
یــق مزایــده کتبی اقــدام نماید.    شــهرداری همدان بــا اســتناد مجوزهای اخذ شــده در نظــر دارد نســبت به فــروش 5 قطعه زمیــن مســکونی از پالک ثبتــی  از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

   پالك ثبتينوع ملك و كاربريرديف
 مساحت 

)مترمربع(
آدرسمبلغ سپرده به ريالقيمت كارشناسي

زمين مسكوني1
شهرک مدنی0001/000/000/000 / 000 / 550/ 30020   1213/ 13قطعه  34 شمالي

پشت آتش نشانی

زمين مسكوني 2
شهرک مدنی0001/000/000/000 / 000 / 550/ 30020   1214/ 13قطعه  35 شمالي

پشت آتش نشانی

زمين مسكوني 3
شهرک مدنی0001/000/000/000 / 000 / 413/ 29820   1215/ 13قطعه 36 شمالي

پشت آتش نشانی

زمين مسكوني 4
شهرک مدنی0001/000/000/000 / 000 / 850/ 30020   1223/ 13قطعه 44 جنوبي

پشت آتش نشانی

زمين مسكوني 5
شهرک مدنی0001/000/000/000 / 000 / 850/ 30020   1224/ 13قطعه 45 جنوبي

پشت آتش نشانی

شرایط شرکت در مزایده:  
 1-متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را بــه حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معــادل رقم مذکــور ضمانتنامه بانکی با اعتبار ســه ماهــه و یا اوراق 

مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری  99/12/19   تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
 2 -متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضــاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قــرار داده و فرم پیشــنهاد قیمت را 

تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظــرف هفت روز کاری از تاریــخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 50% وجه پیشــنهادی اقدام و 50% الباقــی هنگام تنظیم 

سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حســاب شــهرداری واریز نمــوده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشــد. در صورت عــدم واریز نقدی 

وجه مورد معامله در موعد مقرر،  سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- انتقال سند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ میگردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ شهرداری  
جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه )50% باقیمانده( اقدام نمایــد. در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. ضمنًا ســندبه نام 

برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/12/20  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
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تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4746 شماره    ۲0۲1 یه  فور  ۲۸   144۲ رجب   16   1399 اسفند    10 یک شنبه 
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بازگشایی 1۸ متری ابوذر 
با هدف سهولت تردد شهروندان 

و کاهش ترافیک

بازگشایی 18 متری ابوذر با هدف سهولت 
تردد شهروندان و کاهش ترافیک

کامران گردان: تدابیر ارزنده شهرداری منطقه 4 در بازگشایی 1۸ متری ابوذر برای کاهش ترافیک معابر
 یوسفی نوید: کاهش چشمگیر حضور معتادان، تخلیه نخاله، حوادث خودرویی و عبور و مرور دائمی خودرو های سنگین

هگمتانه، گروه خبر همدان: به همت شهرداری منطقه 
چهار همــــدان و با هدف بهبود و ســــهولت رفت و آمد 
شــــهروندان در حد فاصــــل بلوار جانبازان و  بلوار ســــید 
جمال الدین  اســــد آبادی، راه دسترســــی جدید برای حل 
مشــــکالت ترافیکی و تســــریع در عبور و مرور احداث و 

بهره برداری شد.
به گزارش هگمتانه، رئیس کمیسیون خدمات شهری، 
حمل ونقل، ترافیک و محیط  زیســــت شــــورای اسالمی 
گفــــت: مدیریــــت منطقه 4 شــــهرداری  شــــهر همدان 
همدان با تدبیر و بر اســــاس اجرای طرح تفصیلی شــــهر 
برای ایجاد راه دسترسی جدید 18 متری ابوذر اقدام کرده 

است.
کامران گردان در ادامه ســــخنانش با تقدیر از این اقدام  
ارزنده کــــه موجب مدیریــــت ترافیک معابــــر منتهی به 
این محدوده شــــهری همدان شده اســــت، یاد آور شد: 
مدیریت و هدایت ترافیک شــــهری در شهر ها بر عهده 
شــــهرداری ها و پلیس راهور و در بیرون شــــهر بر عهده 

ادار ه کل حمل ونقل و راهداری و پلیس راه  است.
وی افــــزود: بر این اســــاس در طــــرح تفصیلی شــــهر ها 
اقدام های قابل  اجــــرا برای هدایــــت و مدیریت ترافیک 
مشخص شده  شــــهرداری ها  به  شــــده  محول  شــــهری 
اســــت که شــــهرداری همدان نیز در منطقــــه 4 باهدف 
 بازگشایی معابر و کاهش و روان ســــازی ترافیک، اقدام  
مؤثر و قابل توجهی را در دستور کار داشته و به سرانجام 
رسانده اســــت که نمونه آن اجرای طرح بازگشایی معبر 
18 متــــری ابوذر در حدفاصل معبر پر تردد شــــهری بلوار 

سید جمال الدین اسد آبادی و جانبازان است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل، ترافیک 
و محیط  زیســــت شورای اسالمی شــــهر همدان با اشاره 
بــــه این که ایــــن بازگشــــایی از خواســــته های ســــاکنان 
ایــــن محدوده از شــــهر بــــوده و درباره اجــــرای آن بارها از 
شهرداری درخواســــت کرده اند، گفت: اجرای بازگشایی 
معبر 18 متــــری ابــــوذر در این محــــدوده، نقش مؤثری 
در پدافند غیر عامل و همچنیــــن افزایش ارزش افزوده 

امالک منطقه دارد.
گــــردان با تأکید بر این که شــــورای شــــهر حامــــی اجرای 
اینچنین طرح ها در هر نقطه از شــــهر اســــت، اظهار کرد: 
بر اســــاس نیاز های موجود برای ســــال آینده نیز در این 
حوزه برای منطقه 4 اعتبار  خوبی پیش بینی شده است 

که انتظار داریم در زمان مناسب این طرح ها اجرا  شوند.
وی گفت: بر اســــاس آمــــار موجود روزانه 30 دســــتگاه 
خودرو جدید به معابر شهری اضافه می شود و بر همین 
اساس باید مدیریت شهری با همکاری سایر نهاد ها 40 
متر مربع فضا را برای تردد خودرو و یا پارک آن پیش بینی 

کند؛ که ســــاالنه هزینه زیادی را بر شــــهرداری ها تحمیل 
خواهد کــــرد. اما با این  وجود شــــهرداری همــــدان برای 
تأمیــــن آرامش و رفاه مردم مدیریت شــــده ایــــن امور را 

پیش  برده است.
در ادامــــه مدیر منطقه چهار شــــهرداری همــــدان نیز از 
موارد مهــــم برای ایجاد تعامل شــــهروندان با مدیریت 
شــــهری را تأمین  خواسته های مردم و ایجاد رضایت هر 
چه بیشتر در شــــهروندان بیان کرد و افزود: شهرداری 
همیشــــه برای ایــــن تعامل و همــــکاری متقابل احترام 
خاصی قائل بوده اســــت و برای تحقــــق آن نیز مالقات 
مردمی را دستور کار داشــــته است و در بازه های زمانی 
مختلــــف و با حضــــور در محــــالت از نیاز هــــای مردم در 
آنــــان در  گفت و گو هــــای چهــــره به چهــــره و یــــا حضور 

گاه شده است. آ مدیریت منطقه 
گاهی  مجید یوســــفی نویــــد در ادامــــه اظهــــار کرد: بــــا آ
 ، چهــــار منطقــــه  محــــدوده  در  ترافیکــــی  نیاز هــــای  از 
پروژه هــــای  اجــــرای  بــــا  هم زمــــان  را  برنامه ریزی هایــــی 
منطقه ای و فرا منطقه ای در شــــهر همســــو و هماهنگ 
کرده ایم که نمونه آن احداث راه  دسترســــی ورودی کوی 

فرهنگیان و 18 متری ابوذر بوده است.
تــــا  شــــد  موجــــب  مســــیر  ایــــن  احــــداث  گفــــت:  وی 
آســــیب های اجتماعــــی و شــــهری ایجــــاد شــــده در 18 
متــــری ابوذر همچون حضــــور معتــــادان، تخلیه نخاله، 
حوادث خودرویــــی و عبور و مرور دائمــــی خودرو های 
ســــنگین از معابر این محدوده به میزان قابل توجهی 
کاسته شد و با تکمیل و بهره برداری از آن بازخورد های 
بسیار خوبی از ساکنان محل دریافت کردیم و موجب 

رضایت شهروندان شد.
یوســــفی نوید افزود: راه دسترســــی جدیــــد در 18 متری 

ابوذر منطبق با طرح تفصیلی شهر همدان و بر اساس 
خواســــته مردم منطقه ساخته شــــده اســــت و بخشی 
، بــــرای کاهش تراکــــم تردد از  از زیر ســــاخت های شــــهر
معابر این محــــدوده و افزایش ایمنی مــــردم به هنگام 
وقوع حوادث ناخواســــته و غیر مترقبــــه طبیعی مبتنی 
بر تحقق طــــرح پدافند غیرعامل اســــت کــــه با احداث 
این مســــیر در حدفاصل 2 معبر عریض تر مانند ســــید 
جمال و جانبازان ارزش افزوده ای نیز برای امالک بایر و 
متروک در این محدوده ایجاد شــــد که نقش مؤثری در 
ســــاماندهی بافت شــــهری و ایجاد در آمد عمومی برای 

شهرداری را به همراه دارد.
مدیر فنی شــــهرداری منطقه چهار همــــدان نیز گفت: 
بــــرای اجــــرای ایــــن راه دسترســــی، ابتــــدا ســــاماندهی 
مســــیر با حذف مشــــکالت موجــــود و بهبــــود آن را در 
دســــتور کار داشــــتیم که برای ایــــن کار در چند مرحله، 
ایجاد  سطحی،  آب های  هدایت   مانند  زیر ساخت هایی 
و یا اصالح شــــدند و ســــپس جدول گذاری، زیرسازی و 

آسفالت ریزی را انجام دادیم.
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی شــــهرداری منطقــــه چهار 
همدان، ســــهراب ادیب مهر افزود: ایجاد راه دسترسی 
18 متری ابوذر اهدافی ماننــــد افزایش رضایت عمومی 
مردم را در بررســــی بازخورد های چهره  بــــه چهره و ایجاد 
فضای مناســــب بــــرای پدافند غیر عامــــل محقق کرده 
و ســــاماندهی بافــــت منطقه را موجب شــــده اســــت 
کــــه بــــر اســــاس آن رغبــــت روز افزونــــی بــــرای مالکان 
زمین هــــای بایر برای ساخت وســــاز ایجاد کرده اســــت 
که ارزش افزوده بافت شــــهری و افزایش ارائه خدمات 
مدیریت شهری را به دلیل افزایش درآمد های عمومی 

موجب خواهد شد.
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: در برخی فروشگاه های زنجیره ای  به شرط خرید کاالهای دیگر

فروش اجباری کاال در فروشگاه ها 
ع است ممنو

صفحه  4

صفحه  ۲

صفحه  3

برای پنجمین بار

آمار روزانه  فوتی کرونا 
در همدان صفر شد

شهرداری همدان 
به استقبال بهار می رود

با برگزاری جلسه ای، شهرداری همدان به استقبال بهار رفت.
به گــــزارش هگمتانه، برگزاری جلســــه عملیاتی و اجرایی اســــتقبال از بهار 
صبح دیروز بــــا حضــــور معاونان خدمات شــــهری، مســــؤوالن تنظیف و 
پیمانکاران خدمات شــــهری مناطق چهارگانه شهرداری در دفتر مدیریت 

خدمات شــــهری شــــهرداری همدان بــــه منظور 
ایجاد هم افزایی، هماهنگــــی و یکپارچگی 

بهــــار  از  اســــتقبال  عملیــــات  اجــــرای  در 
تشکیل شد.

خدمات  هماهنگــــی  و  نظــــارت  مدیــــر 
این  در  همدان  شــــهرداری  شــــهری 

آمادگی  ضرورت  بر  جلســــه 
بــــرای  شــــهر  حداکثــــری 

... زمستان   بدرقه 

امام جمعه تویسرکان: 

ح جامع توسعه  طر
بارگاه حبقوق نبی)ع(روند مناسبی ندارد

امام جمعه تویســــرکان با انتقاد از   روند کند اجرای طرح جامع توسعه بارگاه 
حبقوق نبی)ع( گفت: امید می رود با ورود مســــؤوالن تصمیم گیرنده باال 
دســــتی در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای طرح توسعه بارگاه حبقوق 

نبی)ع( با سرعت قابل قبول باشیم.
به گــــزارش هگمتانه، پیامبران الهی در حقیقت راه روشــــن و مســــتقیمی 
هســــتند که تعالیم، اندیشه ها و سبک زندگی مورد ترویج آنها، راه رسیدن 

به کمال نهایی و خدای هستی آفرین است.

صفحه  ۲

نماینده ولی فقیه در استان در جمع برخی اعضای شورای اسالمی شهر همدان:

مردم باید عدالت را احساس کنند
ح جامع شهری باید مانع از سوء استفاده ها شود طر

یی
ذکا

ن ا
سی

رح
می

س : ا
عک

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

سرمایه 11 هزار میلیارد تومانی 
شرکت های سهام عدالت همدان

صفحه  7
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استان۲

رضوان سلماسی در پنجمین نشست هم اندیشی:

رونق اقتصاد گردشگری
یخی  پیامد حفاظت از بافت تار

مطالعات  مرکــــز  رئیس  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
و پژوهش هــــای شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان بــــا 
بیــــان اینکــــه رونق بافــــت تاریخی باعث رونــــق اقتصاد 
گردشگری می شــــود، تصریح کرد: باید برای حفظ بافت 

کنیم. تالش  تاریخی 
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، پنجمیــــن نشســــت 
هم اندیشــــی با موضوع حفــــظ بافت تاریخی بــــا رویکرد 
و  مطالعــــات  مرکــــز  همــــت  بــــه  گردشــــگری  اقتصــــاد 
پژوهش های شورای اسالمی شــــهر همدان ظهر دیروز 

شد. برگزار  گلشن  کاروانسرای  در 
رئیس مرکز مطالعات شــــورای اســــالمی شــــهر همدان 
کید بر ارزشــــمند بودن بافت تاریخــــی گفت: بافت  با تأ
تاریخــــی را نبایــــد بافت فرســــوده بخوانیم چــــون بافت 
فرســــوده  بدان  اگر  و  اســــت  ارزشــــمند  بســــیار  تاریخی 

می شود. کاسته  آن  کالبدی  ارزش  از  بگوییم 
گذشــــته  که در  اتفاقاتی  کرد:  رضوان سلماســــی عنوان 
برای بافــــت تاریخی افتاده اســــت حاصــــل ناهماهنگی 
و یکنواختــــی عملکرد اســــت و اگر بــــا روش قبل پیش 
خواهیم  گردشــــگری  اقتصادی  رونــــق  از  بی بهره  برویم 

بود.
وی بــــا بیــــان اینکه رونــــق بافــــت تاریخی باعــــث رونق 
اقتصــــاد گردشــــگری می شــــود، تصریح کــــرد: باید برای 

کنیم. تالش  تاریخی  بافت  حفظ 
سلماســــی در ادامه به کاروانســــرای گلشــــن اشاره کرد 
و گفــــت: در برنامه ریزی های شــــهری بایــــد نقاط ضعف 
و قوت ســــرای گلشــــن را بررســــی کنیم و در طرح جامع 

شــــهری نیز حقوق جامع آن در نظر گرفته شود.
وی در ادامــــه ســــخنانش تصریــــح کــــرد: بایــــد حقــــوق 
مالــــکان در نظر گرفته شــــود و از مشــــارکت مالکان در 

شود. استفاده  بافت  احیای  و  حفظ 
: بافت تاریخی به عنوان شناســــنامه  � طبی مســــرور

شهر نیاز به توجه بیشتر دارد
این  اینکــــه  بیان  بــــا  نیز  همــــدان  شــــهرداری  نماینــــده 
شده  تشکیل  شورا  مطالعات  مرکز  همت  به  نشســــت 
آن این اســــت که ارتبــــاط منطقی  اســــت، گفت: هدف 
بین دســــتگاه ها، مدیریت شهری، اســــتانداری، میراث 
فرهنگی و بخش های گردشــــگری و سایر نهادها ایجاد 

. کند
کسبه در  کســــب نظر اهالی و  حمیدرضا طبی مسرور به 
حفظ بافت تاریخی از جمله ســــرای گلشن اشاره و بیان 
کسبه ها  و  دستگاه ها  نمایندگان  نشست  این  در  کرد: 
حضور داشــــتند که همه بر این اذعان داشتند که حفظ 
و احیای بافت تاریخی به عنوان شناســــنامه شــــهر نیاز 

دارد. بیشتری  توجه  به 
طبی مســــرور به تشــــکیل مدیریت بافت مرکزی شــــهر 
اشــــاره کرد و گفت: در آینده نزدیک شاهد این خواهیم 
بود که ایــــن مدیریت پــــل ارتباطی نزدیکــــی را بین این 

کند. ایجاد  مجموعه ها 
آینده اطلس تهیه شــــده  وی با اشــــاره به اینکه هفته 
ودی  ز بــــه  ود:  افز می شــــود،  ارســــال  اســــتانداری  بــــه 
اخــــذ  مرکــــزی  بافــــت  مدیریــــت  تشــــکیل  مصوبــــات 
مردمی  مشــــارکت های  مســــیر  ایــــن  در  که  می شــــود 

وندی  شهر آموزش های  حوزه  در  ویژه  به  اســــت  مهم 
است. مهم  امر  این 

نماینــــده شــــهرداری همدان عنوان کــــرد: هدف ما این 
اســــت که آثاری را که در گذشــــته از بین رفته است احیا 
کنیم و از حیث عملیات اجرایی به مرحله ای برســــیم که 

کنیم. احیا  را  تاریخی  بافت 
ملکی: لزوم نگاه حمایتی به بخش خصوصی �

پژوهش های  و  مطالعــــات  گردشــــگری  کمیتــــه  رئیس 
شــــورای اســــالمی شــــهری همدان نیــــز در این جلســــه 
با بیــــان اینکه اشــــاعه فرهنــــگ تاریخی باعــــث ارزآوری 
می شــــود، عنوان کــــرد: فضاهای تاریخی شــــهر همدان 
کاربرد گردشــــگری نــــدارد و این موضوع در کل کشــــور 

وجود دارد.
بــــا  بازرگانــــی  تفــــاوت  کــــرد:  عنــــوان  ملکــــی  مســــعود 
که در  ایــــن اســــت  گردشــــگری در صــــادرات و واردات 

صادرات کاال خارج می شود و ارز وارد کشور می شود اما 
در گردشــــگری گردشگر وارد کشــــور می شود و ارزآوری 

دارد و این یک حسن است.
کیــــد بر اینکــــه اقتصــــادی موفق تر اســــت که  وی بــــا تأ
اما  کــــرد:  عنوان  باشــــد،  بیشــــتر  آن  در  ســــرمایه گذاری 
بنابراین  نــــدارد  کافی  بودجــــه  دولتی  بخــــش  می دانیم 

کرد. تکیه  خصوصی  بخش  بر  باید 
این مســــؤول با اشــــاره به اینکه نگاه حمایتی از بخش 
خصوصی باید زیاد باشــــد، عنوان کرد: دارای جاذبه های 
طبیعی و تاریخی بســــیاری هستیم که باید آن را بالفعل 

بگیرد. رونق  تا  کنیم 
سجادزاده: اســــتفاده از فرش به عنوان یک نشان  �

برای همدان
ســــجادزاده یکــــی از اســــاتید گردشــــگری نیــــز در ایــــن 
نشســــت اظهار کــــرد: باید از صنعت فــــرش همدان به 

کرد. استفاده  همدان  برای  نشان  یک  عنوان 
وی با اشــــاره بــــه اینکه در بــــازار فــــرش فروش ها برخی 
کرد: مجموعه ها و سراها  تغییر شــــغل داده اند، عنوان 

باید با هم کار کنند تا به یک مجموعه تبدیل شــــوند.
طهمورثی: تخریب بخشــــی از کاروانسرا برای یافتن  �

گنج
طهمورثــــی یکی از کســــبه   ســــرای گلشــــن نیز با اشــــاره 
بــــه اینکه پیــــاده راه موجب افــــول کســــب و کار در بازار 
کاروانســــرا شــــده اســــت، گفت: بی برنامگــــی میراث  و 
فرهنگــــی و عــــدم هماهنگــــی آن بــــا هیأت امنــــای این 

است. شده  مشکالتی  باعث  کاروانسرا 
کاروانسرا تخریب شده  از  کرد: قسمتی  طهمورثی اظهار 
و تغییــــر کاربری داده کــــه برای پیدا کــــردن گنج تخریب 
شده اســــت از میراث فرهنگی می خواهیم به این مهم 

کند. توجه 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

سرمایه 11 هزار میلیارد تومانی شرکت های سهام عدالت همدان
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل امــــور اقتصادی و 
دارایی استان همدان گفت: ارزش شرکت سرمایه گذاری 

سهام عدالت این استان 11 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش هگمتانه، ناصر محمودی روز شــــنبه اظهار کرد: 
با این رقــــم همچنین می توان در طرح های مهم اقتصادی 
استان همدان مشــــارکت و در بخش خصوصی فعالیت 
کرد که این فرایند هم از طریق شــــرکت سرمایه گذاری باید 

انجام شود.
محمــــودی در توضیــــح روش مســــتقیم برای آزادســــازی 
سهام عدالت بیان کرد: در این روش فرد مدیریت دارایی 
سرمایه خود را بر عهده می گیرد که شرط این کار ابتدا ثبت 
نام در سامانه ســــجام و دریافت ُکد بورسی است سپس 
فرد با مراجعه به کارگزاری یا درگاه هایی که دولت در اختیار 

بانک ها قرار داده تأیید فروش می کند.
وی اضافــــه کرد: 36 درصــــد از یک میلیــــون و 400 هزار نفر 
مجموع ســــهام داران اســــتان همدان روش مســــتقیم را 
انتخاب کردند مابقی ســــهام داران به صورت اختیاری یا به 
علت اقدام نکردن برای انتخاب روش مستقیم به صورت 
خودکار برای آنها روش غیر مستقیم انتخاب شده است.

