.افراد 
مسؤولیت پذیر دارای اعتماد به نفس بوده و فعال 

و پویا می باشند.افراد مسؤولیت پذیر به جای مقصر 
دانستن دیگران یا توجیه شکست ، آن را می پذیرند.
افــراد مســؤولیت پذیر بــرای جبــران ناکامی ها تالش 
کــرده و نســبت بــه امــور محوله پاســخگو هســتند.
مسؤولیت پذیری موجب هدفمندکردن فعالیت ها 
و برنامه  ریزی برای دسترسی به اهداف از قبل تعیین 

شده می شود.
شهروند مسؤولیت پذیر  �

بــه کلیــه افراد اعــم از زن و مــرد و کوچــک و بزرگ 
کــه در یــک جامعــه زندگــی می کننــد شــهروند گفته 
مســؤولیت های  و  حقــوق  بــا  آشــنایی  می شــود. 
پذیــری  مســؤولیت  نخســت  شــرط  شــهروندی 
می باشــد. هر  او  اصلــی  وظایــف  از  و  شــهروند 
بــه شــهر خــود احســاس  کــه نســبت  شــهروندی 
مســؤولیت کنــد در واقــع به حقــوق خــود و دیگران 
احتــرام می گــذارد و دیگــران او را فردی قابــل اعتماد 
می داننــد. اعتمــاد شــهروندان بــه یکدیگــر زمینه را 
برای گســترش و توســعه شــهرها به وجود می آورد. 
شهروندان با شرکت در کارهای مشارکتی می توانند 
کاهــش  و  هزینه هــا  کاهــش  اقتصــاد،  تأمیــن  در 

ضررهای ناشی از زندگی شهری مؤثر باشند
ویژگی های شهروند مسؤولیت پذیر  �

بــا قوانیــن و مقــررات شــهری کامــال آشناســت.
حقــوق دیگــران را محتــرم می شــمارد.به بزرگترهــا 
دیگــران  کار  می گــذارد.در  احتــرام  ســالخوردگان  و 
تجســس و عیب جویــی نمی کند.بهداشــت فردی 
را رعایــت می کند.ســیگار را تهدیــدی برای ســالمتی 
خــود و دیگــران می داند.نســبت بــه نظافت محیط 
انــرژی  مصــرف  اســت.در  حســاس  خــود  شــهری 
صرفه جویــی می کنــد.از فرهنــگ آپارتمــان نشــینی 
می آیــد. کنــار  آن  مشــکالت  بــا  و  اســت  برخــوردار 

، پارک هــا و دیگــر امکانــات شــهری  از فضــای ســبز
هماننــد امــوال خــود مراقبــت می کنــد.از نوشــتن 
یادگاری در اماکن عمومی پرهیز می کند.به وســیله 

نقلیه عمومی آسیب نمی رساند.
تقویت مسؤولیت پذیری  �

نتایج مطالعات گوناگون نشــان داده اســت که 
خوشــبختانه مســؤولیت پذیری ارثی نیست، بلکه 
معنــا و مفهومی قــراردادی، اخالقی و تربیتی اســت 
کــه می تواند در هر زمانی فراگرفته شــود. به همین 
ســبب روانشناســان راهکارهایــی را بــرای افزایــش 

مسؤولیت پذیری ارائه کرده اند.
1- داوطلبانه مسؤولیت های مختلف را بپذیرید

بایــد در موقعیــت قرار بگیرید. به خاطر داشــته 
باشــید که احســاس مســؤولیت هنگامی در افراد 
به وجود می آید که به آنها مسؤولیت داده شود. در 
عین حال فرد باید در مورد اثربخشی پاسخ هایش، 
بازخــورد دریافــت کنــد و در مورد راه هــای گوناگونی 
که در دیگر موقعیت ها مناسب هستند، اطالعاتی 
درس  خویــش  اشــتباهات  از  اگــر  باشــد.  داشــته 
بگیرید، عملکرد بهتری در آنچه انجام می دهید، به 