مدیــــرکل امور اقتصادی و دارایی اســــتان همــــدان اظهار 
کرد: در روش غیرمســــتقیم، شــــرکت های سرمایه گذاری 
استان ها به نمایندگی از سهام داران و نه دولت، مدیریت 
ســــهام افرادی که این شــــیوه را انتخاب کردنــــد بر عهده 

می گیرند.
محمودی ادامه داد: شرکت های سرمایه گذاری متشکل 
از افرادی اســــت که از سال 84 عضو هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری شــــدند که این افراد مدیران عامل شرکت 
تعاونــــی ســــهام عدالت شهرســــتان ها نیز هســــتند و به 
عنوان هیأت مدیره باید پیگیر منافع سهام داران باشند.

محمــــودی افــــزود: 908 هزار و 722 ســــهام دار در اســــتان 
همدان روش غیر مســــتقیم را انتخــــاب کردند که با توجه 
به فراهم نبــــودن امکان حضــــور فیزیکی این افــــراد برای 
انتخــــاب داوطلبــــان، بنابراین زمینــــه برگــــزاری انتخابات 

الکترونیکی فراهم شد.
وی شــــرط حضور در انتخابــــات، ورود بــــه درگاه اینترنتی و 
انتخاب داوطلــــب مورد تأیید خود را ثبت نام در ســــامانه 
ســــجام و دریافت ُکد بــــه عنوان رمز ورود به این ســــامانه 

دانست.
محمــــودی شــــرایط نامزد شــــدن در انتخابات را داشــــتن 
مدرک تحصیلی کارشناســــی، کارشناســــی ارشــــد و دکترا 
در رشــــته های مدیریت مالی، اقتصاد، حســــابداری، بانک 
داری و بیمه و مهندســــی صنایع عنــــوان کرد و از بارگذاری 
سایر شــــرایط مورد نیاز در درگاه اینترنتی وزارت اقتصادی 

و دارایی خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اظهار کرد: مهلت 
ثبت نام هیأت مدیره ها تا هفتم اسفند سال جاری بود و 
بررســــی صالحیت ها نیز از هفتم آغاز شده و تا 15 اسفند 
ادامه دارد و صالحیت عمومی افراد از سوی مراجع نظارتی 
استعالم شــــده و صالحیت حرفه ای نیز از طریق آزمون یا 
مصاحبه تخصصی توسط سازمان بورس بررسی می شود.
محمودی ادامه داد: اعالم اســــامی داوطلبان 15 اســــفند 
نهایــــی و از طریق ســــازمان بورس صــــورت می گیرد و پنج 
روز پــــس از این زمــــان داوطلبان اقدام بــــه تبلیغ کرده که 

سازوکار تبلیغ به افراد اطالع رسانی می شود.
وی اظهــــار کــــرد: همچنیــــن برگــــزاری انتخابات شــــرکت 
سرمایه گذاری مجمع عمومی به صورت الکترونیکی در 21 
اسفند صورت می گیرد که امیدواریم در این روز وضعیت 

شرکت سرمایه گذاری مشخص شود.

افــــزود:  همــــدان  دارایــــی  و  اقتصــــادی  امــــور  مدیــــرکل 
حساســــیت این انتخابات از آنجا نشات می گیرد که اینها 
باید بــــا برگزاری نشســــت ســــاالنه مجمع پول افــــراد را به 

حسابشان واریز کنند.
محمــــودی تأکید کــــرد: بــــه دنبــــال برگــــزاری انتخابات و 
مشــــخص شــــدن نتیجه، دولت دیگر هیچ مســــؤولیت 
و دخالتــــی در این باره نخواهد داشــــت نماینــــدگان افراد 
به نمایندگی از ســــهام داران مدیریت ســــرمایه را بر عهده 

دارند.
به نقل از ایرنا، وی بیان کرد: مقرر شــــده بود که ســــازمان 
بــــورس و وزارت اقتصــــاد بــــا هماهنگــــی یکدیگــــر کارت 
اعتباری در اختیار افراد قرار دهند تا به میزان ارزش سهام 
از طریــــق بانک های تجارت و ملــــت کارت اعتباری بدهند 
و دریافت کنندگان کارت می توانند از ســــه هزار فروشگاه 

خرید کنند.

ح شهید سلیمانی در کنترل کرونا اثربخشی طر
مدیریت بحران جزو اولویت بسیج پزشکی است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان 
بسیج جامعه پزشکی استان همدان گفت: 
بــــا طراحی طرح شــــهید ســــلیمانی، نخبگان 
بســــیجی جامعه پزشــــکی به مبارزه و مقابله 
که  پرداختند  منحــــوس  ویــــروس  ایــــن  بــــا 
شــــاهد تأثیر به سزایی در کنترل این بیماری 

بوده ایم.
بهرامی خو  حمیــــد  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
مدیریــــت بحــــران را جــــزو اولویــــت بســــیج 

پزشکی دانست.
وی با اشــــاره به اینکه هشــــتم اسفندماه به 
نام بســــیج جامعه پزشــــکی نام گذاری شده 
است اظهار کرد: به فرموده رهبر انقالب این 

روز یادآور ازخودگذشتگی ها و رشادت های بسیجیان در 
دوران دفاع مقدس اســــت که با تجهیز به ســــالح جهاد، 
تقوی و شــــجاعت به دفاع از میهن اســــالمی پرداختند و 
در نزدیک تریــــن مکان ها به خط مقدم، مراکز بهداشــــتی 
و درمانــــی از جمله بیمارســــتان های صحرایی را برپا کردند، 
خطرات را به جان خریدند تــــا خدمات بهتری به رزمندگان 

ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه صدها شــــهید جامعه پزشکی اعم از 
پزشکان، پرستاران، پیراپزشــــکان و کارکنان بهداشت و 
درمان گواه صادق این مدعاســــت گفت: راه بســــیجیان 
جامعه پزشکی در طول ســــال های اخیر با ارائه خدمت به 

مردم ادامه داشته است.
رئیس ســــازمان بســــیج جامعه پزشکی اســــتان همدان 

بیان کرد: بســــیج جامعه پزشــــکی اســــتان، افتخــــار دارد 
ضمن جذب و ســــازمان دهی بخش اعظمی از شــــاغالن 
حوزه سالمت با اعزام هزاران تیم به مناطق محروم، برپایی 
بیمارســــتان های صحرایــــی، ارائــــه خدمت به زائــــران امام 
حســــین)ع( و حضور در مجامع، محافل و مدارس مناطق 

محروم در خدمت مردم استان همدان باشد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: بســــیجیان جامعــــه پزشــــکی بــــا 
حضــــور در حوزه ســــالمت و برپایی صدها محفــــل قرآنی، 
نشســــت های اخالق پزشکی و پرســــتاری، نشست های 
، برنامه های ورزشی و  سیاسی، اردوهای زیارتی، راهیان نور
برپایی محافل ادعیه در بخش فرهنگی در حوزه سالمت 

حضوری فعال داشته اند.
بهرامی خو با تأکید بر اینکه در این میان بسیجیان جامعه 

پزشــــکی از مباحث علمی نیز غافل نبوده و 
با برپایی نشســــت های علمی و پژوهشی، با 
اولویــــت مدیریت بحران در حــــوادث و بالیا 
فعالیت های خود را به منصه ظهور گذاشته 
انــــد یادآور شــــد: بــــا شــــروع نبــــرد در حیطه 
مقاومــــت به فرماندهی ســــردار ســــلیمانی، 
از حضــــور در  بســــیجیان جامعــــه پزشــــکی 
این جبهه نیــــز غافل نبودند و با پیوســــتن 
و خدمت رســــانی بــــه مدافعان حــــرم حضور 
داشــــته اند به طــــوری که جبهــــه مقاومت با 
خیل عظیم درخواســــت حضور مواجه شــــد 

اما امکان اعزام نبود.
وی با بیان اینکه در طول یک ســــال گذشته 
بسیجیان جامعه پزشکی با شروع بیماری منحوس کرونا 
با ایمان به خدا و عشــــق به مردم، خطرات را به جان خریده 
اند تا مردم در این عرصه آســــیب کمتــــری ببینند گفت: با 
طراحی طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نخبگان 
بســــیجی جامعه پزشکی به مبارزه و مقابله با این ویروس 
منحوس در کوچه ها و محله ها پرداختند که شــــاهد تأثیر 

به سزایی در کنترل این بیماری بوده ایم.
رئیس ســــازمان بســــیج جامعه پزشکی اســــتان همدان 
ضمن گرامیداشــــت یاد و خاطره شــــهدای بسیج جامعه 
پزشکی از شهدای بهداری دفاع مقدس و جبهه مقاومت 
تا شــــهدای مدافع سالمت عنوان کرد: مدافعان سالمت 
طی یک سال اخیر با بذل جان خود از خاکریزهای سالمت 

صیانت کرده اند که قدردان زحمات آنها هستیم.

ابزارها را برای زندگی خود 
و دیگران افسار نکنیم
حسین صادقیان  �

هدفمنــــدی در مراحل مختلف زندگــــی از ضروریاتی 
اســــت که غفلت از این ســــرمایه پــــر ارزش عمر را بر 
بــــاد می دهد و یا بــــه اعتباری می توان گفــــت باید به 
هر چیزی به اندازه مناســــب و معقولــــش بها داده 
و با ســــبک و ســــنگین کردن منطقــــی اولویت ها را 
بدرســــتی شــــناخته و در کنش و واکنش ها اعمال 
کنیم یکــــی از چالش هــــای اینگونه بودن و شــــدن 
بهای زیاد به ابزارهایی است که بعضا پردازش بیش 

از حد آن ها را به افساری برای زندگی ما قرار می دهد.
بیجا نیســــت اگر بگوییــــم در برخی مــــوارد و یا اکثر 
مواقــــع گران را بــــه ارزان می فروشــــیم و حتی بعضا از 
کار خود شــــادمان هم هســــتیم غافــــل از اینکه در 
محاســــبه ای دور اندیشــــانه متضرر هم شــــده ایم، 
شــــاید برای شــــما اتفاق افتاده باشــــد که مثال گرانی 
قیمت پــــرده نصب شــــده در منزل برای شــــما این 
محدودیت را ایجاد کرده باشــــد که نباید خیلی باز و 
بسته شود تا جائیکه ممکن است بگوئید خب اگر 
قرار بود تا این اندازه پرده بســــته باشد چرا این فضا 
که بــــرای آن هزینه زیادی هم شــــده با شیشــــه های 
مات پوشــــش داده نشــــده، مگر نباید روز و شب و 
یا هوای ابری و آفتابی برای ما تفاوت داشــــته باشــــد 
همین جاســــت کــــه میتوان گفــــت ابــــزار در چرخه 
زندگــــی معقول، دســــت و پاگیر شــــده و بــــرای ما با 

عرض معذرت افسار می شود.
همیــــن موضــــوع را در بــــاره مثــــال فضای مجــــازی و 
اســــتفاده از تلفن همــــراه ظاهرا هوشــــمند تعمیم 
می دهیم، فالنی افتخار می کند که همواره در فضای 
گذشــــته از مضرات جســــمی  مجازی ســــیر می کند 
روانی افراط در آثار چنین تلفنی شــــخص چنان مات 
و مبهوت می شــــود که تمیز ســــره از ناســــره برایش 
ســــخت که نه بلکــــه صعب می گردد حتــــی برخی به 
جائــــی می رســــند که مباهــــات می کنند که بــــه اخبار 
رســــانه ملــــی احتیاجــــی ندارنــــد در حالیکه انســــان 
معقول برای رســــیدن به نتیجه صحیح تعدد منابع 
را بهترین دانسته بخصوص اینکه در فضای مجازی 
که ابزاری برای رشد است شیاطینی هم النه کرده اند 
که حاصل اعتماد بــــه آنها در اکثر موارد افســــاری بر 
گردن افراد می شوند که ممکن است فرد را به ناکجا 

آباد بکشاند.
هر کســــی با اندک دقتــــی در می یابد که تــــا این اندازه 
افراطی خود را درگیر وسائل کردن او را از حالت تعادل 
خارج می کند و بتدریج بسوئی میبرد که خودش هم 
فاصله نقطه اول تــــا آخر را در عین انحــــراف، معقول 
ارزیابی می کند جای تعجب هم این اســــت که غالب 
اینگونــــه افــــراد پــــردازش بــــه رســــانه های منصف و 
ارزشــــمند را برای دیگران تقبیح می کنند و می گویند 
! ولی در باره  فالنی برو خبرها را از جاهای دیگر هم بگیر

خودشان چنین حرکتی را موجه نمی دانند!
عقل حکــــم می کنــــد که جای وســــیله و هــــدف در 
مراحل مختلف عوض نشــــود امروزه بردگی به این 
نیست که در قفســــی آهنین قرار بگیریم بلکه برای 
ما بــــد خواهان قفســــها ســــاخته اند، همیــــن اخیرا 
جوانی گفت فالنی می گویندآمریکا می خواهد حمله 
کند، فکــــر کردم خبر جدیدی شــــنیده، از او ســــؤال 
؟ پاســــخ داد شــــوخی کردم، می خواستم  کردم چطور
ببینم چه عکــــس العملی دارید؟! گفتــــم البته این 
شــــیطان بزرگ بیش از 42 ســــال اســــت حمله اش 
را بــــه ما قطع نکــــرده و پــــس از دوران دفاع مقدس 
حتــــی بنوعــــی دربعد فرهنگــــی اجتماعــــی در قالب 
رسانه بخصوص فضای مجازی حمله اش را افزایش 
هم داده، ایــــن مائیم که باید با اســــتفاده معقول از 
فضای مجازی بعنوان وســــیله ای که می تواند بسیار 
راهگشــــا و مفید هم باشد برای خود بتی افسارگونه 
نتراشــــیم و عاقالنه آن را برای پیشــــرفت و تعالی به 

خدمت گیریم. 
ان شااهلل

یادداشت

آغاز "زمستانه"  کتاب همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان از آغاز طرح "زمستانه" 

کتاب خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی صبح دیروز 
با بیــــان اینکــــه چهارمین طــــرح فصلــــی حمایت از 
آستانه فرارسیدن  کتاب فروشان در ســــال 99، در 
فصل بهــــار کار خود را آغاز کرده اســــت اظهار کرد: 
ایــــن دوره، شــــانزدهمین دوره از طرح هــــای فصلی 

کتاب است.
وی ادامــــه داد: مخاطبــــان در این طــــرح می توانند با 
اســــتفاده از تخفیف 25 درصــــدی، کتاب های مورد 
نظر خود را تهیه کنند که 5 درصد بیشتر از دوره های 

قبل به حساب می آید.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان همدان 
خاطرنشان کرد: سقف مجاز خرید برای هر خریدار با 
استفاده از کد ملی، 200 هزار تومان و میزان تخفیف 

دریافتی نیز 50 هزار تومان است.
وی تأکید کرد: بر اساس اعالم خانه کتاب و ادبیات 
ایــــران، کتاب هــــای عمومــــی، دانشــــگاهی و کودک 
و نوجوان مشــــمول طرح هســــتند؛ امــــا کتاب های 
آموزشــــی، افســــت، فاقد شــــماره  آموزشــــی، کمک 
شابک، دارای شابک غلط و کتاب هایی که در بانک 
اطالعاتــــی خانه کتــــاب و ادبیات ایران ثبت نشــــده 

باشند؛ مشمول طرح نمی شوند.

خبــر

مدارس در نوروز مسافر نمی پذیرند
ممنوعیت برپایی نمایشگاه در همدان تا پایان فروردین

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی ستاد مقابله 
با ویروس کرونای اســــتان همدان اظهار کرد: مدارس 
در نوروز هیچ مســــافری پذیرش نمی کننــــد که این امر 

نظارت بر خانه مسافرها را حساس تر می کند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مهــــرداد نــــادری فر روز شــــنبه 
اظهار کــــرد: طبق مصوبــــه کمیته امنیتــــی، اجتماعی و 
انتظامی ســــتاد کرونای همدان به منظور پیشــــگیری 
از شــــیوع کرونا تا پایان فروردین سال آینده هیچگونه 

نمایشگاهی در این استان دایر نمی شود.
وی بیان کرد: نامه ای به وزارت کشور برای قرار نگرفتن 
همدان در شــــهرهای مســــافرپذیر ارســــال شــــده که 
در پاســــخ بیان شــــد در حال حاضر مطابــــق طرح جامع 
هوشــــمند مقابله با کرونا و بر اساس محدودیت های 

پیش بینی شده بر اساس رنگ بندی عمل شود.
وی اضافه کــــرد: به تازگــــی مدیرکل پشــــتیبانی وزارت 
آمــــوزش و پرورش اعــــالم کرد که نــــوروز 1400 هیچ یک 
از مــــدارس باز نبوده و مســــافری در مــــدارس پذیرش 
نمی شــــود که به طــــور حتم ایــــن اقدام ســــبب هجوم 

مسافران به سمت خانه مسافرها می شود.
مدیــــرکل امور اجتماعی اســــتاندار همــــدان بیان کرد: 
با توجــــه به اینکه مدیریت خانه مســــافرها در دســــت 
ما نیســــت کنترل این موضوع دشــــوار می شود با این 
وجود مقرر شــــد میراث فرهنگی با همکاری دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا بر این روند نظارت داشــــته 

باشند.
نادری فر ادامــــه داد: فعالیت خانه مســــافرهای دارای 
مجوز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی بالمانع است 
اما سایر خانه مسافرهای غیرمجاز در صورت فعالیت، 

فرد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می شود.

وی بیان کرد: میزان گزارش های دریافتی درباره تخلف 
کلینیــــک هــــا، داروخانه ها، مطــــب و آزمایشــــگاه ها از 
شیوه نامه های ابالغی زیاد است که مقرر شد بازرسی از 

این مراکز بیشتر شود.
سخنگوی ســــتاد کرونای اســــتان همدان گفت: برای 
شــــب بازار و بازار روزها نیز شهرداری مکلف به گماردن 
مأموری برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، خط کشی 
بین بســــاط گســــتران و رعایت فاصله بین آنها شــــد و 
اصنــــاف هم ملزم به توجیه صنــــوف زیر مجموعه خود 
در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در روزهای 

منتهی به نوروز شدند.
به نقــــل از ایرنا، نادری فر ادامه داد: بــــا وجود اینکه هم 
اینک وضعیت شهرستان اســــدآباد آبی گزارش شده 
اســــت اما این وضعیت به شــــدت شــــکننده است و 
احتمــــال می رود بــــه یکباره رنــــگ این شهرســــتان نیز 

تغییر یابد.

شهرداری همدان به استقبال بهار می رود

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: بــــا برگزاری جلســــه ای، 
شهرداری همدان به استقبال بهار رفت.

به گزارش هگمتانه، برگزاری جلســــه عملیاتی و اجرایی 
استقبال از بهار صبح دیروز با حضور معاونان خدمات 
شــــهری، مســــؤوالن تنظیــــف و پیمانــــکاران خدمات 
شــــهری مناطق چهارگانه شــــهرداری در دفتر مدیریت 
خدمات شــــهری شــــهرداری همدان به منظــــور ایجاد 
هم افزایی، هماهنگــــی و یکپارچگی در اجرای عملیات 

استقبال از بهار تشکیل شد.
مدیر نظارت و هماهنگی خدمات شــــهری شهرداری 
آمادگی حداکثری  همدان در این جلســــه بر ضرورت 
کرد و افزود: نظافت  کید  شهر برای بدرقه زمستان تأ

جداره ها  و  مبلمــــان  ســــازی  پــــاک  و  شــــهری  معابــــر 
دارد. اولویت 

مرتضــــی رضایی همچنیــــن تصریح کــــرد: هماهنگی و 
هم پوشــــانی با ســــایر نهادهای زیرمجموعه شهرداری 
همدان بــــه ارتقای مرغوبیــــت خدمات شــــهری منجر 
خواهد شــــد بنابراین می توان به دنبال کسب رضایت 

حداکثری شهروندان بود.
به نقــــل از روابــــط عمومــــی مدیریت خدمات شــــهری 
شــــهرداری همدان، وی افزود: در روزهای باقی مانده از 
سال 99 همچون ســــال های گذشته شهری شایسته 
با سیمایی آراســــته با همراهی شهروندان پدیدار کنیم 

و به استقبال بهار نشاط آفرین برویم.

تأکید  رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

شهرداری  با ناقضان قانون 
دوگانه برخورد نکند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شورای اسالمی 
شــــهر همدان گفت: همــــه در برابر قانون برابرند و شــــهرداری نبایــــد در برخورد با 

ناقضان قانون دوگانه برخورد کند.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در جلسه مشترک کمیسیون خدمات شهری، 

حمل و نقل و ترافیک و حقوقی و رســــیدگی به شــــکایات مردمی، افــــزود: مردم از 
حقــــوق مالکانه برخوردارند و اداره کنترل نظارت در برخورد با متخلفان ســــاخت و 

ساز برابر ضوابط یکنواخت عمل کند.
گردان با اشــــاره بــــه نارضایتی شــــهروندان از اقــــدام دوگانه پلیس ســــاختمان در 
، اظهار کرد: اداره کنترل نظارت نگاه یکسان به  برخورد با متخلفان ساخت و ســــاز

شهروندان داشته باشد و از نگاه و برخورد دوگانه بپرهیزد.
وی با اشــــاره به اهمیت حاکمیت قانون یادآور شــــد: قانون ابزاری برای رسیدن به 

حکمرانی مطلوب، با هدف برپایی نظم و بهینه ســــازی اداره امور است و مدیریت 
شــــهری باید در این راســــتا عدالت را رعایت کند چرا که این موضوع مورد اعتراض 

شهروندان است و آنها احساس می کنند شهرداری نگاه دوگانه ای دارد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، گردان اضافه کرد: انتظار 
مــــی رود شــــهرداری  در حیطه های مختلف از جمله برخورد با ســــاخت و ســــازهای 
غیرقانونــــی به وظایف خود عمل کنــــد و در برخورد با تخلفــــات و تعدی به حقوق 

شهروندان، عدالت و برابری را سرلوحه کار خود قرار دهد.
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3 شهرستان

شهردار شیرین سو:

سود »قالی مهربان« شیرین سو در جیب واسطه ها
نحوه انعقاد قرارداد و بازاریابی به اهالی منطقه آموزش داده می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــهردار شــــیرین ســــو با بیان اینکه یکی از مشــــکالت 
موجود نبودن آموزش و مهارت آموزی در ســــطح شــــیرین سو اســــت اظهار کرد: یکی 
از صنایعــــی که در شــــیرین ســــو وجود دارد و از شــــهرت جهانــــی نیز برخوردار اســــت 
گاهــــی مردم منطقه از نحــــوه انعقاد قرارداد و یا  قالی مهربان اســــت که به دلیل عدم آ
بازاریابی مدت هاســــت که سود ناشی از آن در جیب واســــطه ها رفته و صاحبان اصلی 

می باشند. بهره  بی  سود  از  آن 
به گزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی شــــهرداری شــــیرین ســــو، سید مصطفی 
موســــوی در حاشــــیه انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شــــهرداری شیرین ســــو و 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای کبودرآهنگ گفت: کارآفرینی و گســــترش کسب و کارهای 
خرد و خانگــــی راه حل کاهش بیــــکاری و تقویــــت بنیان های اقتصــــادی خانواده ها و 

است. پایدار  اشتغال 
آمــــوزی شــــهروندان شیرین ســــو و ارائــــه آموزش های  وی افــــزود: گســــترش مهارت 
تخصصی کســــب و کارهــــای خانگی از اهــــداف انعقاد تفاهــــم نامه شــــهرداری با مرکز 

است. آموزش فنی و حرفه ای 
وی در دیدار با رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کبودرآهنگ بیان داشــــت: شیرین 
ســــو یکی از نقاط مســــتعد و قابل پیشرفت استان می باشــــد که دارای مردمی فهیم و 

شریف است که شــــغل اکثر اهالی کشاورزی و قالی بافی می باشد.
موســــوی با اشــــاره به نقش آموزش در مهارت آموزی بیان داشــــت: یکی از مشکالت 
موجود نبودن آموزش و مهارت آموزی در ســــطح شــــیرین سو اســــت که با راه اندازی 

مرکز کســــب وکار شیرین سو امیدواریم این امکان فراهم گردد.
شهردار شــــیرین ســــو با اشــــاره به ظرفیت های موجود در شیرین ســــو اضافه کرد: در 
شــــیرین ســــو ظرفیت های بالقوه فراوانی وجــــود دارد ولی به دلیــــل نبودن آموزش و 
مهارت کافی آنها به فعل تبدیل نشــــده اند که یکی از اهداف شهرداری کمک به مردم 

است. آموزی  راستای مهارت  در 
موســــوی ادامه داد: یکی از صنایعی که در شیرین ســــو وجود دارد و از شهرت جهانی 
گاهی مــــردم منطقه از نحوه  نیز برخوردار اســــت قالی مهربان اســــت که به دلیل عدم آ
انعقاد قرارداد و یا بازاریابی مدت هاســــت که سود ناشی از آن در جیب واسطه ها رفته 

و صاحبان اصلی آن از ســــود بی بهره می باشند.
کید بــــر برنامه محــــوری و آموزش بیان داشــــت: اگــــر خانوارهای  موســــوی ضمــــن تأ
بخش با آموزش های الزم توانمند شــــده و از محل اشــــتغال خود منتفع شــــوند این 
وی شهر شیرین ســــو نیز اثر خواهد داشت زیرا  موضوع به صورت غیر مســــتقیم بر ر

گردد. آن برمی  بــــه محل زندگی  اثرات یک خانواده موفق و توانمند 
شهردار شیرین سو در ادامه با اشــــاره به برنامه های شهرداری برای توسعه شهری و 
ایجاد اشــــتغال پایدار بیان داشت: یکی از مناطق مســــتعد شیرین سو وجود تاالب 
ونق بخش و  زیبای شیرین ســــو اســــت که می تواند بــــا برنامه ریزی صحیح موجــــب ر

گردد. شهرستان 
وی ادامه داد: تاالب شــــیرین ســــو یکی از مناطق گردشگری می باشــــد که می تواند با 
ایجــــاد زیرســــاخت های تفریحی و گردشــــگری موجب رونق و ایجاد اشــــتغال پایدار در 
منطقه گردد که در این راســــتا اقداماتــــی صورت گرفته و مقدمــــات کار فراهم گردیده 

است.
در ادامــــه آرش پیغمبری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســــتان کبودرآهنگ 
ضمن تقدیــــر از نگاه ویژه شــــهرداری به موضوع اشــــتغال و کارآفرینی بیان داشــــت: 
آموزش و مهارت آموزی تأثیر بســــیاری در بهبود وضعیت اشــــتغال دارد و می تواند در 

باشد. راهگشا  زمینه ای  هر 
وی ادامــــه داد: خوشــــبختانه رویکــــرد مدیریت اســــتان و مرکز شهرســــتان توســــعه 
کارآفرینی و مهارت آموزی اســــت و در هر نقطه ای از شهرســــتان کــــه نیاز به ورود این 

می پذیرد. صورت  الزم  اقدام  باشد  مرکز 
پیغمبــــری ضمن اشــــاره بــــه ظرفیت های شــــغلی و گردشــــگری در شیرین ســــو بیان 
داشــــت: با نهایی شــــدن طرح جامع گردشگری شــــیرین ســــو و ایجاد زیرساخت های 
تفریحــــی و گردشــــگری این مرکز آمادگی خــــود را اعالم می دارد تا نســــبت به آموزش و 

نماید. اقدام  متقاضی  افراد  آموزی  مهارت 
در ادامــــه تفاهم نامه همکاری شــــهرداری شیرین ســــو و مرکز آمــــوزش فنی و حرفه ای 
کبودرآهنگ با هدف توســــعه کســــب و کار خــــرد و خانگی، کارآفرینی و اشــــتغالزایی و 

آموزش های تخصصی برای شــــهروندان شیرین سو منعقد گردید.
پس از انعقاد تفاهم نامه شــــهردار شــــیرین ســــو بــــه همراه رئیس مرکــــز آموزش فنی 
و حرفــــه ای از کارگاه کارآفرینی ســــرامیک، ســــفال و میناکاری کبودرآهنــــگ بازدید و از 

گردید. آنها  فعالیت های  شاهد  نزدیک 

واریز 140 میلیون اعتبار برای تکمیل اورژانس بیمارستان مهر مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس مجمع خیرین سالمت 
شهرســــتان مالیر از واریز 140 میلیون تومان اعتبار بابت 
تکمیل پروژه خیرســــاز اورژانس بیمارســــتان مهر توسط 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا طی یک ماه گذشته 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، دکتر عباس آذرهمایون به مساعدت 
35 میلیون تومانی خیرین سالمت برای کمک به بیماران 
ســــرطانی طی یک ماه گذشته اشاره و اظهار کرد: در بهمن 
ماه هشــــت میلیــــون تومان برای ســــاخت پــــروژه پایگاه 
ســــالمت آزادی، 800 هزار تومان برای تجهیز اتاق مادران و 
پنج میلیون و 500 هزار تومان برای ذبح گوســــفند از سوی 

خیرین سالمت شهرستان واریز شده است.
وی از مشــــارکت های مربوط به قلک و صندوق صدقات 
بــــه مبلغ دو میلیون و 300 هزار تومــــان خبر داد و افزود: با 
توجه به تفاهم نامه مجمع خیرین ســــالمت شهرســــتان 
با دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا، دانشــــگاه موظف 
است هزینه تکمیل پروژه های نیمه کاره خیرساز را تأمین 
کند، در همین راستا برای تکمیل پروژه خیرساز اورژانس 
بیمارستان مهر که ماه رمضان ســــال 97 توسط خانواده 
عاملــــی به نیابــــت از مرحوم دکتر »ســــمیه عاملی« کلنگ 
زنی شــــد، مبلغ 140 میلیون تومان توسط دانشگاه علوم 

پزشکی ابن سینا طی یک ماه گذشته واریز شده است.
آذرهمایــــون با بیان اینکــــه تاکنون بیش از یــــک میلیارد 
تومان برای تکمیل پروژه اورژانس بیمارستان مهر هزینه 
شده که 300 میلیون تومان آن توسط خیر و مابقی توسط 

دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا تأمین شــــده است، 
خاطرنشان کرد: از مراجعه 197 بیمار نیازمند، 33 بیمار به 
پزشک، آزمایشگاه یا سونوگرافی معرفی شدند همچنین 
مبلغ هشــــت میلیــــون و 500 هزار تومان به شــــش بیمار 
نیازمند بــــرای انجــــام پرتودرمانی و شــــیمی درمانی کمک 

شده است.
وی یادآور شد: پرداخت کمک هزینه تهیه دارو به دو بیمار 
نیازمند بــــه مبلغ یک میلیــــون و 300 هــــزار تومان، کمک 
هزینــــه ایاب و ذهاب بــــه دو بیمار برای انجــــام پرتودرمانی 
بــــه مبلــــغ یــــک میلیــــون تومــــان و در اختیار قــــرار دادن 
 ، وســــایل توانبخشــــی به 29 بیمار نیازمند شــــامل ویلچر
، تشــــک مواج و ساکشن از جمله  کپســــول اکسیژن، واکر
فعالیت های واحد مددکاری مجمــــع خیرین طی یک ماه 

گذشته است.
رئیس مجمع خیرین ســــالمت شهرستان مالیر از اعطای 
500 هزار تومان وام قرض الحســــنه به یــــک بیمار نیازمند 
خبر داد و یادآور شد: طی این مدت یک دستگاه سمعک 
پشت گوشــــی تهیه و به یک بیمار نیازمند اهداء و هزینه 
آزمایشــــگاه هپاتیت یک بیمار نیازمند بــــه مبلغ 600 هزار 

تومان توسط خیرین مجمع تأمین شد.
وی بیان کــــرد: اهــــدای 14 کاله زمســــتانی از طــــرف خانم 
تحویلــــدار و توزیع آنها در بیــــن بیمــــاران نیازمند، اهدای 
چند دست لباس مردانه و زنانه از طرف »مهین فراهانی« 
به ارزش چهــــار میلیون تومــــان، اهدای دارو بــــه نیابت از 
شادروان »حسین یاری« و اهدای هزینه خرید کفش طبی 

بــــرای یک کودک بیمار بــــه ارزش 700 هزار تومــــان از دیگر 
اقدامات واحد مددکاری است.

آذرهمایــــون به اهدای یــــک دســــتگاه ضدعفونی کننده 
دســــت به بخش دیالیــــز بیمارســــتان امام حســــین)ع( 
بــــه نیابــــت از مرحــــوم »غالمعلی هاشــــمی نژاد« اشــــاره و 
مطــــرح کرد: یــــک دســــتگاه پالس اکســــی متــــر پرتابل از 
طــــرف خانواده سیاهوشــــی به بخش دیالیز بیمارســــتان 
امام حســــین)ع(، یک جفــــت عصای زیر بغــــل به نیابت 
از مرحومه »گل افروز بشــــکیده«، یک دســــتگاه کپسول 
اکسیژن 10 لیتری به نیابت از شادروان »مهدی صائبی« به 
ارزش دو میلیون و600 هزار تومان و دو دستگاه تب سنج 
دیجیتالی از طرف »زهره شــــمس« به بیمارستان مهر طی 

این مدت اهداء شد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: 25 بهمن ماه اتاق مــــادران بخش 
نوزادان بیمارســــتان مهر به بهره برداری رسید همچنین 
تقدیر از خانواده اهداکننده عضو زنده یاد »حاتم حاتمی« 
و تهیه و توزیع 400 عدد ماســــک در مدارس سطح شهر از 
اقدامات فرهنگی مجمع خیرین سالمت شهرستان طی 

مدت یاد شده است.
به نقل از ایسنا، رئیس مجمع خیرین سالمت شهرستان 
مالیــــر در پایان یادآور شــــد: راه های ارتباطی مــــا با خیرین 
گرانقدر شهرســــتان، مراجعه به دفتر مجمع خیرین واقع 
در خیابان شــــهدا، بعد از میدان زندیه، جنب دبیرســــتان 
یداهلل زمــــان و یا تماس با شــــماره تلفــــن 08132245015 

است.

رهاسازی یک بهله عقاب طالیی در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نهاوند گفت: یک بهله عقاب طالیی که هنگام صید توسط صیادان دچار 

آسیب شده بود پس از تیمار و بهبودی در طبیعت رهاسازی شد.
به گــــزارش هگمتانه، مهرداد ســــلگی اظهار کرد: به دنبال گــــزارش دهیار 
روستای گنبدکبود از توابع بخش زرین دشت شهرستان نهاوند، مبنی بر 
به دام انداختن یک بهله عقاب طالیی توسط شکارچیان ناشناس در یکی 

از مزارع کشــــاورزی روستا، کارشناســــان حفاظت محیط زیست برای انجام 
وظیفه قانونی خود وارد عمل شــــدند. وی افزود: برای بازپس گیری عقاب 
از دست شــــکارچیان دهیار روستا ابتدا با آنان وارد گفت وگو شد و پس از 
توجیه و تهدید آنها در صورت خودداری از این کار موفق به بازپس گرفتن 
عقاب شــــد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند افزود: 
عقاب  نجات داده شده از دست صیادان پس از سه روز تیمار و نگهداری 
توسط دهیار و بعد از اطمینان از بهبودی کامل در زیستگاه های طبیعی و 

کوه های منطقه روستای گنبدکبود رهاسازی شد.
وی با تشــــکر از کار ارزشــــمند زاهد مالمیر دهیار روستار و همیار طبیعت، 
از عموم مردم طبیعت دوســــت شهرســــتان درخواســــت کرد: در صورت 
، حیوان آزاری و یا حیوان وحشی آسیب دیده  مشاهده هرگونه صید، شکار
مراتب را با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند در میان بگذارند.
سلگی همچنین از صدور اخطاریه به مراکز خرید و فروش پرندگان وحشی 
به منظور حفظ گونه های جانوری در این شهرســــتان خبر داد و افزود: برای 

حفظ گونه های جانوری و جلوگیری از ســــودجویی افراد که اقدام به خرید و 
فروش گونه های بومی کردند توســــط کارشناسان این اداره اخطاریه صادر 
و به همه آنها ابالغ شــــده اســــت. وی افزود: خرید و فروش، صید و شــــکار 
خط قرمز محیط زیست است و در اولویت برنامه های کاری یگان حفاظت 
محیط زیست شهرســــتان قرار دارد که خوشبختانه تا حدود قابل توجهی 
این موضوع کنترل شده و اگر در این خصوص خرید و فروشی صورت گیرد 

با افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.

امام جمعه نهاوند:

تربیت  باید در رأس برنامه ها
قرار بگیرد

با  هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: امام جمعــــه نهاوند 
بیان اینکه تربیت  بایــــد در رأس برنامه ها قرار بگیرد 
گفــــت: چنانچــــه تربیت اســــالمی به معنــــای واقعی 
بزرگی  شــــخصیت های  و  افــــراد  پذیرد  صــــورت  کلمه 

می یابند. پرورش 
عباســــعلی  حجت االســــالم  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
مغیثی نیا در دیدار با مدیر و کارکنان آموزش و پرورش 
به مناسبت ســــالروز تشــــکیل نهاد امور تربیتی اظهار 
کرد: وجود شــــخصیت های بزرگی همانند امام راحل و 
شهید سلیمانی نشــــان دهنده این است که چنانچه 
تربیت اســــالمی به معنای واقعی کلمــــه صورت پذیرد 
افــــراد و شــــخصیت های بزرگــــی پــــرورش می یابند که 

می توانند جهان را تحت تأثیر خود قرار دهند.
وی گفــــت: اگر هــــر ارگان و نهاد، به درســــتی به وظایف 
خــــود عمل کنــــد و با همــــکاری و هم افزایی در مســــیر 
صحیح پیش رود، شــــاهد ایجاد تحولــــی بزرگ در حوزه 

تربیتی در جامعه خواهیم بود.
امــــام جمعــــه نهاوند قــــرآن کریــــم را مهمتریــــن منبع 
تربیت انســــان برشــــمرد و افزود: معتبرترین مرجع ما 
برای احکام دینی قرآن کریم اســــت که در آیات نورانی 
آن در رابطه با تزکیه و تربیت مطالب بســــیاری عنوان 

شده است.
وی بــــا بیان اینکه باید تربیــــت را در رأس همه برنامه ها 

عنوان کرد زیرا تنها راه سعادت انسان در دنیا و آخرت 
تربیت درست اســــت تأکید کرد: تربیت دانش آموزان 
فقط وظیفه آمــــوزش و پرورش نیســــت، در این حوزه 
ارکان بســــیاری ماننــــد خانــــواده، دوســــتان، عوامــــل 
اجتماعــــی و... دخیل هســــتند که باید هــــر یک وظیفه 

خود را به درستی انجام دهند.
بیــــان  بــــا  نیــــز  نهاونــــد  پــــرورش  و  آمــــوزش  مدیــــر 
اینکــــه تربیت امــــر مهمی اســــت که در هیــــچ زمانی 
تعطیلی بردار نیســــت گفت: نمی تــــوان کودک امروز 
را بــــا روش هــــای دیروز برای فــــردا تربیت کــــرد؛ البته 
کامال  گذشته  که روش های  آن معنا نیســــت  این به 
منســــوخ هستند؛ فقط باید تشــــخیص دهیم امروزه 
کدام روش ها کاربرد بیشــــتری دارند تا بتوانیم آنها را 

بگیریم. کار  به 
محمد حســــین دارایی با اشــــاره به اینکــــه تعلیم جزئی 
از تربیت اســــت، افزود: تعلیم متولی رشــــد تک بعدی 
انسان اســــت اما تربیت متولی رشد هیجانی کودک و 

در واقع رشد مهارت های زندگی است.
وی گفت: آنچه کــــه موقعیت فــــردی و اجتماعی یک 
 تعلیم 

ً
کــــودک را در جامعــــه تضمیــــن می کند، صرفــــا

نیست، بلکه تربیت اصولی، منطقی و معقولی است 
که متناســــب با آموزه های دینی در جامعه دینی اتفاق 

می افتد.