دست خواهید آورد.
2- قدرت تصمیم گیری را در خود تقویت کنید

نتایــج پژوهش هــای متعــدد حاکی از آن اســت 
کــه بیــن مســؤولیت پذیــری و تصمیم گیــری رابطه 
تنگاتنگــی وجــود دارد. توانایــی اخــذ تصمیم هــای 
یــا  قــدرت  حــس  تکامــل  عمــده  عامــل  درســت، 
کنترل کــردن شــرایط زندگــی خویــش اســت. مــردد 
و بی تصمیــم بــودن یــک راه بی مســؤولیت بــودن 
است. بنابراین مهارت تصمیم گیری و حل مسئله 

را در خود تقویت کنید.
3- برنامه ریزی کنید

برنامــه   ریــزی و تهیــه فهرســتی از کارهــا، اهداف 
و وظایف تــان بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه انــدازه 
توان تــان تالش کنید و انتظــارات غیرواقع بینانه ای 
از خودتان نداشــته باشــید. به عالوه مکتوب کردن 
اهداف تان سبب می شود که آنها را جدی تر بگیرید 
و بــرای نیــل بــه آنهــا بیشــتر تــالش کنید. بــه خاطر 
داشــته باشــید که رســیدن به اهداف بــزرگ تنها از 
طریــق برداشــتن گام های کوچــک و متوالی میســر 
تقســیم  جزئی تــر  اهــداف  بــه  را  هدف تــان  اســت. 
کــرده و پــس از طــی هر قدم بــه عبــور از مرحله بعد 

بیندیشید.
4- به برنامه ریزی دیگران کمک کنید

هــر ســال حداقــل بــه یــک نفــر کمــک کنیــد تــا 
را  او  کنــد.  مشــخص  را  برنامه هایــش  و  اهــداف 
تشــویق کنیــد تــا فهرســتی از اهــداف بلنــد مــدت 
خود تهیه کرده و گام های الزم برای رســیدن به این 
اهــداف را یادداشــت کنــد. هرچنــد وقت یــک بار از 
او بخواهید که یادداشــت هایش را به شــما نشــان 
دهــد و بگویــد چقدر بــه اهداف خود نزدیک شــده 
است. به خاطر گام هایی که برداشته وی را تشویق 

کرده و او را درباره اشتباهاتش راهنمایی کنید.
5- بیاموزید حتی اگر حوصله ندارید

شــاید مدتهاســت کــه می خواهید زبــان خارجی 
خــود را تقویــت کنیــد یــا کار بــا یــک برنامــه جدیــد 
شــما  کــه  مفیــدی  کار  بیامــوزد.  را  حســابداری 
 ، می خواهیــد انجام دهید چیســت؟ اگر کــه این کار
کاری اســت که باید در گذشته به انجام می رسیده، 
امــا تنها به دلیل خســته کننده بــودن تا به حال به 
تعویق افتاده است، در قدم اول با خرید یک کتاب 
در آن مورد و با دقت مطالعه کردن آن شروع کنید 

تا انگیزه یادگیری در شما باال رود.
هنگامــی کــه فــردی احســاس مســؤولیت کنــد، 
دیگــر لزومــی نــدارد که دیگــران بــه او بگوینــد که در 
هــر موقعیتــی چگونــه عمــل کنــد. افــراد در نتیجــه 
توجــه بــه مقــررات، ارزیابــی تجربه هــای خویشــتن و 
رسیدن به نتیجه گیری های واقع گرایانه آن تجربه ها، 
می کننــد. در  اختیــار  را  مناســبی  رفتــاری  الگــوی 
حقیقت مســؤولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش، 
پاســخگویی و بــه عهــده گرفتــن کاری کــه از کســی 
درخواســت می شــود و شــخص حــق دارد کــه آن را 
بپذیرد یا رد کند. وقتی فردی می خواهد مسؤولیت 
را بپذیــرد، بایــد بــرای او کامــال مشــخص شــود کــه 
موضــوع درخواســت چیســت و در برابــر بــه عهــده 
گرفتن آن چه چیزی به دســت می آورد. مســؤولیت 
قــراردادی  مثــل  درســت  اســت،  آگاهانــه  انتخابــی 
نانوشته که تمام اجزای آن برای فرد مشخص است.
ww.vista.ir:منبع
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خنک آن درد که یارم به عیادت به ســر آید