اختالف بین مالکان و شهرداری
دلیل تعطیلی پروژه جنب پارک نبوت تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار تویسرکان اختالف 
شهرداری و مالکان درخصوص حریم رودخانه را دلیل 
تعطیلی پروژه خیابان کنار پارک نبوت دانست و گفت: 
اگر مشــــکل تملک ها حل شود بنده پروژه را یک ماهه 

تحویل می دهم.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، شــــهردار تویســــرکان درباره 
وضعیت این پروژه با اشــــاره به اینکــــه روند عملیاتی 
اجرایــــی ایــــن پــــروژه طبــــق روال عــــادی بــــه صورت 
مســــتمر پیگیری می شــــد اظهار کرد: قســــمت هایی 
کف ســــازی  از جمله  کنار پارک نبوت  از پروژه خیابان 
و دیــــواره چینــــی کل رودخانــــه بــــا حــــدود 70 درصد 
پیشــــرفت فیزیکــــی روزهــــای پایانی ســــال 98 انجام 

است. شده 
احســــان پیری یکی از مشــــکالت راکد ماندن عملیات 
اجرایی این پــــروژه را اختالف بین مالکان و شــــهرداری 
دانســــت و با بیان اینکه تعیین محدوده قانونی حریم 
رودخانه ها در شــــهرها توسط اداره منابع آب مشخص 
می شود گفت: متأســــفانه تاکنون شهرداری و مالکان 

در این اختالف به تفاهم نرسیدند.
وی با اشاره به تأثیر افزایش چشمگیر بها زمین نسبت 
به سال های گذشــــته در تملک اراضی در پروژه خیابان 
کنار پــــارک نبوت افزود: بــــه طور حتم شــــهرداری برای 
تملک در شهرهای مانند تویسرکان که درآمد آنچنانی 

به لحاظ تملک ندارد با مشکل مواجه  می شود.
شــــهردار تویســــرکان با بیــــان اینکه شــــهرداری ضمن 
، برای تملک اراضی  اخذ مجوز شــــورای اســــالمی شــــهر
درخصــــوص اجــــرای ایــــن پــــروژه، اعتبــــار الزم را هم در 
نظــــر گرفته بیان کــــرد: منتهی اختالف بیــــن مالکان و 
شــــهرداری در خصوص حریــــم رودخانــــه کار را تعطیل 

کرده است.
وی با بیــــان اینکه اولویت اصلی پروژه های شــــهرداری 
بازگشایی این معبر است ما امیدواریم هر چه زودتر با 
مالکان در این موضوع به توافق برسیم گفت: تاکنون 
800 میلیون تومان شــــهرداری از منابع داخلی برای این 

پروژه هزینه کرده است.
وی خاطرنشــــان کرد: بازگشایی این مســــیر که در حد 
آینه وند  فاصل بیــــن خیابــــان امین و خیابــــان دکتــــر 
به مســــاحت 650 متر اســــت، تأثیر زیــــادی بر کاهش 

ترافیک در منطقه و حتی خیابان باهنر دارد.
شــــهردار تویســــرکان با اشــــاره به اینکه متأسفانه کل 
بودجه شــــهرداری برای تملک حدود 3 میلیارد تومان 
اســــت که برای تملــــک اراضی چــــون این پــــروژه کافی 
نیســــت افزود: اما با همه این شــــرایط هم اگر مشکل 
تملک ها حل شــــود بنــــده در زمان یک ماهــــه پروژه را 

تحویل می دهم.
وی در خصوص تعرفه سال جدید هم گفت: شهرداری 
تعرفه را با اصالحات پیشنهاد شده به شورا داده شد و 
پس از تأیید شورا، کمیته انطباق و استانداری از طریق 

روزنامه به عموم مردم اطالع رسانی کردیم.
پیری با اشــــاره به متناســــب نبودن تعرفه  شهرداری با 
توجه به افزایــــش قیمت  زمین و درآمد کم شــــهرداری 
تویســــرکان بیان کرد: امیدواریم این مهم در راســــتای 
حل مشکالت شــــهرداری چون تملک مدنظر شورای 

اسالمی قرار گیرد.
وی از تأثیرپذیری روند امور عمرانی شهرداری به واسطه 
تعرفه ها ســــخن به مین آورد و میزان بدهی شهرداری 
از ســــال 97 به پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرداری 
را 5 میلیارد تومــــان اعالم کرد و افــــزود: چندین قطعه 
زمین که شهرداری از اراضی تفکیکی مالک آن ها شده 
برای صــــدور مجوز مزایده بــــه منظــــور پرداخت بدهی 
پیمانکارها به شورا ارسال شده؛ اما متأسفانه نه مطرح 

و نه مجوز داده شده است.
بــــه نقــــل از فــــارس، شــــهردار تویســــرکان در پایان 
 1400 کید بر اینکه اگر بودجه ســــال  ســــخنانش با تأ
به موقع اعالم نشــــود مردم و شــــهرداری به مشکل 
بر خواهند خورد گفت: همه امور شــــهرداری معطل 
بــــه همراهی و  اعــــالم بودجه اســــت این مهــــم نیاز 

دارد. همدلی 

امام جمعه تویسرکان: 

ح جامع توسعه بارگاه حبقوق نبی)ع( طر
روند مناسبی ندارد

هگمتانه، گروه شهرستان: امام جمعه تویسرکان با انتقاد 
از   روند کند اجرای طرح جامع توســــعه بارگاه حبقوق نبی)ع( 
گفــــت: امید می رود با ورود مســــؤوالن تصمیم گیرنده باال 
دستی در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای طرح توسعه 

بارگاه حبقوق نبی)ع( با سرعت قابل قبول باشیم.
به گزارش هگمتانه، پیامبران الهی در حقیقت راه روشــــن 
و مســــتقیمی هســــتند که تعالیم، اندیشــــه ها و ســــبک 
زندگی مورد ترویج آنها، راه رسیدن به کمال نهایی و خدای 

هستی آفرین است.
اشتیاق و ذوق درونی انسان هنگامی برانگیخته می شود 
کــــه بداند یکــــی از این معــــدود پیام آوران ســــروش وحی 
الهی در خاک پاک تویسرکان آرمیده و یک گنجینه عظیم 
مذهبی، معنوی، فرهنگی، تاریخی و گردشــــگری است که 
باید بیشــــترین بهره وری را در همه این ابعــــاد از آن ایجاد 

کرد.
حضــــرت حبقوق نبــــی)ع( در کتاب و ســــخنان خود مژده 
بعثت پیامبــــر آخرالزمان- حضرت محمد)ص( را داده و با 
تقدیس امت پیامبر اعظم)ص( برای شــــیعیان و پیروان 
مکتب او و اهل بیتش دعا کرده ودر وصف آنها فرموده: 
آســــمان ها و زمیــــن از نــــور و جــــالل تســــبیح او)حضرت 

محمد)ص(( و امتش سرشار شده است.

امام رضا)ع( نیز در جریان یکــــی از مناظره های علمی خود 
با "راس الجالوت" از بزرگان دین یهود به بشــــارت حضرت 
حبقــــوق نبی)ع( به بعثت حضرت محمد)ص( اشــــاره و از 
تعالیــــم پیامبران بنی اســــرائیل برای اثبــــات نبوت پیامبر 

اعظم)ص( استفاده می کنند.
تویســــرکان قرن هاســــت که چنین گنجینه بــــی بدیل و 
آسمانی را در آغوش خود جای داده اما متأسفانه هنوز هم 
آنگونه که باید، تویســــرکان به عنوان یک شــــهر شاخص 
مذهبی معرفی نشده و مورد شناسایی مردم ایران زمین 

قرار نگرفته است.
نــــام مقدس حضــــرت حبقوق نبــــی)ع( به عنــــوان یکی از 
پیامبران برگزیده الهی در اعمال "ام داوود" به عنوان یکی 
از اعمال خاص و ویژه نیمه ماه رجب در کتاب های معتبر 

و مختلف از جمله "مفاتیح الجنان" آمده است.
شایســــته و زیبنده جایگاه واال و شــــان بــــاالی این پیامبر 
الهی اســــت که برگزاری این آیین معنوی و عبادی در جوار 
بارگاه حضــــرت حبقوق نبــــی)ع( به یک آییــــن معنوی در 
ســــطح ملی تبدیل شــــود تا همانگونه که مطلوب است 
بقاع متبرکه به مامن آرامش و آسایش مردم و قطب های 
اثر گذار فرهنگی تبدیل شــــوند و توســــعه دهنده سبک 
زندگی اســــالمی بــــرای حرکت در مســــیر رشــــد و بالندگی 

کشور باشند.
امام جمعه تویســــرکان با اشــــاره به جایگاه واالی حضرت 
حبقــــوق نبی)ع( بــــه عنوان یکــــی از پیامبــــران الهی اظهار 
کرد: خداوند متعال این نعمــــت و گنجینه بزرگ معنوی، 
فرهنگــــی و تاریخــــی را بــــه تویســــرکان اعطا کــــرده که باید 

استفاده حداکثری از آن ایجاد شود.
حجت االســــالم موحدی با انتقاد از کنــــدی در روند اجرای 
طرح جامع توســــعه بــــارگاه حبقوق نبی)ع( در ســــال های 
گذشــــته متذکر شــــد: امیــــد مــــی رود با ورود مســــؤوالن 
تصمیــــم گیرنده بــــاال دســــتی در آینده ای نه چنــــدان دور 
شاهد اجرای طرح توســــعه بارگاه حقوق نبی)ع( با سرعت 

قابل قبول باشیم.
وی افزود: توسعه گردشگری یکی از مهمترین محورهای 
توسعه شهرستان تویسرکان به حساب می آید و با وجود 
بقعه متبــــرک حبقــــوق نبی)ع( شهرســــتان تویســــرکان 
می توانــــد به قطــــب گردشــــگری مذهبی در غرب کشــــور 

تبدیل شود.
 موحــــدی بیــــان کــــرد: تبدیل تویســــرکان به یــــک قطب 
گردشــــگری مذهبی می تواند اقتصاد این شهرستان را نیز 

پویا کرده و به فضای کسب و کار بهبود ببخشد.
رئیس اداره تبلیغات اســــالمی تویســــرکان نیــــز گفت: بر 

اســــاس اعتقادات اسالمی و شــــیعی همه پیامبران الهی 
مورد تأیید شــــیعیان قرار دارند و حفظ حرمت و تقدیس 

جایگاه الهی آنها واجب است.
حجت االسالم حســــنی اظهار کرد: حبقوق نبی)ع( متعلق 
به قوم بنی اســــرائیل و یهودیان نیست بلکه یک پیامبر 
الهی اســــت که مورد احترام خاص مسلمانان و شیعیان 

قرار گرفته است.
وی با اشــــاره به آموزه هــــای ناب و الهی حبقــــوق نبی)ع( و 
به ویژه مــــژده بعثت پیامبر اعظم و دعــــا در حق پیروان و 
امت وی بیان کرد: باید از چنین ظرفیت مذهبی، معنوی 
و فرهنگــــی در ایام مختلف ســــال مانند نیمــــه ماه رجب 

بیشترین بهره وری ایجاد شود.

حجت االســــالم حســــنی اعمال خاص نیمه ماه رجب با 
عنــــوان اعمــــال ام داوود را یکــــی از آداب خاص عبادی 
آمــــده عنوان کرد و  که در کتاب معتبــــر مفاتیح الجنان 
گفت: در ایــــن اعمال، خدا را به حــــق پیامبران الهی و از 
دهنده  نشان  که  می دهیم  قسم  نبی)ع(  حبقوق  جمله 
شــــان باالی آن حضــــرت در پیشــــگاه خداونــــد متعال 

است.
به نقل از تســــنیم، وی متذکر شــــد: بر اســــاس فرموده 
رهبر معظم انقــــالب مبنی بر اینکه بقــــاع متبرکه باید به 
قطب هــــای فرهنگــــی تبدیل شــــوند، بارگاه ایــــن پیامبر 
الهی نیز باید بــــه یک قطب اثر گــــذار فرهنگی در منطقه 

تبدیل شود.

اعمال محدودیت های 
وضعیت زرد کرونایی 

در فامنین

فامنین  فرمانــــدار  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت: با توجه به گزارش دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
زرد  بــــه  آبــــی  از  شهرســــتان  وضعیــــت  ابن ســــینا 
در  زرد  وضعیــــت  محدودیت هــــای  و  تغییریافتــــه 

شهرستان اعمال خواهد شد.
گــــزارش هگمتانــــه، ســــید مجید شــــماعی در  بــــه 
ســــخنانی ضمــــن تشــــکر از فعالیت هــــای صورت 
گرفتــــه در خصــــوص مقابله بــــا کرونا ویــــروس در 
ســــطح شهرســــتان اظهار کرد: مقابله و پیشگیری 
از شــــیوع کرونــــا تنها بــــا تالش مســــؤوالن محقق 

نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تصمیمات مســــؤوالن در صورت 
همراهــــی نکــــردن مــــردم به طــــور قطع اثربخشــــی 
نخواهند داشــــت، ادامه داد: ایــــن موضوع بر روی 
معیشــــت، درآمد و کســــب و کارهــــا تأثیــــر دارد و 

مشکالت زیادی ایجاد می کند.
فرماندار فامنین افــــزود: جلوگیری از ورود مردم به 
آرامستان ها به شــــهرداری و بخشداران ابالغ شده 
اســــت؛ بزرگان و معتمدین نیز برای حضور نیافتن 

آرامستان ها اطالع رسانی کنند. مردم در 
، وی ادامه داد: شهروندان برای حفظ  به نقل از مهر
ســــالمتی خود و دیگران از ماسک استفاده کرده و 
و  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  برای  دیگران  به 
کیــــد و از برگزاری هرگونه  فاصله گذاری اجتماعی تأ

کنند. مراسم خودداری 

ممنوعیت خرید و فروش 
گونه های جانوری و گیاهی 

وحشی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان بهار گفت: خرید و فروش 
گونه های جانوری و گیاهی وحشی در روزهای پایانی 
ســــال ممنوع اســــت و با متخلفان برخــــورد قاطع و 

قانونی می شود.
به گزارش هگمتانه، »معصومه پارچیان« روز شــــنبه 
اظهــــار کرد: همه ســــاله با نزدیک شــــدن به روزهای 
پایانی ســــال شــــاهد افزایش خرید و فروش برخی از 
حیوانات وحشی هستیم که این اقدام افراد فرصت 
طلب به طبیعت منطقه خسارت جدی وارد می کند.
وی افزود: آبزیان نقش مؤثری در حفظ زیســــت بوم 
طبیعــــی خود دارند و صیــــد بی رویه آنهــــا موجب بر 
هم خوردن شــــرایط طبیعی و مطلوب این گونه های 

جانوری می شود.
رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان 
بهار ادامه داد: برخی افراد ســــودجو با سوء استفاده 
گاهــــی مــــردم اقدام بــــه عرضه و فــــروش برخی  از ناآ

گونه های جانوری در معرض خطر انقراض می کنند.
پارچیــــان گفت: خریــــد و فروش گونه هــــای جانوری 
از جملــــه مار آبی، الک پشــــت، ســــمندر و گونه های 
گیاهی وحشی نظیر ُســــنبل آبی در ایام پایانی سال 
بشتر به چشــــم می خورد که این اقدام غیرقانونی و 

ممنوع است.
وی افــــزود: این گونه ها بیشــــتر در حاشــــیه خیابان 
به فروش می رســــد با این وجود همه ســــاله گشت 
و نظارت مســــتمر توســــط مأموران یــــگان حفاظت 
محیط زیست برای برخورد با این نوع تخلف افزایش 

می یابد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار 
از شهروندان خواست در راستای حفاظت از محیط 
زیســــت از خرید و فروش آبزیــــان و گونه های گیاهی 
وحشی خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف 
موضوع را از طریق تماس با 1540 اطالع رسانی کنند.
پارچیان بیشــــترین میزان تخلف ثبت شده در این 
بــــاره را مربوط به فروش الک پشــــت، مــــار آبی و الله 
واژگون دانست و افزود: با توجه به افزایش نظارت و 
اطالع رسانی در چند سال اخیر شاهد تخلف مهمی 

در این شهرستان رخ نداده است.
به نقــــل از ایرنا، وی تأکید کرد: در صورت مشــــاهده 
تخلف با فرد خاطی طبق مفاد ماده 10 قانون شــــکار 
و صید برخورد می شــــود که بر اساس این قانون به 
ســــازمان محیط زیســــت این اختیار داده شــــده که 
، از بین بردن ُرســــتنی ها،  با شــــکار و صید غیر مجاز
حمــــل و عرضه گونه های وحشــــی، برخــــورد قاطع و 

قانونی کند.

خبــر



برگ کمپانــی کامیون باری آمیکو، تیپ M1229C مدل 1393 به 
 1511J023172 شماره انتظامی ایران 18-589ع86 به شماره موتور
به شماره شاسی NA2E3LLD6EA001553 به نام حمید سلیمی 
به شــماره ملی 3871085499 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده

كامران متقی- رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/25         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/10

برابــر رأی شــماره 1399/1532 مورخــه 1399/11/05 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عقیل اکبری 
فرزند میرزا حســین به شماره شناسنامه 1687 صادره از اسدآباد در سه دادنگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 91556/34 مترمربع در قسمتی 
از پالک 101 اصلی واقع در اســدآباد، اراضی روســتای چنار علیا خریداری از مالک 
رسمی آقای میرزا حسین اکبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 486
كامران متقی- رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/25         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/10

برابــر رأی شــماره 1399/1530 مورخــه 1399/11/05 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل اکبری 
فرزند میرزا حسین به شــماره شناسنامه 1414 صادره از اسدآباد در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 91556/34 مترمربع قسمتی 
از پالک 101  اصلی واقع در اســدآباد،  اراضی روســتای چنار علیا خریداری از مالک 
رسمی آقای میرزا حسین اکبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 488
رضا بيات - رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/27         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/10

برابــر رأی شــماره 139960326009000553 مورخــه 1399/11/19 هیأت 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ســیده زهره حسینی فرزند سید یداله به شماره شناسنامه 2871 
صــادره از - در یک باب خانه به مســاحت 127/90 مترمربع پالک 104 اصلی 
واقع در بخش 5 فامنین خریداری از مالک رسمی آقای قدرت اله نقوی به شماره 
نســق 55241 مورخه 44/11/19 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 317
محمدصادق بهرامی - رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/12/10         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/25

برابــر رأی شــماره 139960326002000811 هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کبودراهنگ تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای نعمت اله فتحی ثاقب فرزند 
فتح اله به شــماره شناسنامه 202 صادره از کبوداهنگ در یک قطعه زمین مزروعی  به 
مســاحت 184415/04 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 198 اصلی  واقع در 
روستای خواجه کندی خریداری از مالکین رسمی آقایان مقصود و قدرت اله و ذبیح اله 
راســتجو و همچنین بخشی نیز سهم االرث متقاضی محرز گردیده است.  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 430

باشید همراه  ما  با 

یک شنبه    10  اسفند 1399    شماره   4746

4
برای پنجمین بار

آمار روزانه 
فوتی کرونا در همدان صفر شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
گفت: آمــــار روزانه مرگ و میر ناشــــی از بیماری کووید 19 در اســــتان برای 
پنجمین بار در سه ماه گذشــــته به صفر رسید به نحوی که در روز جمعه 

هیچ مورد فوتی بر اثر ویروس کرونا گزارش و ثبت نشده است.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز شــــنبه افزود: شمار متوفیان کرونا 

در این استان از ابتدای همه گیری کرونا تاکنون یک هزار و 522 نفر است.
وی افزود: همچنین با شناســــایی 6 بیمار جدید مبتال به کووید 19 در روز 
جمعه، مجموع موارد مثبت بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 

تاکنون در استان به 10 هزار و 453 نفر رسید.
وی اظهــــار کرد: تعــــداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس بیمارســــتان های 

اســــتان همدان با عالئم تنفســــی مشــــکوک به کرونا در روز جمعه 259 
مورد بود که از این تعداد 30 نفر در بخش عادی بستری شدند.

مدیر روابــــط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اضافــــه کرد: 
همچنین در حــــال حاضر 17 بیمار مبتال به کووید 19 در بخش آی.ســــی.
یو مراکز درمانی این استان بستری هستند و وضعیت جسمی 27 بیمار 

وخیم گزارش شده است.
طاهــــری درباره آخریــــن وضعیت بیمــــاران کرونایی در شهرســــتان های 

اســــتان همدان نیز گفت: شمار بیماران کرونایی بستری)از ابتدای همه 
گیری ویروس کرونا تاکنون( در بیمارستان های اسدآباد 379، بهار 612، 
تویسرکان 666، رزن 454، درگزین 197، فامنین 183 و کبودراهنگ 666 

نفر است.
، یــــک هزار و 152 نفر در  وی افــــزود: همچنین یک هزار و 918 نفر در مالیر
نهاوند و ســــه هزار و 949 نفر نیز در شهرســــتان همدان به این ویروس 

مبتال و بستری شده اند.

استان

مدیرکل منابع طبیعی استان:

یک میلیون اصله نهال 
در همدان غرس می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســــتان همدان اعالم کــــرد: هم زمان با 
هفتــــه منابع طبیعــــی نزدیک به یــــک میلیون اصله 

نهال در این استان توزیع و غرس می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، اســــفندیار خزائی در جلســــه 
ســــتاد برگزاری هفتــــه منابــــع طبیعــــی و آبخیزداری 
اســــتان همدان، اظهار کــــرد: حدود 800 هــــزار اصله 
نهال صنوبــــر و 200 هزار نهال از نوع درختان جنگلی 
کم آب بر و مقاوم به کــــم آبی و اقلیم همدان غرس 

می شود.
وی شــــعار هفته منابــــع طبیعی امســــال را »همه با 
هــــم، جهاد بــــرای حفاظت از منابــــع طبیعی« عنوان 
کرد و افزود: برنامه های هفتــــه منابع طبیعی باید در 
راستای دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی مقابله 
با کرونا برگزار شــــود تا زمینه ای بــــرای ابتالی مردم به 

کرونا نشود.
مدیرکل منابع طبیعی اســــتان همــــدان بر ضرورت 
آموزش و فرهنگ ســــازی در رابطه با اهمیت و فواید 
درخت و درخت کاری بــــرای دانش آموزان در مقاطع 
مختلــــف تحصیلی با مشــــارکت اداره کل و آموزش 
و پــــرورش اســــتان از طریــــق برنامه هــــای آموزشــــی 
تأکید کرد و گفت: افتتــــاح و بهره برداری از طرح های 
آبخیــــزداری و آبخــــوان داری ایــــن اداره کل در طــــول 
هفتــــه منابع طبیعی و آبخیزداری هم در دســــتور کار 

قرار دارد.
رئیس ســــتاد برگزاری هفته منابع طبیعی اســــتان و 
رئیس ســــازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز با 
بیان اینکه کنترل، نظــــارت و مدیریت در حوزه منابع 
طبیعی بسیار مهم و خطیر اســــت، گفت: با توجه به 
اهمیت منابع طبیعی تجدیدشونده برنامه های این 

هفته با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شود.
منصور رضوانی جالل با اشاره به اینکه فرهنگ سازی 
حفظ و توسعه منابع طبیعی با جدیت و اولویت باید 
در صدر برنامه های هفته منابــــع طبیعی قرار گیرد و 
این تالش ها باید در طول ســــال به صورت مستمر 
ادامه داشته باشــــد، افزود: برگزاری برنامه های هفته 
منابع طبیعی باید در راستای فرهنگ سازی، حفظ و 
صیانت از منابع طبیعی و انتقال آن به آحاد مختلف 

جامعه مورد توجه قرار گیرد.

خبـــر

یق مرحله دوم واکسن کرونا  تزر
در همدان

تداوم منع آمد و شد خودروها از ساعت ۲1 تا 3 بامداد

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس دانشــــگاه علوم 
پزشکی ابن ســــینا از آغاز مرحله دوم تزریق واکسن کرونا 
به میزان یک هزار و 200 دوز بر اساس اولویت اعالم شده 

در این استان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، رشــــید حیــــدری مقدم روز شــــنبه 
در ســــتاد مقابله با ویــــروس کرونای همــــدان اظهار کرد: 
وضعیت کنونی همدان در خصوص همه گیری ویروس 
به مثابه روزهای نخستین شیوع کرونا شده و نگرانی برای 
ورود بــــه موج چهارم این ویروس بســــیار جــــدی و نگران 

کننده است.
وی بــــا تأکید بر لزوم تقویت تــــوان و آمادگی برای مواجهه 
با بــــروز احتمالی موج چهارم همه گیــــری، افزود: وضعیت 
بیمارســــتان های اســــتان همدان برای بســــتری بیماران 
کرونایی پایدار اســــت و هیچگونه مشــــکلی در این زمینه 

نداریم.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا درباره آخرین 
وضعیت رنگ بندی شهرســــتان های اســــتان نیز گفت: 
درحال حاضر تنها شهرســــتان اســــدآباد در وضعیت آبی 
کرونایی قرار دارد و مابقی شهرستان های استان همدان 

در وضعیت زرد کرونا هستند.
حیدری مقدم ادامه داد: در یک هفته گذشــــته با توجه به 
از وضعیت  اقدام های انجام شده، شهرستان تویسرکان 
نارنجی خارج و در وضعیت زرد قرار گرفت که البته شــــمار 
شهرســــتان های دارای وضعیت آبی استان همدان نیز از 

سه به یک شهرستان کاهش یافت.
وی کاهش شاخص نرخ ســــرایت پذیری را خبری امیدوار 
کننده دانســــت و گفت: شاخص سرایت پذیری ویروس 
کرونا هم اینک در استان همدان 8.7 صدم درصد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: بررسی 
وضعیت طغیان ویروس کرونا از 22 تا 28 بهمن امســــال 
نشان می دهد که 15 طغیان روستایی و 60 طغیان شهری 
در این اســــتان روی داده در طغیان شــــهری شهرســــتان 
همــــدان با 26 مــــورد و تویســــرکان با 14 مورد، بیشــــترین 

میزان طغیان ها را داشته اند.

حیــــدری مقدم ادامه داد: شــــرکت در اجتماعــــات با 61.4 
درصد، تمــــاس درون خانگی 32 درصد، مســــافرت چهار 
درصــــد و رعایت نکردن فاصله گــــذاری فیزیکی در محیط 
کاری 2.6 درصــــد در شــــیوع و ابتال به ویــــروس کرونا مؤثر 

هستند.
وی اظهار کرد: در خصوص میزان رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی در همدان کاهش جدی وجود نداشــــته و 80 
درصد خدمــــات گیرنــــدگان و خدمات دهندگان شــــیوه 
نامه های بهداشــــتی را مد نظر قرار می دهند که در نهایت 
329 اخطار به واحدهای متخلف داده شــــده و 17 واحد نیز 

در یک هفته گذشته پلمب شدند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا همچنین درباره 
اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی، گفت: با اجــــرای این طرح 
15 هزار خانوار مشــــمول طرح حمایتی و یــــک هزار و 61 نفر 
رهگیــــری نزدیک شــــدند، همچنیــــن 387 فــــرد مبتال به 

ویروس کرونا در منزل بستری و تحت مراقبت هستند.
وی همچنین خواســــتار نظارت جدی بر نــــاوگان حمل و 
نقل شهری شد و افزود: با توجه به افزایش فراخوان حراج 
اقالم و نیاز مردم به خرید، از مســــووالن ســــازمان صنعت 
معدن و تجارت درخواســــت می شود نظارت و تذکر الزم را 

به صنوف ارائه کنند.
به گفته وی، پیشــــهاد می شود برای پیشــــگیری از تجمع 
شهروندان در نمایشــــگاه، چندین نمایشگاه در محالت 
مختلف برپا شــــود، همچنیــــن توزیع اقالم ضــــروری بین 
بازنشســــتگان هــــم در مکان هــــای مختلف و براســــاس 

فهرست و اولویت انجام شود.

ســــردار فرجی: هتل های همــــدان بیش از ظرفیت  �
پیش بینی شده پذیرش می کنند

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
هم گفــــت: هتل هــــا و غذاخوری های این اســــتان بدون 
توجه بــــه مصوبات ســــتاد کرونا بیش از عــــدد و ظرفیت 

پیش بینی شده اقدام به پذیرش می کنند.
سردار مهدی فرجی بیان کرد: درصدی از سوی ستاد ملی 

کرونا برای پذیرش مهمان از سوی هتل ها و غذاخوری ها 
در نظر گرفته شــــده اســــت که بررســــی واقعیــــت موجود 

نشان دهنده بی توجهی به این مصوبه است.
وی اضافــــه کرد: افزایش شــــمار مراســــم عروســــی یکی از 

عوامل پذیرش بیش از ظرفیت موجود به شمار می رود.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
بیان کرد: بازگشایی نمایشــــگاه بین المللی در همدان با 
مجوز ملی بود با این وجود شــــاهد تجمــــع افراد در بیرون 
از نمایشــــگاه و درهای ورودی بودیــــم همچنین با وجود 
کنترل ورودی ها فاصله گذاری فیزیکی درون نمایشــــگاه 

رعایت نمی شد.
ســــردار فرجی اضافه کرد: وضعیت رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در فروشگاه ها زنجیره ای نیز مناسب نیست و 
با وجود کنترل استفاده مشتریان از ماسک و هشدارهای 
پیاپی از طریق بلندگو اما داخل فروشــــگاه نمی توان برای 

رعایت فاصله گذاری فیزیکی اقدامی کرد.
وی شرایط بازار و مراکز خرید را غیرقابل کنترل توصیف کرد و 
گفت: نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تالش بازاریان 

در جلب مشتری در این موضوع بی تأثیر نبوده است.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
بیان کرد: بررسی وضعیت رعایت اصول بهداشت فردی 
از ســــوی شهروندان در مقایسه با ســــایر استان ها بیانگر 

این اســــت که مردم همــــدان توجه زیادی به اســــتفاده از 
ماسک دارند به گونه ای که این اســــتان در این باره دارای 

رتبه برتر در کشور است.
ســــردار فرجــــی اضافه کــــرد: محدودیت تــــردد خودروها از 
ساعت 21 تا سه بامداد در شهرســــتان همدان همچنان 
دایر است با این وجود شــــاهد تردد کاروان های عروسی 
در این ساعات هستیم که این کار به نوعی دهن کجی به 

سالمتی مردم به شمار می رود.
وی گفت: نام نویســــی از مردم برای سفر نوروزی آغاز شده 
و نگرانی از تجمع بیمــــاران در مطب ها و ویزیت گروهی در 
مطب پزشــــکان زنان و زایمان زیاد است همچنین شاهد 
حضور افراد غیربومی اســــتان های غربــــی در این مطب ها 

هستیم.
وی گفت: برخی ادارات، ســــازمان ها و جلســــه ها اقدام به 
برگزاری جلســــه می کنند که به تازگی یــــادواره ای در یکی از 
شهرستان ها و با حضور فرماندار این شهرستان مدیریت 

شد.

آزادبخت: شــــرکت در اجتماعات عامــــل ابتالی 6۲  �
درصد همدانی ها به کرونا

معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان 
هم با بیان اینکه شــــرکت در اجتماعــــات عامل ابتالی 62 

درصد بیمــــاران مبتال به کووید 19 در این اســــتان گزارش 
شده گفت: همچنین سهم دورهمی خانوادگی در ابتال به 

ویروس کرونا 32 درصد است.
آزادبخت اظهار کرد: ســــهم مسافرت در ابتال به  مصطفی 
ویــــروس کرونا چهار درصد و رعایت نکردن فاصله گذاری 

اجتماعی در ادارات استان همدان 2 درصد است.
وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شــــده در جلســــه ســــتاد 
ملی کرونا وضعیت کرونا در اســــتان همدان کنترل شده 
است با این وجود به علت شکننده بودن این وضعیت 

نگرانی ها برای ابتال به ویروس کرونا جدی است.
آزادبخت ادامه داد: در ماه مبارک رجب و با توجه به نزدیک 
شدن به نوروز شاهد افزایش شــــمار عروسی ها هستیم 
کــــه از خانواده ها درخواســــت می شــــود شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و رعایت فاصله گــــذاری را مدنظر قــــرار داده و 
مراســــم عروســــی را پس از ســــاعت 21 و آغاز محدودیت 

ترافیکی به پایان برسانند.
آزادبخــــت ادامــــه داد: مطب هــــا و آزمایشــــگاه ها یکــــی از 
مراکز ُپرتجمع هســــتند که شــــکایت های زیــــادی مبنی بر 
رعایــــت نکردن فاصله گــــذاری اجتماعی در ایــــن مراکز به 
دست رسیده است بنابراین دانشــــگاه علوم پزشکی در 
مکاتبه ای با نظام پزشــــکی خواستار اجرای اقدام های الزم 

برای پیشگیری از شیوع این بیماری شود.

خدمات بدون دفترچه بیمه و بیماران سرگردان
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: در حالی که اعالم شــــده 
خدمــــات درمانــــی بــــدون دفترچه بیمــــه در تمــــام مراکز 
درمانی انجام می شــــود، اما بیماران همدانی در این مراکز 

هستند. سرگردان 
به گزارش هگمتانه، چندیــــن ماه از اعالم حذف دفترچه 
بیمــــه درمانــــی می گــــذرد و بارهــــا از طریــــق شــــبکه های 
مراکز  خدمات دهــــی  از  اجتماعــــی  و  تلویزیونی  مختلــــف 
درمانی از طریق شناســــنامه و کد ملی اطالع رسانی شده 
اســــت اما همچنان از اجرای کامل ایــــن طرح در همدان 

نیست. خبری 
بــــه دلیــــل بیماری های خــــاص نیاز  از بیماران  بســــیاری 
دارند بــــه طور هفتگی و ماهیانه به دکتــــر مراجعه کنند و 
آزمایشــــات الزم را برای بیماری خود بــــه طور مداوم انجام 
دهند اما عدم خدمات دهی مراکز درمانی به این بیماران 
باعث اختــــالل در بیماری آنها و ســــرگردانی این بیماران 

شده است.
متأســــفانه مشاهده شــــده حتی مراکز درمانی که دولتی 
بــــدون دفترچه  نیز هســــتند از خدمات دهی به بیماران 
نیز خــــودداری می کنند که باعث زیر ســــوال رفتن اجرای 
این طرح در همدان شده است و نظارتی نیز بر این مراکز 

وجود ندارد.
بی شــــک اجرای این طــــرح از اتالف وقت بیمــــاران برای 
تمدید و تعویــــض دفترچه که باعث درگیــــری بیماران و 
خانواده آنها می شــــد جلوگیری می کند و سبب می شود 

مراجعه روزانه میلیونی مردم به شــــعب تأمین اجتماعی 
در کشور کاهش چشمگیری پیدا کند.

همچنیــــن از سوءاســــتفاده هایی کــــه از دفترچــــه بیمه 
صــــورت می گرفــــت نیــــز با اجــــرای ایــــن طــــرح جلوگیری 
می شــــود و در کنــــار آن صرفه جویی مالــــی هنگفتی برای 
تأمیــــن اجتماعی بــــا عدم صــــدور دفترچه هــــای بیمه به 
وجود می آید و از اتالف کاغذ و آســــیب محیط زیست نیز 

جلوگیری خواهد شد.
اما همچنان مقاومت هایی برای اجــــرای این طرح وجود 
دارد و همین موضوع بیماران را دچار مشــــکالت فراوانی 

کرده است.
برای صحت و ســــقم اجرای دست و پا شکسته این طرح 
در همدان با یکی از بیماران راهــــی مرکز خدمات درمانی 
دولتی امام خمینی)ره( همدان شــــدیم و به منشی یکی 
از پزشکان این مرکز درمانی مراجعه کردیم که متأسفانه 
بدون دفترچــــه بیمه و با کد ملی و شناســــنامه حاضر به 
ویزیت بیمار نشد و متأســــفانه مدیران این کلینیک نیز 

پاسخ گو نبودند.
بــــه همین دلیــــل بــــه اداره کل بیمــــه تأمیــــن اجتماعی 
و حراســــت ایــــن مجمــــوع مراجعــــه کردیم کــــه علی رغم 
صحبت هایی که انجام دادند راه حلی برای این مشــــکل 

ارائه نشد.
بایــــد گفت با این شــــرایط تکلیــــف بیماری کــــه به دلیل 
از دســــت دادن کلیه و درد شــــدید در این ناحیه نیاز به 

پزشک دارد چه می شود؟ صدها بیمار با شرایط  مختلف 
بیماری در همدان در مراکز درمانی ســــرگردان هستند و 
آیا نباید با این مراکز درمانی برخورد جدی صورت بگیرد.

این مشــــکل تنها در مراکز درمانی همدان وجود  �
دارد

یکی از بیماران همدانی با اشــــاره به عدم خدمت رســــانی 
بــــدون دفترچه بیمه، اظهار کرد: به دلیل شــــرایط کلیوی 
بایــــد به صــــورت مــــداوم تحت درمان پزشــــک باشــــم و 
آزمایشــــات الزم را انجام دهم به همیــــن دلیل مراجعات 

زیادی به مراکز درمانی شهر دارم.
علیرضا احمدی افــــزود: چند وقت پیش دفترچه بیمه ام 
تمام شــــد و وقتی برای تعویض دفترچه به شعب تأمین 
اجتماعی مراجعه کردم گفتند که ســــامانه صدور دفترچه 
به طور کلی بسته شده و دیگر دفترچه بیمه حذف شده 
و ارائــــه خدمات درمانی بــــا ارائه کارت ملی و شناســــنامه 

انجام می شود.
وی با اشــــاره به مراجعه به مراکز خدمــــات درمانی گفت: 
طبق معمــــول به کلینیــــک تخصصی و فــــوق تخصصی 
امــــام خمینــــی)ره( همــــدان مراجعه کــــردم، اما منشــــی 
پزشــــک درخواســــت دفترچه از بنده کرد که اعالم کردم 
با شناســــنامه و کارت ملی خدمات دهی کنید که منشی 

دکتر این کار را انجام نداد.
احمدی خاطرنشــــان کرد: مسؤوالن درمانگاه نیز جوابی 

بــــه بنده ندادند که به اداره کل تأمیــــن اجتماعی مراجعه 
کردم و مشــــکلم را گفتم کــــه نیاز به دکتر دارم و شــــرایط 
بیماری بنده ســــخت اســــت، اما مســــؤوالن مربوطه نیز 
اعالم کردند کاری از دســــت ما بر نمی آید و باید شکایت 

کنید.
این بیمار همدانی با اشاره به مراجعه به حراست مجموعه 
تأمین اجتماعی، بیان کرد: مســــؤول حراســــت نیز اعالم 
کردند این مشــــکل تنها در مراکز درمانــــی همدان وجود 
دارد و ایــــن طرح در کشــــور به خوبی اجرا شــــده و باید طی 

جلسات مختلف این مشکل را حل کنیم.
وی عنوان کــــرد: این صحبت ها در حال حاضر چه گره ای 
از مشــــکالت بنده حل می کند باید ما بیماران سرگردان 
باشــــیم تا خروجی جلسات مشخص شــــود و تا آن زمان 
بیماری ما چه می شــــود و آیا اینکه درد می کشــــیم یا خیر 

برای کسی مهم نیست.
احمــــدی با اشــــاره به لــــزوم نظارت و سرکشــــی بــــه مراکز 
درمانی به ویژه دولتــــی گفت: قبل از اجرای این طرح باید 
ابتدا مراکــــز درمانی دولتی و خصوصی بــــه صورت کامل 
برای اجــــرای این طرح توجیه می شــــدند بعد مســــؤوالن 

اعالم می کردند که دفترچه های بیمه حذف شود.
، این بیمار همدانی افــــزود: در حال حاضر  به نقــــل از مهر
شــــرایط برای ما بیماران خاص که نیاز مداوم به پزشــــک 
داریم، بســــیار ســــخت بوده که امیدواریم مدیران ارشد 

استان چاره ای برای حل این مشکل بیاندیشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در واکنش به فروش برنج دولتی در برخی 
: فروشگاه های زنجیره ای  به شرط خرید کاالهای دیگر