دردمنــدان بــه چنیــن درد نخواهنــد دوا را

بــاور از مــات نباشــد تــو در آیینــه نگــه کــن

را بــال  گرفتــار  کــه چــه بودســت  تــا بدانــی 

سعدی
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امیرالمؤمنین علی علیه السالم:

آداب و رسوم خویش را به فرزندانتان تحمیل نکنید، 
زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.
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رازها را برمال نکن
در قرآن کریم آمده اســت:  ای کســانی که ایمان آورده اید محرم اسراری غیر 
از خــود انتخــاب نکنیــد چون مخالفــان از خلق هرگونه شــر و فســادی درباره 

شما کوتاهی نمی کنند.
حضــرت امــام صادق علیه الســالم فرموده اند: فاش کردن راز مایه ســقوط 

است.
حکایت: امام علی)ع( در رهنمودهای خود به مالک اشتر در همان بخش 
اول بــه لــزوم رازداری تأکیــد می کننــد و می فرماینــد از رعیــت آنــان کــه از همــه 
عیب جوتــر هســتند از دور و بــرت دور کــن، زیــرا عیوبی که مــردم دارند پنهان 
کردنشــان بــر رهبــری جامعه از همه ســزاوارتر اســت، پس تا جایــی که امکان 
دارد زشــتی ها را بپوشــان تــا آن را کــه دوســت داری بــر رعیــت پوشــیده بماند 

خداوند برای تو بپوشاند.
گفت پیغمبر که هرکه سر نهفت          زود گردد با مراد خود جفت

دانه ها چون در زمین پنهان شود           سّر آن سرسبزی بستان شود

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

چه حاجت سخن!

آن که بی سخن ادراک کند،
با وی چه حاجِت سخن است؟

، آسمان ها و زمین ها همه سخن است آخر
پیش آن کس که ادراک می کند

و زاییده از سخن است.
برگرفته از فیه مافیه

بی کرانه

 

مسیر

زن و مرد هر دو برای سکون و آرامش، به هم احتیاج دارند
هگمتانــه، گروه فرهنگی: هدف اســالم در دفاع 
از حقوق زنان - همان طور که گفته شد - این است 
که زن تحت ســتم نباشــد و مرد خود را حاکم بر زن 
ندانــد. در خانــواده، حــدود و حقوقــی هســت. مرد 
حقوقــی دارد، زن هــم حقوقــی دارد و ایــن حقــوق 
شــده  داده  ترتیــب  متــوازن  و  عادالنــه  به شــّدت 
اســت. آنچه به نام اســالم اســت و غلط اســت، آنها 
ق 

ّ
را نمی گوییــم و از آنها دفاع نمی کنیم. آنچه متعل

مات اســالم 
ّ

به اســالم اســت، بّینات اســالم و مســل
اســت. اینها چیزهایی اســت که میــان حقوق زن و 

مرد در داخل خانواده توازن قائل است.
شــما ببینیــد ایــن آیــه  شــریفه در مــورد زن و مرد 
 در داخــل خانــواده - چــه میفرمایــد. »و من 

ً
- عمدتــا

آیاتــه ان خلــق لکــم مــن انفســکم ازواجــا«. یعنــی از 
جملــه  نشــانه های قــدرت الهــی یکــی این اســت که 
بــرای شــما انســان ها، از نــوع خودتــان و از جنــس 
خودتان همســرانی قرار داد؛ برای شــما مــردان، زنان 
را و بــرای شــما زنــان، مــردان را. از خودتــان هســتند؛ 
در  نیســتند،  جداگانــه ای  جنــس  انفســکم«،  »مــن 
دو رتبــه جداگانه نیســتند؛ همه یــک حقیقتند، یک 
جوهر و یک ذاتند. البته در بعضی از خصوصیات، با 
هم تفاوت هایی دارند؛ چون وظایفشــان دو تاست. 
بعد می فرماید: »لتسکنوا الیها«. یعنی زوجّیت و دو 
جنسی در طبیعت بشر، برای هدف بزرگی است. آن 
هدف، عبارت اســت از ســکون و آرامش، تا شــما در 
کنــار جنس مخالف خودتان در درون خانواده - مرد 