ع است فروش اجباری کاال در فروشگاه ها ممنو
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل تعزیرات حکومتی 
همــــدان در واکنــــش بــــه فــــروش برنــــج دولتــــی در برخی 
فروشــــگاه های زنجیره ای  به شــــرط خرید کاالهــــای دیگر با 
بیــــان اینکه برخــــی فروشــــگاه ها و شــــرکت های پخش در 
کنار فروش کاالهای اساســــی مردم را مجبور به خرید ســــایر 
اجناس فروشــــگاه می کنند اظهار کرد: فــــروش اجباری کاال 

ممنوع و تخلف است.
به گزارش هگمتانه، داریوش جودکی تصریح کرد: با اســــتناد 
به ماده 64 قانون نظام صنفی، فــــروش اجباری کاال یا خدمات 
عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا خدمت 
به همــــراه کاال یا خدمت دیگر. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان همدان گفت: گزارشاتی مبنی بر تخلف فروشگاه ها 
به دستمان رسیده که در کنار فروش اجناسی مانند روغن 
کاالهای دیگری نیز به خریدار تحمیل می کنند و به شــــرط 
خرید اجنــــاس دیگر روغن به مشــــتری تحویل می دهند. 
جودکــــی افزود: فروش اجبــــاری کاال خالف قانــــون بوده و 
اجحاف در حق مصرف کننده است. تعزیرات حکومتی با 
اصناف و شرکت های پخشی که مرتکب این رفتار خالف 

قانون بشوند به شدت برخورد می کند.
وی با تأکید بر اینکه همه کاالهای اساســــی مانند روغن 
در انبارهــــا موجود اســــت و هیچ گونه کمبــــودی نداریم 
اظهار کرد: از مردم تقاضا داریم با توجه به ســــرانه مصرف 

خود خرید کنند و از احتکار خانگی پرهیز کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه 
از مــــردم می خواهیــــم واحدهای متخلف را بــــه تعزیرات 
معرفی کنند تصریح کرد: پــــل ارتباطی ما و مردم از طریق 
شــــماره تلفن 32523442 اداره کل، تلفــــن گویای 124 
وسامانه www.124.ir سازمان صنعت، معدن وتجارت، 
ســــامانه پیامکی 300000135 اســــت. معــــاون نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان 
نیز گفــــت: فروش اجبــــاری اجنــــاس در کنــــار کاالهای 

اساسی مانند برنج و روغن ممنوع و تخلف است.
داریوش صفاری با بیان اینکه برنج شــــرایط بحرانی ندارد 
و به فراوانی در بازار موجود اســــت اظهــــار کرد: با توجه به 
ایام پایان سال در طرح تنظیم بازار برنج تایلندی با قیمت 
ارزان توزیع می شــــود. وی با تأکید بر اینکه هیچ توجیهی 
برای فروش اجباری اجناس به مردم وجود ندارد تصریح 
کرد: از مــــردم تقاضا داریم نام فروشــــگاه های متخلف را 
به ســــامانه 124 گزارش دهند. به نقل از تسنیم، با توجه 
به اینکه بســــیاری از مردم قدرت خرید برنج ایرانی و گران 
قیمت را ندارند بنابرایــــن توزیع برنج دولتی فرصتی برای 
تأمین نیاز اقشار متوســــط و کم درآمد جامعه است اما 
به شرطی که مســــؤوالن با نظارت مستمر بر روند توزیع، 

خرید مردم را تسهیل کنند.
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وزیر بهداشت:

 مردم خودشان را برای  طوفان کرونا آماده کنند

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: وزیر بهداشــــت گفت: خوش بیــــن به اینکه 
وضعیت همینگونه می ماند، نیســــتم و معتقدم که یک طوفان سنگین را در 

راه داریم و باید برای آن آماده بود.
ســــعید نمکی با اشاره به تنوع ژنتیکی در کشــــور اظهار کرد: باید همواره 
وس باشــــیم. بایــــد بالفاصلــــه موارد  ون مرزهــــا، منتظــــر جهــــش ویر در

وس را از نظر بیماری زایی، سرعت  مشــــکوک را بررســــی و تغییر رفتار ویر
انتقــــال و میزان مرگ و میــــر بیماران، رصد کرده و مرتبــــا نمونه ها را برای 

کنند. ارسال   NGS
لــــوده بیماری به همدیگر بپیوندند.   نمکی افزود: نباید بگذاریم کانون های آ
در صورت مشــــاهده مــــوارد مثبت، باید با شــــدت عمل با آن برخورد شــــود 
و حتما بایــــد بیماران ایزوله و قرنطینه شــــوند و افراد با ســــابقه تماس با آنها 
رهگیری شــــوند. وی تأکید کرد: محکم بر روی اجرای شــــیوه نامه ها بایستید 
و از هیچ کس به جز خدا، نهراســــید. وقتی رهبر معظــــم انقالب، پایبندترین 

فرد به رعایت شــــیوه نامه ها، رئیس جمهور و رئیــــس قوه قضاییه متعهد به 
رعایت شیوه نامه ها هســــتند، اجازه نمی دهیم کسی بخواهد شیوه نامه ها را 
بشکند. وزیر بهداشت یادآور شــــد: اگر جایی قصور می کنند و شیوه نامه ها را 

می شکنند، ایستادگی کنید و کوتاه نیایید.
 نمکــــی تصریــــح کــــرد: بیمارســــتان ها را آماده تــــر کنیــــد و دلخوش نباشــــید. 
منحنی  های ثابت در اســــتانها بــــرای بنده که بدبین هســــتم، دلخوش کننده 
نیست چون همیشــــه از روز اول، بدترین وضعیت را در نظر گرفتم. خودتان را 
برای یک طوفان آماده کنید. خوش بین به اینکه وضعیت همینگونه می ماند، 

نیستم و معتقدم که یک طوفان سنگین را در راه داریم و باید برای آن آماده بود. 
وی گفت: برای توزیع واکسن، دانشگاه ها باید خیلی مراقبت کنند، واکسن 
همزمان از سامانه تی تک و سامانه سیب توزیع می شود. امیدواریم با کمک 
دوســــتان، اکثر گروه های آسیب پذیر را تا آخر اســــفند، واکسینه کنیم. طبق 
 ، آنچه در ســــند ملی واکسیناســــیون کووید19 آمده، باید عمل کنید. با فشار
خواهــــش و تمنا، جایی را با کســــی عوض نکنید و اگر هر اســــتانی بفهمم در 
این زمینه تخلف شده، قطعا برخورد محکمی خواهیم کرد و به شدت مراقب 

باشید که رانت برای کسی در تزریق واکسن، ایجاد نشود.

انعکاس
سفر معاون اول رئیس جمهور به آق قال و شیوه نامه های بهداشتی! انتخابات ریاست جمهوری 1400 

الکترونیکی برگزار نمی شود
بحث  گفــــت:  کشــــور  انتخابــــات  ســــتاد  رئیــــس 
صنــــدوق الکترونیکــــی انتخابــــات بــــرای برگزاری 
ریاست  انتخابات  در  الکترونیکی  انتخابات  کامل 

جمهوری 1400 منتفی است.
مــــردم مطمئن باشــــند در چاپ تعرفه هــــا از همه 
هیچگونه  و  شــــده  استفاده  امنیت ساز  مؤلفه ها 

جعلی صورت نمی گیرد.
گفت:  نگهبان  شورای  انتخابات  مدیرکل  نیلچی، 
ناظران ما از زمان طراحی تا چاپ، انباشت، انتقال 
و تحویل تعرفه ها در شــــعب حضور دارند. امکان 

جعل تعرفه وجود ندارد.

نصف هواپیماهای برجامی 
زمین گیر شده است

مدیــــر هواپیمایی)هما(گفــــت: سررســــید اولین 
 330 ایر به مبلغ  قسط هواپیماهای برجامی ایران 
میلیارد تومان اســــت که تــــوان پرداخت نداریم و 

باید حاکمیت و دولت چاره ای بیندیشند.
50 درصد به اضافه یــــک فروند هواپیمای برجامی 

فعال داریم که حدود 7 تا 8 فروند است.
ATRها رســــیده اســــت، نمی توانیم به  زمان چک 
آزاد قطعــــه تهیه کنیم چــــون پول نداریم،  صورت 
تحریــــم هم هســــتیم، کارخانه ســــازنده هم قطعه 
به ما نمی دهد، نمی آیند و برابــــر قراردادی که با ما 
دارند، به مــــا کمک نمی کنند و درواقــــع به قرارداد 
خــــود هــــم پایبنــــد نیســــتند و بــــه همیــــن دلیل 

گیر است. هواپیماها زمین 

شمخانی: اجازه نخواهیم داد 
تروریسم تکفیری بار دیگر 

در منطقه احیاء شود
وزیر خارجه عراق: به زودی پرداخت بدهی ها 

به ایران آغاز می شود
شــــمخانی، دبیــــر شــــورای عالــــی امنیــــت ملی در 
کید کــــرد: اقدامات  دیدار بــــا وزیر خارجه عــــراق تأ
اخیــــر آمریکا برای تقویت و توســــعه فعالیت های 
تروریســــتی داعش در منطقه و حمله وحشــــیانه 
به نیرو هــــای ضد تروریســــتی مقاومــــت، آغاز دور 
جدیدی از تروریســــم ســــازمان یافته است. ایران 
نخواهند  اجازه  تروریســــم  ضد  کشور های  دیگر  و 
داد تروریسم تکفیری وابسته، بار دیگر در منطقه 

احیاء شود.
فواد حســــین، وزیر خارجه عراق نیــــز در این دیدار 
گفت: با تالش مســــتمر حوزه هــــای مالی و بانکی 
و دســــتگاه های اقتصــــادی ایران و عــــراق برخی از 
موانــــع مهم بــــرای پرداخت بدهی عــــراق به ایران 
برداشــــته شــــده اســــت.به زودی بر اساس مدل 
مورد توافق دو کشــــور روند پرداخت بدهی ها آغاز 

می شود.

چشم انتظاری 4۸ میلیون نفر 
برای تعیین دستمزد 1400

عالــــی  کانــــون  مدیــــره  هیــــأت  عضــــو  »چمنــــی« 
انجمن هــــای صنفــــی کارگــــران گفت: اگــــر هزینه 
اجاره بها، آموزش، درمان به هزینه سبد معیشت 
افزوده می شد، هزینه ســــبد معیشت بیشتر از 8 

میلیون تومان می شد.
اگــــر درباره افزایش دســــتمزد منطقــــی فکر کنیم، 
باید 100 درصد افزایش دســــتمزد برای سال آینده 

باشیم. داشته 
متأســــفانه برای اولین بار اســــت که حــــدود 10 روز 
از اسفند ماه گذشــــته است و هنوز بحث شورای 
عالــــی کار بــــرای ورود به بحث دســــتمزد 1400 آغاز 

نشده است!
با احتساب بازنشســــتگان حدود 48 میلیون نفر 

هستند. منطقی  دستمزد  تعیین  منتظر 

مرحله ۲ و 3 واکسن ایرانی کرونا 
ادغام می شود

مدیــــر کارآزمایی بالینی دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
تهــــران اعالم کرد: مرحله دو و ســــه مطالعه بالینی 
بــــا یکدیگــــر تلفیق  ایــــران برکــــت  کوو  واکســــن 

خواهند شد.
مرحله دو و ســــه، جمعیت حــــدود 20 هزار نفری را 
شامل می شــــود؛ زیرمجموعه ای از این داوطلبان 
که حدود 400 نفر هســــتند، مرحله دوم مطالعه را 

می دهند تشکیل 
ما انتظــــار داریم که در نیمه اســــفندماه امســــال، 
در  کنیــــم؛  اعــــالم  نهایی شــــده  را  یــــک  مرحلــــه 
اردیبهشــــت ســــال بعــــد نمونه گیــــری مرحله دو 
انجام  را  کرونــــا  واکســــن  بالینی  کارآزمایی  مطالعه 
دهیــــم؛ در اواخــــر اردیبهشــــت ماه بتوانیــــم تواتر 
تزریق واکســــن را نهایی کنیم و پــــس از آن تزریق 
واکســــن کرونا به جمعیت بزرگ 20 هــــزار نفری را 
با سرعت بیشــــتری در حدود 10 شهرستان انجام 

دهیم.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

افزایش بی سروصدای 75درصدی
حقوق کارمندان دولت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: هرچند هنوز میزان دقیق 
افزایش حقوق کارکنان دولت در ســــال قبل مشخص 
نیســــت اما مجموع حداقل افزایش حقوق کارکنان در 

سال های 99 و 1400 حدود 75درصد خواهد بود.
 محمد باقر نوبخت در جلسه ای 

ً
به نقل از تسنیم، اخیرا

با حضور نمایندگان بازنشستگان کشوری گفته است، 
، به عهده سازمان  بر اســــاس قانون، رصد توسعه کشور
برنامه و بودجه کشــــور اســــت، بر این اساس از سال 92 
تا 97، برای دســــتیابی به توســــعه اقتصادی و ایجاد رفاه 
نســــبی از طریق کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی 
تالش هایی صورت گرفت و این مساعی تا حدی باعث 
تقلیل تورم  و تبدیل نــــرخ دورقمی آن به نرخ یک رقمی با 

حداقل کاهش ارزش پول ملی شد.
رئیس ســــازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال 
96 متناسب سازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر 
ســــال 3000 تا 3400 میلیارد تومان و امســــال نیز 20 هزار 

میلیارد تومان برای متناسب سازی پرداخت شد.
به گفته وی، بــــرای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت 
در سال گذشــــته، 50 درصد به حقوقشان اضافه شد و 
این باعث شــــکاف و تبعیض میان دریافتی شــــاغلین 
و بازنشستگان شــــد، همین امر باعث شد اجرای طرح 
همسان سازی و متناسب سازی حقوق قوت بیشتری 
بگیرد، از همین رو کار تازه ای آغاز شد، البته هنوز عده ای 
از طرح همسان ســــازی بازمانده اند؛ بــــه همین دلیل در 
هیأت دولت نیز مقرر شــــد کــــه این موضــــوع کماکان 
بررسی شــــود و همه مشــــکالت اجرایی به تدریج مرتفع 
و احقاق حق شــــود تا هیچ احدی از ایــــن نظام پرداخت 
جا نماند. این افزایــــش 50درصدی حقوق درحالی انجام 
شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت 
مجــــوز افزایش 25درصدی حقوق کارمندان را داشــــت، 

افزایــــش مذکــــور از محل برخــــی مصوبات مثــــل مجوز 
افزایش امتیازات فصل دهــــم قانون مدیریت خدمات 

کشوری بود.
از پایان سال گذشته بود که ســــازمان برنامه و بودجه با 
پیش بینی بار مالی مجوز افزایش تــــا 50درصدی امتیاز 
کارکنان براســــاس قانــــون مدیریت خدمات کشــــوری 
را به دســــتگاه ها صادر کرد، بر این اســــاس بــــا افزایش 
25درصدی حقوق در ســــال 1400 عماًل طی دو سال 75 

درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده خواهد شد.
درحالی کــــه حداقل دســــتمزد ماهانه ســــال 98 حدود 
1.577.000 بوده با افزایش 56درصدی حداقل دستمزد 

ماهانه سال جاری به 2.800.000 رسیده است.
گفتنی اســــت، درحالــــی که آخرین نــــرخ تــــورم اعالمی از 
ســــوی مرکز آمار ایران حاکی از رشــــد 34درصدی ساالنه 
و 46درصدی نقطه به نقطه متوســــط قیمت هاســــت از 
ســــوی مجلس شورای اســــالمی اعالم شــــده است که 
میــــزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشســــتگان برای 

سال 1400 بیست و پنج درصد است.
هرچنــــد هنوز میــــزان دقیــــق افزایش حقــــوق کارکنان 
دولت در ســــال قبل مشــــخص نیســــت، امــــا مجموع 
افزایــــش حقوق کارکنــــان در ســــالهای 99 و 1400 حدود 
75 درصد خواهد بود که البته اگر دولت در ســــال 1400 
حقوق کارکنان خود را بیشــــتر از 25 درصد زیاد کند این 
رقم بیشــــتر خواهد شــــد. الزم به ذکراســــت، خاندوزی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی 
خود نوشته بود؛ پیشنهاد رشد حقوق به صورت پلکان 
"معکــــوس" تصویب نشــــد در حالی که امســــال حکم 
حقــــوق 93 درصــــد کارکنــــان دولت )غیر از شــــرکتهای 
دولتی( کمتر از 8 میلیون تومان بود، منافع اقلیت نباید 

مانع عدالت و کاهش شکاف طبقاتی شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

۲50 هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور می شود
مرزهای غربی را بستیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: 250 هزار دوز واکســــن سینوفارم 

وارد کشور می شود.
علیرضا رئیســــی در حاشیه جلسه ســــتاد ملی مقابله با 
کرونا در مــــورد وضعیت کرونایی اســــتان های مختلف 
، اظهــــار کــــرد: در حــــال حاضر 11 شــــهر اســــتان  کشــــور
خوزســــتان در وضعیت قرمز هستند، 32 شهر نارنجی، 
251 شهر زرد و 154 شهر نیز آبی هستند. وی با اشاره به 
اینکه 250 هزار دوز واکسن سینوفارم چینی وارد کشور 
می شــــود افزود: همچنین تاریــــخ ورود 4.2 میلیون دوز 

واکسن کوواکس طی امروز یا فردا مشخص می شود.
رئیســــی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم تا پایان فروردین 
1400، واکسیناســــیون یــــک میلیون و 300 هــــزار نفر از 

گروه های پرخطر را به پایان برسانیم.
ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا گفــــت: عالوه بر 
بخش های قبلی که در مرحله نخست واکسیناسیون 

کرونا قرار داشــــتند، عوامل اورژانس بیمارســــتان ها نیز 
در این مرحله واکسیناســــیون می شــــوند. وی با اشاره 
به اینکه وضعیــــت بیماری در دنیــــا وضعیت مطلوبی 
نیست گفت: تا کنون بیش از 114 میلیون نفر در دنیا به 
این بیماری مبتال شدند و بیش از دو میلیون و 500 هزار 
نفر نیز فوت کردند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در خصوص بیماری کرونا در خوزســــتان و چهارمحال و 
بختیاری گفت: در سطح کشــــور گرچه روند بیماری یک 
 با ثباتی است اما استان های خوزستان 

ً
وضعیت تقریبا

و چهارمحــــال و بختیــــاری از اســــتان هایی هســــتند که 
بیمــــاری در آنها افزایــــش یافته به خصوص خوزســــتان 
کــــه در اهواز و آبادان و برخی شــــهرهای دیگر که گردش 
ویروس جهــــش یافته باالســــت. رئیســــی ادامــــه داد: 
میزان رعایت شــــیوه نامه ها در دزفول و شادگان بهتر از 
قبل شــــده است و به نظر می رسد روند افزایشی بیمار تا 

حدودی در حال کنترل است.

چه خبر از سود سهام عدالت؟
هگمتانه، گروه ایران و جهان: با نزدیک شــــدن روزهای 
پایانی سال مشــــموالن ســــهام عدالت در انتظار سود 
سالیانه سهام خود هســــتند. تا کنون این سود در سه 
مرحله و به میزان 12 هــــزار و 700 میلیارد تومان پرداخت 
شده و سودی که امســــال پرداخت خواهد شد مرحله 

چهارم و سود سال 1398 است.
بــــا وجود اینکه در آخرین ماه ســــال به ســــر می بریم و به 
روزهای پایانی ســــال 1399 نزدیک می شویم، هنوز هیچ 
مســــؤولی به طور شــــفاف درمورد زمان و میزان ســــود 
سال 1398 سهام عدالت اظهار نظر نکرده است. البته 
زمان واریز ســــود سهام عدالت ســــال 1398 بستگی به 
فعالیت شــــرکت ها دارد و به گفته مسؤوالن در صورت 
انجام اقدامات الزم از سوی شــــرکت های مربوطه، سود 

سهامداران تا پایان سال پرداخت می شود.
به نظر می رســــد واریز سود ســــالیانه سهام عدالت چند 
تفــــاوت مهــــم با ســــال های قبــــل دارد. نخســــت آنکه 
مشــــموالنی که روش مســــتقیم را برای مدیریت سهام 
خــــود انتخاب کــــرده بودنــــد، چنانچه اقدام بــــه فروش 
بخشــــی از سهام خود کرده باشــــند، فقط سود بخشی از 
سهام را که نفروخته اند، دریافت خواهند کرد. برای مثال 
درصورتی که 30 درصد سهام عدالت خود را فروخته اند، 

70 درصد از سود سال 1398 را دریافت خواهند کرد.