در کنار زن، زن در کنار مرد - آرامش پیدا کنید.
بــرای مرد هــم آمدن به داخــل خانه، یافتن محیط 
امــن خانه، زن مهربان و دوســتدار و امیــن در کنار او، 
وســیله آرامــش اســت؛ بــرای زن هــم داشــتن مــرد و 
تکیه گاهی که به او عشق بورزد و برای او مانند حصن 
 قویتــر از زن 

ً
مســتحکمی باشــد - چــون مــرد جســما

است - یک خوشبختی است؛ مایه آرامش و سعادت 
اســت. خانواده این را بــرای هر دو تأمین می کند. مرد 
بــرای پیــدا کــردن آرامــش، بــه زن در محیــط خانــواده 
احتیــاج دارد؛ زن هــم بــرای یافتــن آرامــش، به مــرد در 
محیط خانواده نیازمند است - »لتسکنوا الیها« - هر 

دو برای سکون و آرامش، به هم احتیاج دارند.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از زنان  1376/07/30

 

سی نما

جای نگرانی نیست!
هگمتانه، گروه فرهنگی: »جای نگرانی نیست!« 
مســتندی اســت کــه بــه کارگردانــی مســعود کارگــر 
بــه موضوعــات  کــه  تولیــد شــده است.مســتندی 
محیــط زیســتی اشــاره دارد. در کنــار ســواحل و در 
اســتتار جنگل ها کوه هایی از زباله بنا شــده است. 
مناطقی که روزگاری محل رشد و نمو انواع جانوران 
و پوشــش های گیاهی بود امروز و پس از تبرکشــی 
انسان به محلی برای دفن زباله تبدیل شده است.

تالش هــای  از  روایتــی  نیســت!«  نگرانــی  »جــای 
، فعال محیط  زیســتی که مراحل  علیرضــا فالحتــکار
ســایت های  بهتریــن  از  یکــی  در  را  زبالــه  تفکیــک 

اســتان مازندران برای دهیاران و بهورزان روســتاها 
توضیح می دهد.

روســتا ها،  کــردن  فعــال  بــر  عــالوه  کوشــیده  او 
دغدغــه این آســیب محیط زیســتی را در افــراد زنده 
کنــد تا هر چه ســریع تر برای احیــای این خطه عملی 

صورت گیرد.
نگرانــی  »جــای  دقیقــه ای   25 مســتند  فیلــم 
و  اومافیلــم  مؤسســه  در  شــده  تهیــه  نیســت!« 
محصــول ســازمان هنــری رســانه ای اوج اســت کــه 
بــه زودی عرضــه اینترنتی و پخــش تلویزیونی آن نیز 

انجام خواهد شد.

 

مناسبت

گویاترین شاهد بر شرافت و قداست قلم
هگمتانه، گروه فرهنگــی: روز چهاردهم تیر ماه 
بــا تصویب شــورای فرهنــگ عمومی،به عنــوان روز 
قلــم در تقویــم رســمی جمهوری اســالمی ایــران به 

ثبت رسیده است.
قلم، زبان عقل و معرفت و احســاس انسان ها و 
بیان کننده اندیشــه و شــخصیت صاحب آن است. 
قلــم، زبــان دوم انســان هاســت. هویت، چیســتی و 
قلمرو قلم بسیار گســترده تر از آن است که در بیان 
بگنجد. هرگونه رشــد و پیشــرفت، پیروزی و آرامش 
و معرفت و شــناخت، ریشــه در قلم دارد. تمدن ها، 
تجربه های تلخ و شــیرین و علوم با نوشــتن ماندگار 