تفاوت دیگر لزوم ثبت نام در ســــامانه ســــجام اســــت. 
هر کدام از 36 شرکت ســــرمایه گذاری استانی و ناشران 
بورســــی که برای واریز سود مشموالن ســــهام عدالت، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی را انتخاب کرده باشند این 
سود براساس شماره حساب اعالم شده در سجام واریز 
خواهد شــــد. چنانچه مشمول ســــهام عدالت بخواهد 
ســــود خود را به صورت متمرکز دریافت کنــــد و خود به 
دنبال سود شرکت ها نرود تنها راه این اقدام، ثبت نام در 

سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir است.
البته به نظر می رســــد این آخرین ســــالی اســــت که همه 
مشموالنی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده اند، با ارزش اولیه یکسان سهام عدالت 
خود، سود یکســــان دریافت می کنند و از سال آینده که 
تکلیف اعضای هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی و پروژه هایی که این شرکت ها در آن سرمایه گذاری 
خواهند کرد، مشخص شود، میزان سودی که مشموالن 
هر اســــتان دریافت می کنند، با یکدیگر متفاوت خواهد 
بود. بر اســــاس این گزارش، تاکنون به مشموالن سهام 
عدالت سه دوره سود پرداخت شده است به این ترتیب 
که در سال 1395 به ازای یک میلیون تومان سهم 150 هزار 
تومان، در ســــال 1396، 175 هزار تومان و در ســــال 1397، 

205 هزار تومان پرداخت شد.

: وزیر کار

دستمزد کارگران در روزهای پایانی اسفند نهایی می شود
منافع کارگران  در نظر گرفته شد

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزیر کار ابراز امیدواری کرد: 
در هفته های پایانی ســــال با دقیق تر شدن اعداد نرخ تورم 
در بهمــــن ماه و پیش بینی اســــفندماه امســــال، تصمیم 
مشترک و مناســــبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره 

میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.
محمد شریعتمداری ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای 
هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســــتان گلستان در 
، کمیته مزد  جمع خبرنگاران اظهار کرد: شــــورای عالــــی کار
دارد و متناســــب با شــــرایط موجود افرادی از بخش های 
مختلــــف گزارشــــی از وضعیــــت اقتصادی کشــــور در این 
کمیته ارائــــه می کنند. نماینــــدگان کارگــــران و کارفرمایان 
نیز مذاکراتی را دارند و تا دوشــــنبه هفته گذشته مذاکرات 
به نتایج تقریبا مطلوبی رســــید. امیدواریــــم در هفته های 
پایانی ســــال با دقیق تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه 
و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک مناسبی 

با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.
وی گفت: تالش همه بر این اســــت تا منافــــع کارگران در 
تعیین دســــتمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت 
در شــــورای عالی کار حداقل مزد تعیین می شــــود و سایر 
ســــطوح مزدی مانند سال های گذشــــته به شکل خاص 

خود محاسبه و انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشــــت: براســــاس 
مــــاده 41 قانــــون کار و تبصره ذیــــل آن عالوه بــــر تعیین 
دستمزد، پوشش دادن ســــبد خانوار 3.2 نفره در یکماه 
و یکســــال را در دســــتور کار داریم و اینکه حداقل مزد که 
مربوط به یک کارگر اســــت چقدر از سبد خانوار را پوشش 

می دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.
شــــریعتمداری بــــه حمایــــت از افــــراد بیــــکار شــــده در اثر 
شــــیوع کرونا اشــــاره کرد و گفت: به محض شیوع کرونا در 
اســــفندماه پارســــال ســــامانه ای ایجاد کردیم و از کسانی 
که بیکار اجباری شــــدند خواســــتیم در آن ثبت نام کنند 
که 860 هــــزار نفر ثبت نــــام کردند و مقــــرری بیمه بیکاری 
کرونایی آنها از همان ماه پرداخت شد و تا خرداد 99 ادامه 
داشــــت. بعد از این زمان پرونده کســــانی که بیکاری آنان 
ادامه دار بود رســــیدگی شــــد. اما هنوز 70 هــــزار نفر از این 
افرادی که برای مقرری بیمه بیکاری کرونایی ثبت نام کرده 
 ، بودند به علت عدم پرداخت از ســــوی خزانه داری کشور

مطالبه دارند.
وی همچنین درباره پشت نوبتی ها در بهزیستی و برقراری 
مســــتمری برای آنــــان گفــــت: در ابتدای ســــال 98 تعداد 
پشــــت نوبتی ها را صفر کردیم، پس از آن میزان پرداختی 
به مراکز نگهداری مددجویان را هم 54 تا 250 درصد رشد 
دادیم کــــه قدم خوبی بــــرای پرداخت مســــتمری و هزینه 
نگهداری معلوالن است. امیدواریم این مسیر با تصویب 
ردیفی در بودجه 1400 با قوت بیشــــتری ادامه پیدا کند. به 
طور قطع با رشــــد بودجه مراکز حمایتی از جمله بهزیستی 
و کمیتــــه امداد امــــام)ره( از تعداد افراد پشــــت نوبت کم 

خواهیم کرد.

روحانی:

شرایط عید امسال مشابه سال گذشته است
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس جمهــــور گفت: اگر 
دچار موج چهارم کرونا نشــــویم بازهم همــــه باید مراعات 
کنند. حجت االســــالم حســــن روحانــــی رئیس جمهور در 
جلســــه روز شــــنبه ســــتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
اقدامــــات کادر درمانی در یکســــال گذشــــته، گفت: این 
روزها مقداری نسبت به چند ماه پیش حساس تر است 
چون مــــردم در جنب و جوش اجتماعی، فرهنگی و تردد و 
مراودات هستند و در روزهایی به سر می بریم که تماس ها 
و ترددها مقداری بیشــــتر شــــده و فاصله ها شــــاید کمتر 
مراعات می شــــود و آثار این عــــدم مراعات دو هفته ی بعد 

دیده می شود.
رئیس جمهور گفت: همــــه می خواهیم که عید آرامی برای 
مردم وجود داشــــته باشد و خانواده ها بتوانند سنت های 
این ایام را برگزار کنند ولی این سنت ها نه به شکل سابق؛ 
اگر دچار موج چهارم کرونا نشویم بازهم همه باید مراعات 
کنند و شــــرایط در عید امسال مشــــابه عید سال گذشته 

است و در برخی موارد باید بیشتر مراعات شود.
روحانی خاطر نشــــان کرد: مردم ما در این 13 ماه همکاری 
داشــــته اند و این ایــــام هم باید بیشــــتر مراقبــــت کنند و 

مراودات باید کمتر شود و مراعات ها هم افزایش یابد.
وی به آغاز واکسیناسیون در دهه فجر امسال پرداخت و 
خاطر نشان کرد: شرایط ما در هفته های پیش رو هم برای 
کادر درمان و هم برای افراد مسن و دارای بیماری زمینه ای 
بهتر خواهد شــــد توان دولت برای خرید واکسن متمرکز 

است و هر مقدار که بتوانیم واکسن را تهیه می کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: شــــرایط واکســــن امروز مشــــابه 
ماســــک در روزهــــای اول این بیماری اســــت و در روزهای 
اول این بیماری بر ســــر ماســــک دعوا بود و در فرودگاه ها 
ماسک های کشــــورهای دیگر را تصرف می کردند و مسیر 
آن شرایط برای ماسک  آن روز  هواپیماها عوض می کردند 
بود و امروز برای واکسن این شرایط در دنیا پیش آماده و 

امتحان بزرگی برای همه دنیاست.
روحانی گفت: کشــــورهای پیشــــرفته و صاحب امکانات 
می خواهند همه واکســــن ها را در کشــــور خــــود بیاورند و 
سریع واکسیناسیون انجام شود و البته طبیعی است که 
هر حکومتی به فکر مردم خود باشد ولی وظیفه اخالقی و 

انسانی حکم می کند که به فکر همه مردم جهان باشیم.
وی خاطر نشــــان کرد: ایــــن بیماری یک موضــــوع پاندمی 
است یعنی بیماری است که سراســــر جهان را فراگرفته و 
اگر یک کشور صد درصد هم واکسیناسیون را انجام دهد 
بازهم ممکن اســــت از این بیماری مصون نماند زیرا تردد 
و رفت وآمد وجــــود دارد. مصونیت واقعــــی زمانی حاصل 
می شود که در سراسر جهان واکسیناسیون انجام بگیرد 

و همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند.
رئیس جمهــــور دربــــاره واکســــن کرونــــا اظهــــار کــــرد: آثار 
واکســــن ها هنوز مشخص نیست و این که کدام واکسن 
مؤثرتر و تا چه زمان مؤثر اســــت و چــــه عوارضی دارد، هنوز 
روشن نیست ضمنا ویروس ممکن است هر روز جهش 

خاصی داشته باشد و این مسئله برای کسانی که واکسن 
را می سازند، کار را سخت تر می کند.

روحانی بــــا ذکر این نکته کــــه این امکان وجــــود ندارد که 
کشور یک ساعته واکسینه شــــود، افزود: اگر واکسن هم 
به اندازه کافی باشــــد، ماه ها وقت می برد و ممکن اســــت 
شش-هفت ماه زمان ببرد رعایت شــــیوه نامه ها در این 
شرایط یک ضرورت است یعنی واکسن موجب نمی شود 
که مراعات مردم ضعیف شــــود و شــــیوه نامه ها به عنوان 
یک اصــــل باید مــــد نظر باشــــد امکانات بهداشــــتی باید 
بسیج شــــود و اقدامات کنترلی و پایشــــی با قدرت بیشتر 

ادامه یابد.
وی گفت: تست تشخیصی باید به صورت روزانه افزایش 
یابد که شرایط ما نســــبت به قبل بهتر شده و افراد مبتال 
را می توان بیشــــتر شناسایی کرد تا نیاز به بستری نداشته 
باشــــند البته ناچاریم کــــه محدودیت هــــا را ادامه دهیم و 
شاید تمام سال آینده محدودیت ها ادامه یابد و اقدامات 

تنبیهی هم باید انجام شود.
وی بــــا بیان اینکه دولــــت خود را موظــــف می داند در این 
شرایط بستر الکترونیکی را برای خدمات توسعه دهد و ما 
روزانه این کار را انجام می دهیم و این وظیفه بزرگ ماست، 
تصریــــح کــــرد: اقدامات حمایتــــی نیز از وظایف ماســــت و 
در طول امســــال اقدامــــات زایدی از جملــــه وام و تأخیر در 
پرداخت های مردم را داشتیم و سال آینده هم اگر همین 

شرایط باشد بازهم باید اقدامات حمایتی را انجام دهیم.

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

قانون لغو تحریم ها باید اجرا شود
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: نماینده مــــردم همدان 
و فامنیــــن در مجلــــس شــــورای اســــالمی قانــــون اقدام 
راهبردی لغو تحریم ها را اجرایی دانســــت و گفت: دولت 
اگــــر از این قانــــون تخطی کند باید پاســــخ گو باشــــد، زیرا 
مذاکره برای رفع کامل تحریم ها بود نه برای اینکه سرگرم 

شویم.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحسین فالحی 
ظهــــر دیروز در دیــــدار با مردم روســــتای گراچقا و بررســــی 
مشــــکالت آنها با بیــــان اینکه در ایــــن برهه از زمــــان و با 
توجه به مشــــکالت موجود در جامعه باید مردم پا به پای 
ولی جامعه ایســــتادگی کنند اظهار کــــرد: هرچقدر در برابر 
دشــــمن عقب نشــــینی کنیم دشمن پیشــــروی می کند 
ضمن اینکه منطق دین ما این اســــت کــــه در برابر ظلم و 

ستم عقب نشینی نکنیم.
وی با بیان اینکه جواب عهدشــــکنی دشــــمن ایستادگی 

در برابر او اســــت یادآور شــــد: زمانی که مردم شعار »انرژی 
هسته ای حق مسلم ماست« را سر دادند و جامعه با تمام 
تــــوان در این زمینه ایســــتادگی کرد نتیجــــه این مقاومت 

باعث شد چرخ سانتریفیوژها بچرخد.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــالمی قانون اقــــدام راهبردی لغــــو تحریم هــــا را اجرایی 
دانست و تصریح کرد: دولت اگر از این قانون تخطی کند 
باید پاســــخ گو باشــــد، زیرا مذاکره برای رفع کامل تحریم ها 

بود نه برای اینکه سرگرم شویم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه ایران کشــــور ثروتمندی اســــت و 
بخش اعظمی از مشــــکالت معیشــــتی و اقتصادی ناشی 
از ســــوء مدیریت و بی تدبیری برخی مدیران اســــت یادآور 
شــــد: در همدان نیز به دلیل عدم مدیریت درست اقالم 

معیشتی متأسفانه مردم دچار مشکل شده اند.
فالحی با اســــتناد به بیانات رهبر انقالب که فرمودند باید 

تحریم ها خنثی شــــود، از تالش برای خودکفایی در کشور 
ســــخن به میان آورد و گفت: ما در صنایع نظامی خودکفا 
شــــده ایم و با تداوم ایــــن رویکرد در ســــایر بخش ها باید 

تحریم ها را خنثی کنیم.
وی افــــزود: در حوزه اقتصــــاد، تفکر لیبرال بــــه جای تکیه 
بر توان داخلــــی دنبال برقراری ارتباط با غرب اســــت، تمام 
همت و تالش مجلــــس همواره بر رفع مشــــکالت مردم 
اســــت؛ هرجا که مجلس مورد هجمه قرار می گیرد، بدانید 

که قطعا جلوی فسادی را گرفته است.
به نقــــل از فــــارس، نماینده مــــردم همــــدان و فامنین در 
مجلــــس شــــورای اســــالمی در پایان ســــخنان خــــود بازار 
پاکستان، عراق و افغانســــتان را راه ارتباطی برای صادرات 
دانســــت و افزود: کشــــورهای منطقه بهترین راه ارتباطی 
برای توســــعه اقتصادی کشــــور هســــتند که بایــــد از این 

ظرفیت بهره گرفته شود.

اینجا کسی کرونا نمی گیرد
سفر معاون اول رئیس جمهور به آق قال وشیوه نامه های بهداشتی

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: نخســــتین مقصد معاون 
اول رئیــــس جمهــــور در ســــفر یــــک روزه اش به اســــتان 
گلستان، روســــتای عطاآباد آق قال بود تا از برخی طرح های 
توانمندســــازی و کارگاه هــــای تولیــــد مبــــل بازدیــــد کند 
اما همــــه چیز در ســــایه ازدحــــام جمعیت و عــــدم رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی قرار گرفت.
صبــــح شــــنبه اســــحاق جهانگیــــری، معــــاون اول رئیس 
جمهــــور در روســــتای عطاآبــــاد حضــــور یافت تــــا از برخی 
طرح های توانمندســــازی و اشتغالزایی و کارگاه های تولید 

مبل بازدید کند.
امــــا ازدحــــام جمعیــــت بــــدون رعایــــت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی به متن و بازدید از واحدهای تولیدی تبدیل به 
حاشیه شد. عدم ساماندهی شرایط و معطل ماندن مردم 
از ســــاعات ابتدایی صبح در روستا در شرایطی که کرونا هر 

روز دارد از میــــان ما قربانی می گیرد، چیزی جز ســــوء تدبیر 
نیست.

ضمــــن اینکــــه کرونای انگلیســــی نیز با قدرت ســــرایت و 
مرگ و میر بیشــــتر در مناطق مختلف کشور شیوع یافته 
و وزارت بهداشــــت به شــــدت بر رعایت شــــیوه نامه ها و 
فاصله گذاری فیزیکی، اســــتفاده از ماســــک و عدم حضور 

در تجمعات تأکید دارد.
کسانی  اما متأســــفانه خود مسؤوالن دولتی نخســــتین 
هستند که شیوه نامه های بهداشتی را نادیده می گیرند و 

به سالمتی مردم کم توجهی می کنند.
در زمــــان حضــــور جهانگیری در روســــتای عطاآبــــاد با آن 
ازدحامی که ایجاد شد متأسفانه برخی از افراد فاقد ماسک 
بودنــــد ضمــــن اینکه کــــودکان نیــــز در بین افــــراد حضور 
داشتند و کســــی هم نبود که بخواهد شــــرایط را مدیریت 

کند و جلوی این تجمع و ازدحام گرفته شود.
باید از آقای جهانگیری و مسؤوالن استانی سوال کرد اگر 
یک نفر در این جمع ناقل یا بیمار بوده باشد، می دانند چه 
خطری برای دیگران در پی خواهد داشت و آیا اگر کسی در 
این جمع به کرونا مبتال شود آقایان پاسخگو خواهند بود.
ضمــــن اینکــــه وزارت بهداشــــت بارهــــا بــــر برخــــورد بــــا 
کرده  کید  تأ عمومــــی  بهداشــــت  علیه  تهدیدکننــــدگان 
و معاونــــت بهداشــــتی در اســــتان ها نیــــز نظارت هــــای 
مســــتمری بر فعالیت اصناف ماننــــد تاالرهای پذیرایی، 
باشــــگاه های ورزشــــی و غیــــره دارد و اگــــر تجمعی بیش 
از حد اتفاق بیفتد یا شــــیوه نامه ای رعایت نشــــود، برای 
فــــرد متخلف مجازات در نظر می گیرند اما آیا کســــی آقای 
معاون اول را برای به خطر انداختن جان مردم روســــتای 

آباد مواخذه خواهد کرد؟ عطا
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مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

پیگیری تعمیر و نگهداری 
اماکن ورزشی استان

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان با بیان اینکه حفظ و حراســــت از 
بیت المال وظیفه همگانی اســــت، گفت: تعمیر 
و نگهــــداری اماکــــن ورزشــــی اســــتان همدان در 

باشد. کار  دستور 
دفتر  مهندســــین  بــــا  دیــــدار  در  ســــیفی  حمیــــد 
تبریک  ضمــــن  جوانــــان  و  ورزش  کل  اداره  فنــــی 
روز مهنــــدس، اظهــــار کــــرد: اگر در هر ســــازمان 
محکــــوم  ســــازمان  آن  نباشــــند  مهندســــین 
بــــه شکســــت خواهد بــــود و اگــــر باشــــند قطعا 
توســــعه ای دو چندان را می توان در سطح کشور 

بود. شاهد 
وی بــــا بیــــان اینکــــه مهندســــین بــــا اطالعات و 
ارقام بــــه روز همواره در کنار ما و حامی سیســــتم 
گذشته توجهی به  هستند، گفت: متأســــفانه در 
ایــــن موضوع مهم نشــــده و برای ارتقــــاء جایگاه 
ایــــن عزیــــزان تالش و آســــیب شناســــی صورت 

است. نگرفته 
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، افزود: 
آنچه امــــروز در دســــتور کار قــــرار داده ایــــم و طی 
آینده نیز اجرایی می شــــود جابجایی دفتر  روزهای 
آنها  کار مهندســــین برای حفــــظ جایگاه و شــــان 

است.
وی با اشــــاره به اینکه مهندسین با نظریه پردازی، 
ایــــده پردازی و و ذهــــن خالق می تواننــــد چراغ راه 
باشــــند و برای پیشــــرفت ســــازمان راهــــکار ارائه 
دهند، گفت: امروز باید به ســــمت رفع مشکالت 
زیرساختی، تعمیر و نوسازی اماکن ورزش حرکت 
کنیم چراکه در گذشته به آن توجهی نشده است.