می شوند.
ســوگند خداونــد در قــرآن به نــام قلــم، گویاترین 

ِم 
َ
َقل

ْ
شــاهد بر شــرافت و قداســت آن اســت: »ن َو ال

َو مــا َیْســُطُروَن؛ ســوگند بــه قلــم و آنچــه نویســند.« 
در جایــی کــه خداونــد، صاحب هســتی بــه آفریده ای 
از آفریده هــای خــود قســم یــاد می کنــد، بشــر در چه 
ج و منزلت آن سخن براند. در  جایگاهی می تواند از ار
نخستین ارتباط وحیانی رسول خدا صلی اهلل علیه و 
آله با مبدأ هســتی در غار حرا، ســخن از قلم به میان 
می آیــد، تــا جایی که خداوند خــود را این گونه معرفی 

ِم؛ آن که با قلم آموخت.«
َ
َقل

ْ
َم ِبال

َّ
ذی َعل

َّ
می کند: »ال

امامــان علیهــم  و  پیامبــر  زندگــی  در  بــا ســیری 
الســالم می تــوان توجــه و اهتمام عملی به نوشــتن 
ایــن قدرشناســی  آنــان دریافــت.  از متــن ســیره  را 
بــه حــدی بــود کــه گاه موجــب آزادی اســیران کفــار 

برخــی  پایــان  از  پــس  اســالم،  صــدر  در  می گشــت. 
جنــگ هــا، پیامبر دســتور می فرمود اســیرانی که به 
ده نفــر از مســلمانان خواندن و نوشــتن بیاموزند، 
آزاد شوند. این عمل در جامعه محروم از تمدن آن 
ج نهادن به  دوره، زیباتریــن و مؤثرترین پیام برای ار

جایگاه قلم و علم بوده و هست.

 
میز مطالعه

»ارمغان شکست« کتاب پرفروش نیویورک تایمز منتشر شد
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: همــواره شکســت را 
پایــان خط مبــارزه با اتفاقــات می دانیــم در حالی که 
اســت.  ســکه  یــک  روی  دو  شکســت  و  موفقیــت 
کتاب »ارمغان شکست« با نگاهی متفاوت به این 

ع پرداخته است. موضو
به گزارش تســنیم، کتاب »ارمغان شکســت« به 
ترجمه ریحانه کربالیی توســط انتشــارات مهرستان 

منتشر شد.
در  مقدمــه  از  بخشــی  در  کریمــی  عبدالعظیــم 

معرفی کتاب ارمغان شکست می نویسد:
»در ســتایش شکســت!  ای بســا رخنه که در آن 

محکمی هاست...
مــا همــواره یادگرفته ایــم که شکســت و ناکامی 
امری ناســتوده و ناپســند و در مقابــل، موفقیت و 
کامیابی امری ســتوده و خوشــایند اســت؛ همواره 
یــاد گرفته ایــم کــه رنج و بــال نامطلوب و آســایش و 
کــه  یادگرفته ایــم  اســت. همــواره  راحتــی مطلــوب 
موانــع و مشــکالت زندگــی نامطبــوع و مواهــب و 
امکانــات زندگــی مطبــوع اســت. ریشــه اصلــی این 
یادگیری های یک ســویه چیزی جز پیش فرض های 
»نایادگیــری  بــا  بایــد  کــه  نیســت  شــده  آموختــه 
گام  نخســتین  پــس  شــوند.  نابــود  رها کننــده« 
ســازه های  تغییــر  نــگاه  نــوع  ایــن  اصــالح  بــرای 

»شکســت«  و  »موفقیــت«  مفهــوم  شــکل دهنده 
در ســاختار ذهنی اســت. اگر والدیــن از همان آغاز 
بــه فرزنــدان خویش یــاد بدهند که شکســت، گام 
نخســت برای موفقیت است و هنگامی که کودک 
نوپــا در آغــاز راه افتــادن بــه زمیــن می خــورد و بلند 
می شــود در همــان لحظه به گونــه ای برخورد کنیم 
کــه زمیــن خــوردن را مقدمه بلندشــدن تلقــی کند 
آنــگاه او در عمــل و میــدان تجربــه زیســته خــود، 
امــکان آن را می یابد که موفقیت و شکســت را دو 

روی یک سکه بداند.
برگــردان  در  اثــر  ایــن  مترجــم  ارزنــده  زحمــات 

روان و ســلیس و نیــز انتخــاب هوشــمندانه نشــر 
، درخور  مهرســتان در انتخــاب و ســفارش ایــن اثر
ســتایش و تحســین اســت و امیــد کــه مخاطبــان 
بــه کار  در  گرامــی  والدیــن  به خصــوص  اثــر  ایــن 
بســتن این نوع نــگاه به تربیت فرزندان بهره الزم 
و شایســته ببرنــد و نقــد و نظــر خــود را نیــز بــرای 
بهبودبخشــی و ارتقــای فرهنــگ فرزندپروری ارائه 

. کنند
آنچــه پیــش رو داریــد کتابــی اســت کــه معنــا و 
مفهــوم شکســت را در ذهــن مــا بــه آنچــه تاکنــون 
ارمغــان  کتــاِب  در  می دهــد.  تغییــر  آموخته ایــم 
)والدیــن  والدیــن  بهتریــن  چگونــه  شکســت، 
نمونــه( رهاکردن را می آموزند و فرزندانشــان موفق 
می شــوند، نگاه والدین و شــیوه فرزندپروری آنها را 
نســبت به شکســت از بنیــاد دگرگــون می کند و به 
والدیــن هدیه ای گرانبهــا عطا می کند تا آنها به جای 
تربیــت گلخانه ای و پاســتوریزه ای فرزنــدان، مهارت 
بــا تجربه هــای دردنــاک زندگــی و  مواجهــه درســت 
تبدیــل آنها به کیمیای زندگی را به فرزندان خود یاد 

دهند«.
کتــاب ارمغــان شکســت بــرای مخاطبینی چون 
والدیــن، معلمین، مربیان و تمامی عالقه مندان به 

حوزه تربیت نگاشته شده است.

»سیروس گرجستانی« هم رفت 
شد سیاه پوش  دوباره  هنری  جامعه 

هگمتانــه، گــروه فرهنگی: هنــوز جامعه هنری و 
هنردوســتان کشــورمان رخت عزای از دست دادن 
، بازیگــر مانــدگار تاریــخ تئاتــر و  محمدعلــی کشــاورز
ســینما و تلویزیــون کشــور را از تــن بــه در نیــاورده 
بازیگــر باســابقه  کــه ســیروس گرجســتانی  بودنــد 

ســینما، تئاتر و تلویزیون نیز در ســن 76 سالگی بر 
اثر ســکته قلبی درگذشــت و جامعه هنری را دوباره 

در شوک فرو برد.
و  تئاتــر  ســینما،  بازیگــر  گرجســتانی  ســیروس 
اثــر  بــر  تیرمــاه   12 پنجشــنبه  روز  صبــح  تلویزیــون 

سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.
ایــن بازیگــر متولد 1323 که از چهارشــنبه شــب 
در بیمارســتان شــهید لواســانی بســتری شده بود، 

صبح روز پنج شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت.
ســیروس گرجســتانی بازیگر باســابقه و قدیمی 
ســینما و تلویزیــون اســت کــه در ســریال های طنــز 

و مجموعه هــای نمایشــی مختلفی بــه ایفای نقش 
ح ایــن  پرداختــه اســت. از جملــه ســریال های مطــر
بازیگــر می تــوان بــه همــکاری اش با رضا عطــاران در 
مجموعــه »متهم گریخت« و همچنین ایفای نقش 
در سریال های »زن بابا« و »گاوصندوق« اشاره کرد.

ســریال  شــب ها  ایــن  گرجســتانی  ســیروس 
»شــاهرگ« را کــه به فضــای دهه 60 می پــردازد روی 

آنتن دارد.
هنرمنــد  ایــن  درگذشــت  هگمتانــه  روزنامــه 
پیشکسوت را به خانواده او و جامعه هنری تسلیت 

می گوید.

3 برابری مراجعه به بیمارستان ها رشد 
شد محدود  انسی  غیراورژ جراحی های 

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معــاون درمــان 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا گفت: با افزایش 
و  مراجعــات  آمــار  اســتان  در  کرونــا  مثبــت  مــوارد 
بیماران بستری در بیمارستان های همدان نسبت 

به ماه گذشته سه برابر شده است.
اظهــار  جلیلــی  ابراهیــم  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
آمــار بیمــاران تنفســی و مبتــال بــه کرونــا در  کــرد: 
بیمارســتان های اســتان نســبت بــه ماه گذشــته 
بــه  نفــر   550 حاضــر  حــال  در  و  شــده  برابــر  ســه 
بــه  مبتــال  و  مشــکوک  تنفســی  بیمــاران  عنــوان 
ایــن بیماری در بیمارســتان های اســتان بســتری 

. هستند
وی با بیان اینکه از دو هفته اخیر شاهد تشدید 
ایــن بیمــاری در اســتان هســتیم، ابراز کرد: شــرکت 
در دورهمی هــای خانوادگــی و مراســم شــادی و عــزا 
از مهم تریــن علــل این روند افزایشــی بیمــاری بوده 

است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
بــا تأکیــد بر اینکه بیشــتر بیماران شناســایی شــده 

از اعضــای یــک خانــواده بــوده و یا با یکدیگــر ارتباط 
نزدیــک داشــته اند، تصریح کرد: اگــر رفت و آمدهای 
خانوادگــی و خویشــاوندی محدود شــود می توانیم 

به کنترل این ویروس امیدوار باشیم.
جلیلــی با بیــان اینکه در اردیبهشــت ماه که آمار 
بیماران کاهشــی بود 235 تخت در کل اســتان برای 
بیمــاران کرونایــی در نظــر گرفتیم، گفت: در شــرایط 
کنونــی 700 تخت بســتری را برای این بیمــاران آماده 

سازی کرده ایم.
وی افــزود: در بخــش مراقبت هــای ویــژه نیــز 100 
تخــت بــه بیمــاران کرونایــی اختصــاص داده شــده 
کــه اگر احســاس نیــاز کنیــم مجبــور بــه افزایش آن 

خواهیم بود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
بــا تأکیــد بــر اینکــه بــدون شــک اگــر آمــار مبتالیــان 
کرونــا در اســتان بــه همیــن منــوال پیــش بــرود بــا 
کمبــود تخت هــای بیمارســتانی و تجهیــزات مواجه 
نیــز  مــا  ســاعته   16 مراکــز  کــرد:  اظهــار  می شــویم، 
خدمات سرپایی و غربالگری را برای بیماران تنفسی 

و مشکوک به کرونا انجام می دهند.
جلیلــی بــا بیــان اینکــه بیمارانــی کــه دچــار افــت 
اکســیژن خون، ضعف عمومی بدن و عالئم شــدید 
کــرد:  ابــراز  می کنیــم،  بســتری  را  می شــوند  بیمــاری 
بیمــاران ســرطانی، افــراد مســن و مبتــال بــه بیماری 
زمینــه ای نیــز از گروه هــای پرخطــر ایــن بیمــاری بــه 

شمار می آیند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از روز چهارشــنبه اعمال 
جراحی غیر اورژانســی را در بیمارســتان های عمومی 
اســتان محدود کردیم، تصریح کــرد: این اقدام برای 
مدیریــت بهتــر بیمارســتان ها و مصــرف اکســیژن 

انجام شده است.
ابــن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
ســینا در گفتگــو با تســنیم، بــا تأکید بــر اینکه خطر 
ابتــال بــه کرونــا و مــرگ ناشــی از آن در کمیــن همــه 
مــردم اســت، تأکیــد کــرد: بــا اســتفاده از ماســک، 
رعایــت توصیه های بهداشــتی و پرهیز از حضور در 
میهمانی هــا و دورهمی هــا به حفظ ســالمت خود و 

دیگران کمک کنید.

حجت االسالم فالحی نماینده همدان در مجلس:

ممکن است معلمان غیرانتفاعی 
جذب آموزش و پرورش شوند

گــروه خبــر همــدان: نماینــده مــردم  هگمتانــه، 
همــدان و فامنیــن در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیان اینکه ممکن است معلمان غیرانتفاعی جذب 
آمــوزش و پــرورش شــوند، گفــت: فعــاًل در مجلــس 

تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
بــه گــزارش هگمتانــه، برخــی از معلمــان مــدارس 
غیرانتفاعــی درخواســت رســیدگی بــه وضعیــت خود 
را دارنــد و ایــن موضــوع را بــا مســؤوالن و نماینــدگان 
مجلس نیز در میان گذاشــته اند، خواسته اصلی آنها 
ایــن اســت کــه وزارت آموزش و پرورش ســهمی برای 

استخدام آنها نیز مانند سایر معلمان در نظر گیرد.
مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس  نماینــده 
شــورای اســالمی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: فعاًل 
در  غیرانتفاعــی  مــدارس  معلمــان  خصــوص  در 
مجلــس بحــث و تبادل نظر نشــده و بنده به عنوان 
ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقــات مأمورم 

آنچه در این کمیسیون بوده را گزارش کنم.
حجت االســالم احمدحســین فالحــی بیــان کــرد: 
آنچــه در کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در هفتــه 
گذشــته مورد بحث قرار گرفته موضوع آموزشــیاران 

خصــوص  در  فعــاًل  و  بــوده  ســواد آموزی  نهضــت 
ح  مطــر موضوعــی  غیرانتفاعــی  مــدارس  معلمــان 

نشده است.
وی خاطرنشــان کرد: آنها درخواســت داشــتند که 
امتحانــات نهضــت ســوادآموزی به تعویــق بیفتد که 
طی صحبت  با وزیر آموزش و پرورش امتحانات تا 27 
تیرمــاه به تعویق افتاد. وی با اشــاره به اینکه فعاًل در 
خصوص مدارس غیرانتفاعی در کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات ورود نداشــتیم افــزود: در ایــن خصوص 
نظری هم ابراز نکرده ایم چون ممکن است به تدریج 

آموزش و پرورش این افراد را جذب کند.
فالحــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر آمــوزش و 
پــرورش بــا کمبــود 140 هــزار معلــم مواجه اســت که 
مجــوز جــذب 24 هزار نفر را گرفته اســت عنوان کرد: 
ممکن اســت معلمان غیرانتفاعی نیز جذب شــوند 
اما فعاًل کمیسیون در این خصوص ورودی نداشته 

و هنوز موضع گیری نکرده است.
غیرانتفاعــی  معلمــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
درخواســتی دارنــد امــا بنــده نظــر شــخصی نــدارم و 
ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات هســتم 

گفت: این کمیسیون در خصوص معلمان مدارس 
غیرانتفاعــی و غیر آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی 
از گروه هــای مختلــف کــه مطالباتی دارنــد هیچگونه 
ورودی هنوز نداشــته اســت چون موضــوع آموزش 
کــه  نهضتی هاســت  مــورد  در  فعــاًل  هــم  پــرورش  و 

تعدادی از آنها باید آزمون بدهند.
مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس  نماینــده 
پیگیــری  مــا  تــالش  کــرد:  بیــان  اســالمی  شــورای 
خواســته های ایــن معلمان در تخفیــف گرفتن مواد 

آزمون و تأخیر در زمان برگزاری آزمون بوده است.
وی در گفتگو با فارس، در پاســخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا شــما به عنوان نماینده مردم مشــکالت 
معلمــان غیرانتفاعی را پیگیــری خواهید کرد؟ گفت: 
ایــن  کمیســیون  تــی  آ جلســات  در  اســت  ممکــن 
موضــوع مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد امــا فعــاًل 

تصمیمی گرفته نشده است.