ســــیفی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه نتیجــــه دیدار ها و 
رایزنی هــــای صورت گرفتــــه طی چند مــــاه اخیر با 
جوانان  و  ورزش  وزارت  مختلــــف  معاونت هــــای 
موجــــب تخصیص و جذب اعتبار برای پیشــــبرد 
اهــــداف ورزش و جوانان اســــتان همدان شــــده 
بدعت هــــای  برخــــی  متأســــفانه  گفــــت:  اســــت، 
اشــــتباه در گذشــــته موجــــب کاهــــش ســــرعت 
اســــتان  جوانــــان  و  ورزش  کل  اداره  در  توســــعه 
همدان شــــده اســــت که امروز ایــــن روند اصالح 

است. شده 
کید بــــر اینکه نبایــــد بگذاریم مســــائل  وی بــــا تأ
جــــاری کــــه کمتریــــن هزینــــه را دارند بــــه معضل 
تبدیل شــــوند، گفت: دوســــتی و اتحــــاد بین هر 
می شود  پیشــــرفت  و  توســــعه  موجب  مجموعه 
و قطعــــا تفرقه بین هــــر جامعه موجب پس رفت 

می شود.
کید  مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، تأ
کرد: روز مهندس روزی اســــت که به یاد داشــــته 
که  باشــــیم پروژه هــــای ورزشــــی مــــا و قهرمانانی 
پــــرورش می یابند حاصــــل زحمات  در ســــالن ها 
مهندســــینی اســــت که با کمترین چشم داشت 

می کنند. فعالیت 

همدان میزبان مسابقات 
جودو غرب کشور شد

هگمتانــــه، گروه ورزش: ســــخنگوی اداره ورزش 
و جوانــــان همدان گفت: شــــهر همــــدان میزبان 

شد. کشور  غرب  استان های  جودو  مسابقات 
حمداهلل چاروســــایی اظهار کرد: مسابقات جودو 
بــــا حضــــور اســــتان های همدان،  کشــــور  غــــرب 
بــــه  مرکــــزی  و  کرمانشــــاه  کردســــتان،  لرســــتان، 

می شود. برگزار  همدان  میزبانی 
وی بیــــان کرد: ایــــن رقابت ها دوشــــنبه یازدهم 
ســــردار  شــــهید  ســــالن  در  جــــاری  اســــفندماه 

شد. خواهد  اجرا  همدان  سلیمانی 
در  مسابقات  این  کرد:  خاطرنشــــان  چاروســــایی 
 10 دو رده ســــنی نوجوانان و جوانــــان و با حضور 

می شود. برگزار  تیم 
وی یادآور شــــد: همدان از زیرساخت های بسیار 
خــــوب در ورزش برخوردار اســــت و می توانیم به 
شکل بســــیار مطلوب میزبان مســــابقات ملی و 

باشیم. المللی  بین 
همــــدان از اســــتان های موفــــق در ورزش جودو 

است. کشور 

خبــر

درخشش شهرداری همدان 
در آسمان لیگ 2 فوتبال کشور

طالیی و شاگردانش گل کاشتند

هگمتانــــه، گروه ورزش: تنها ســــه هفته دیگر تا رســــیدن 
قطار رقابت های لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور تا نیمه 
راه و پایان نیــــم فصل این رقابت ها باقــــی مانده و در این 
3 هفته پایانی، رقابت های حساس و نفس گیری در گروه 

الف برای قهرمانی نیم فصل رقم خواهد خورد.
تیم فوتبال شهرداری همدان در این فصل از رقابت ها به 
دور از حواشــــی و با آرامش خاصی با حضور مربی توانمند 
و بومی خود رضا طالیی منش و کادر توانمند مجید بیگم 
جانی، مصطفی کاشــــی، محمد بیــــات و حمید یادگاری کار 
خود را با اردوی یک ماهه در کمپ دانشــــگاه آزاد اسالمی 

همدان آغاز کرد.
شــــهرداریچی ها در این فصل از رقابت ها همچون فصول 
گذشته با کادر مربیگری و اجرایی صددرصد بومی و بیش 
از 80 درصد بازیکنان بومی قدم به رقابت های لیگ دسته 

دوم فوتبال کشور گذاشتند.
این تیم تا به ایــــن هفته از رقابت ها نتایج شــــگفت انگیز 
و دور از انتظاری را برخالف نظر تمام کارشناســــان فوتبالی 
کسب کرد و حتی اگر کمی هم خوش شانس تر بودند در 
حال حاضر باید حداقل با 4 امتیاز اختالف در صدر جدول 
گروه الف لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور حضور داشته 

باشند.
شــــاگردان طالیی منــــش در ایــــن فصــــل از رقابت هــــا در 
دیدارهای خارج از همدان تیم بســــیار ترسناک و هجومی 
بودند و در هفته اول این رقابت ها از سواحل خلیج فارس 
توانســــتند 3 امتیاز شــــیرین برابر شــــهرداری بندرعباس 

کسب کنند تا گام نخست را محکم بردارند.
در هفته ســــوم در دیدار خارج از خانه دیگر با 2 گل نفت و 
گاز گچســــاران را در شهر خود شکست دادند تا در 2 بازی 
خارج از خانه 6 امتیاز کســــب کرده باشند، در هفته پنجم 
نیز تیم خوب و پر قدمت ایرانجوان بوشــــهر را با تســــاوی 

یک بر یک در بوشهر متوقف کردند.
اما در هفته هفتم برخالف پیش بینی ها اولین شکست 
شــــهرداری در خــــارج از خانه برابــــر فوالد نویــــن اهواز رقم 
خورد که در این دیدار شــــهرداریچی ها بر اثر یک اتفاق گل 
، به در بســــته خوردند تا  خوردند و هرچــــه حمله کردند نیز

اولین شکست آنها ثبت شود.
در هفتــــه نهم و دهــــم تیم فوتبال شــــهرداری همدان دو 
دیدار خارج از خانه متوالی در رشت و اهواز برابر سپیدرود 
و ملــــی حفاری انجــــام داد که در هفته نهم پیروزی بســــیار 
ارزشــــمند و شیرینی در شــــهر باران برابر سپیدرود کسب 

کردنــــد و در هفته دهم نیز تیم قدرتمنــــد ملی حفاری را در 
اهواز متوقف کردند.

در دیدارهای خانگی تیم فوتبال شهرداری همدان بسیار 
بدشــــانس بود و دو پیروزی ارزشــــمند برابــــر مس نوین 
کرمان و اسپاد تهران در هفته دوم و چهارم را در وقت های 
اضافــــه پایــــان بــــازی از دســــت داد و دو پیروزی نیــــز برابر 
محتشــــم تبریز و آواالن کامیارن در همدان در هفته های 

ششم و هشتم کسب کردند.
اگر شهرداریچی ها کمی خوش شــــانس تر بودند در حال 
حاضر 4 امتیاز بیشــــتر در کیســــه خود اندوخته بودند اما 
با تمام این تفاســــیر نیز تیم فوتبال شــــهرداری همدان در 
حال حاضر با 5 پیروزی، 4 تســــاوی و یک شکســــت با 19 

امتیاز درصدر جدول رده بندی گروه الف قرار دارد.
پایانــــی  دیــــدار   3 در  همــــدان  شــــهرداری  فوتبــــال  تیــــم 
رقابت هــــای لیــــگ دســــته دوم فوتبال کشــــور 3 فینال 
ســــخت را باید برگزار کنــــد شــــهرداریچی ها در هفته جاری 
دوشــــنبه 11 اسفند ماه باید از ســــاعت 14:15 در ورزشگاه 
سردار شهید حاجی بابایی مریانج به مصاف تیم قدرتمند 

و متمول ویستا توربین تهران بروند.
تیم ویســــتا توربین به جهت پشــــتوانه مالی قوی فرشاد 
پیوس مهاجم دهه 70 پرسپولیســــی ها و بازیکن اســــبق 
تیــــم ملی را بــــر روی نیمکــــت خــــود دارد و ایــــن مربی نیز 
توانسته با پشتوانه مالی خوب مدیران باشگاه بازیکنان 

قدرتمندی را جذب کند.
ایــــن تیم هــــم اکنون بــــا 17 امتیــــاز در رده چهــــارم جدول 
رده بندی قــــرار دارد به همین دلیل پیــــروزی برابر این تیم 
برای شــــهرداریچی های هگمتانه از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار خواهد بود.
دو فینــــال بعدی تیــــم فوتبال شــــهرداری همــــدان برابر 
تیــــم دوم جدول امید گناوه و علم و ادب تبریز تیم ســــوم 

جدول خواهد بود.

 3 فینال سخت را در هفته های پایانی نیم فصل در  �
پیش داریم

رضــــا طالیی منش با اشــــاره بــــه 2 دیدار خــــارج از خانه تیم 
فوتبال شــــهرداری همدان اظهار کرد: در دو هفته گذشته 
مــــا 2 دیدار بســــیار ســــنگین و ســــخت را برابــــر تیم های 
قدرتمند و صاحب نام ســــپیدرود رشــــت و ملــــی حفاری 
اهواز برگزار کردیم که توانستیم 4 امتیاز در این دیدارهای 

سنگین کسب کنیم.

ســــرمربی تیــــم فوتبال شــــهرداری همــــدان افــــزود: تیم 
سپیدرود رشــــت از تیم های با قدمت فوتبال ایران بوده 
و از لیگ برتر به اینجا رســــیده و از بازیکنان بســــیار خوب 
و با ســــابقه لیگ برتری نظیــــر محمد غالمــــی، اویس کرد 
جهان و پویا نزهتی سود می برد که موفق شدیم در اولین 
دیدار خارج از خانه با نتیجه 2 بر یک این تیم را در خانه اش 

شکست دهیم.
وی با بیــــان اینکه تیم فوتبــــال ملی حفاری اهــــواز یکی از 
تیم های قدرتمند گروه ما اســــت، گفت: در هفته گذشته 
و در دومین دیدار خارج از خانه متوالی خود نیز به مصاف 
ملی حفــــاری اهواز رفتیم کــــه باید بگویم این تیم بســــیار 

حرفه ای بود.
طالیی منش خاطرنشــــان کرد: می توانستیم در این دیدار 
 تســــاوی برابر این تیم در اهواز 

ً
هم پیروز باشــــیم اما واقعا

نیز برای ما ارزشمند بود.
ســــرمربی تیم فوتبــــال شــــهرداری همــــدان با اشــــاره به 
دیدارهای پیش رو شهرداری تا نیم فصل نیز بیان کرد: ما 
3 دیدار بسیار سرنوشت ســــاز و حساس تا نیم فصل در 

پیش داریم که هفته به هفته باید جلو برویم.
وی عنوان کرد: در هفته جــــاری باید در همدان به مصاف 
تیم خوب فرشاد پیوس در ویستاتوربین برویم که به طور 

قطع به دنبال کسب 3 امتیاز و پیروزی هستیم.
طالیی منــــش با بیان اینکــــه در همدان به هیــــچ تیمی باج 
نخواهیم داد، گفت: در دیدارهای خانگی محکوم به پیروزی 
هستیم و تنها و تنها برای کسب 3 امتیاز به میدان می رویم 

و به چیزی به جز پیروزی اصاًل فکر نمی کنیم.

ســــرمربی تیــــم فوتبال شــــهرداری همدان افــــزود: نگران 
داوری این دیدار هســــتیم این دیدار از حساسیت بسیار 
باالیی برخوردار بــــوده و امیدواریم کمیته داوران از داوران 

خوب و باتجربه ای برای این بازی استفاده کند.

به دنبال صعود به لیگ دسته اول هستیم �
حســــین کاظمی با اشاره به شــــرایط تیم فوتبال شهرداری 
همدان اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونا تمرینات پیش 
از فصل خوبی را برگــــزار کردیم و بــــا اردو منظم و خوبی در 
آقایان طالیی منش، بیگم جانی،  کنار زحمات مربیان تیم 
کاشــــی، بیات و یادگاری یک تیم منسجم و یک دل روانه 

مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور شد.
کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان افزود: حمایت های 
شــــهردار همدان، اعضای شورای شهر و ریاست و معاون 
ورزشــــی ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان نیز در مهیا کردن شرایط نقش تأثیرگذاری در این 

راه داشت که جا دارد از تمام این عزیزان نیز تشکر کنم.
وی با اشــــاره به جایگاه تیم فوتبال شــــهرداری همدان در 
صــــدر جدول لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور بیان کرد: 
خدا را شــــاکر هســــتیم تا به این هفته از رقابت ها با نتایج 
خوبــــی که با تالش بازیکنان و درایت کادر فنی رقم خورده 
در صدر جدول قرار داریم و تنهــــا هدف مان نیز صعود به 

لیگ دسته اول فوتبال کشور است.
کاظمی خاطرنشان کرد: اکثر تیم ها در این فصل به دنبال 
صعود به لیــــگ دســــته اول فوتبال هســــتند که همین 
باعث شده به جای فوتبال زیبا همه به دنبال نتیجه گیری 

باشــــند و تیم ها بیشــــتر بازی مســــتقیم و درگیرانــــه را در 
دستور کار خود قرار داده اند.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به مدعیان 
گفــــت: تیم های  گروه تیــــم فوتبال شــــهرداری همــــدان 
رشت،  سپیدرود   ، بوشهر ایرانجوان  تهران،  ویستاتوربین 
امیــــد گناوه و علم و ادب تبریــــز از تیم های خوب و مدعی 

گروه ما هستند.
وی عنوان کرد: من تجربه صعود با تیم فوتبال شهرداری 
همدان از لیگ دسته سوم به لیگ دسته دوم را داشته ام 
و امیدوارم امســــال هم طعم صعود به لیگ دســــته اول 
فوتبال کشور را کسب کنیم که با حمایت مسؤوالن دور 

از دسترس نیست.
کاظمی با اشــــاره به لزوم حمایت از تیم فوتبال شهرداری 
گفت: شهرداری همیشــــه در پرداخت مطالبات  همدان 
خود خوش قول بوده اما در مقطع کنونی باتوجه به شرایط 
تیــــم پرداخت به موقع مطالبات بازیکنــــان و پاداش ها در 

روحیه و انگیزه بازیکنان بسیار تأثیرگذار است.
وی افزود: امیدواریم شــــهردار ورزش دوســــت همدان و 
اعضای شــــورای شــــهر مانند گذشــــته حامی تیم فوتبال 

شهرداری همدان باشند.
گفتنی اســــت؛ تیم فوتبال شــــهرداری همدان با کســــب 
نتایج درخشــــان در این فصل از رقابت های لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشــــور ثابت کرده که همــــدان دارای فوتبال 
بــــوده و از مربیــــان با دانــــش و بازیکنان بومــــی خود بهره 
می برد که در صورت حمایت می توانند نتایج درخشــــانی را 

در فوتبال کشور رقم بزنند.

ابالغ دستورالعمل پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان

6 نمره برای تکالیف حرکتی
کنتــــرل وزن و چاقــــی  پــــروژه  هگمتانــــه، گــــروه ورزش: دســــتورالعمل 
دانش آمــــوزان )کوچ(، از ســــوی معاونت تربیت بدنی و ســــالمت وزارت 

آموزش و پرورش به استان های سراسر کشور ابالغ شد.
بــــا توجــــه بــــه اهمیــــت داشــــتن وزن متناســــب و زندگی همــــراه با 

تحــــرک در بهبــــود و ارتقاء یادگیــــری و همچنیــــن در افزایش ایمنی 
ونــــا و بیمارهــــای  وس کر افــــراد در ابتــــال و مقابلــــه بــــا شــــیوع ویــــر
وژه کنترل وزن و چاقی  واگیــــر در طول زندگی، دســــتورالعمل پر غیر
ویج ســــبک زندگی فعال و ســــالم  ویکرد تر دانش آموزان )کوچ( با ر

کودکان  ســــالمت  بهبود  هدف  با  تحولی  طرح های  از  یکی  به عنوان 
شد. ابالغ  کشور  نوجوانان  و 

بر اساس این دستورالعمل، مدیران مدارس مکلف به تشکیل کارگروه 
درون مدرسه  ای با موضوع تغذیه سالم، فعالیت های ورزشی و عضویت 

معلمان تربیت بدنی، مراقبان ســــالمت، معاون پرورشــــی و تربیت بدنی 
و... هســــتند و شــــش نمره از ارزشــــیابی درس تربیت بدنــــی به تکالیف 
حرکتی و کارپوشــــه های تغذیه ای اختصاص پیــــدا کرده و در عین حال بر 

استفاده انگیزشی از ابزار ارزشیابی تأکید شده است.

ساعات پرالتهاب تا انتخاباتی سرنوشت ساز
چه کسی بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه می زند؟

هگمتانه، گــــروه ورزش: مجمع انتخاباتی فدراســــیون 
فوتبال امروز یکشنبه ســــاعت 10 با آرای خود، رئیس و 
اعضای هیأت رئیسه این فدراسیون را به مدت 4 سال 
تعیین خواهد کرد که پایانی بر یک دوره پر تالطم و یک 

سال معطلی فوتبال ایران است.
انتظارها برای برگزاری انتخابات فدراســــیون فوتبال به 
سر آمده و به زودی تکلیف ریاست فدراسیون فوتبال 
و اعضــــای هیأت رئیســــه این فدراســــیون مشــــخص 
خواهد شــــد. مجمــــع انتخاباتــــی فدراســــیون فوتبال 
متشــــکل از 89 عضــــو )فقط 87 عضــــو در مجمع حق 
رأی خواهند داشــــت( امروز یکشــــنبه ساعت 10 صبح 
در ســــالن اجالس ســــران گرد هم می آیند تــــا تکلیف 
مهم تریــــن ورزش ایران را تعیین و آینــــده این ورزش را 
به دستان ریاست جدید و اعضای هیأت رئیسه واگذار 

کنند.
برگزاری انتخابات این فدراســــیون در شــــرایطی است 
که یــــک ســــال قبل کمتر کســــی تصــــور می کــــرد بعد 
از ایرادهــــای فیفــــا بــــه اساســــنامه این فدراســــیون و 
مشکالتی که در ادامه در مسیر تصویب اساسنامه به 
وجود آمد، انتخابات در سال 99 برگزار شود اما باالخره 
مجمع انتخاباتی امروز تشــــکیل می شــــود و در حضور 
وزیــــر ورزش و معاون وی، صاحبــــان آرا تکلیف 11 عضو 

هیأت رئیسه را مشخص خواهند کرد.
حســــاس ترین بخش این انتخابــــات، مربوط به رقابت 
چهــــار نامــــزد ریاســــت فدراســــیون فوتبال اســــت که 
برخالف پیش بینی ها، هیچ یک از انتخابات کناره گیری 
نکرده اند. این موضوع به این معنی اســــت که هر چهار 
نفر نســــبت به موفقیت خود در این انتخابات امیدوار 
هســــتند و قرار نیست کســــی به نفع کس دیگری کنار 

بــــرود و احتماال در رقابتی نزدیــــک، صاحب طبقه پنجم 
ســــاختمان فدراســــیون فوتبال و اتاق ریاست خواهد 

شد.
مصطفی آجرلو، شهاب الدین عزیزی خادم، علی کریمی 
و کیومرث هاشمی )به ترتیب حروف الفبا( چهار نفری 
هســــتند که پا به این عرصه گذاشته اند و با برنامه های 
خــــود امیدوار به خروج فوتبال ایران از رکود هســــتند و 

قصد دارند فدراسیونی بدهکار را از بحران خارج کنند.
به جــــز صندلی ریاســــت، باید تکلیف 10 کرســــی هیأت 
رئیســــه هم مشــــخص شــــود. بعد از تعیین ریاســــت 
فدراســــیون فوتبال، نوبت به رأی گیری برای سه نامزد 
بــــرای ســــمت های نایب  پیشــــنهادی رئیــــس جدید 
رئیس اول، دوم و سوم )بانوان( است. اعضای مجمع 
به نفرات معرفی شــــده رأی خواهند داد و کســــی که 50 
آرا را به دســــت آورد، می تواند همــــراه با رئیس  درصــــد 

جدید راهی ساختمان سئول شود.
در ادامه حاضران برای سمت های باقی مانده در هیأت 
رئیســــه رأی گیری می کنند. از میان داوطلبان، دو نفر از 
میان مدیران عامل باشــــگاه ها، دو نفر از میان روسای 
هیأت هــــای فوتبــــال و همیــــن طور ســــه نفــــر از میان 

کارشناسان انتخاب خواهد شد.
در این بخش هم نفراتی که در هر بخش بیشــــترین آرا 
را به دســــت بیاورند، راهی هیأت رئیسه می شوند که با 
آرا میان افراد مختلف  توجه به تعدد نامزدها، احتمــــاال 
تقسیم خواهد شد و رقابت سخت تر از بخش ریاست 

است.
به طــــور کلی 69 نفر برای این انتخابات در ســــمت های 
مختلف نامزد شده اند که نهایتا 11 نفر برگزیده خواهند 

شد.

برگزاری نخستین کارگاه بازی های رومیزی کشور
در همدان

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس کمیتــــه آموزش هیأت 
ورزش های همگانی اســــتان همدان گفت: نخستین 
کارگاه آمــــوزش مجــــازی بازی هــــای رومیزی کشــــور به 

میزبانی همدان برگزار شد.
"علیرضا نوروزی" اظهار کرد: در این کارگاه 35 شــــرکت 
، خوزستان، همدان، اصفهان  کننده از استان های البرز

و خراسان رضوی حضور داشتند.
وی بیان کرد: این کارگاه آموزشــــی به مدت سه روز و به 
صورت برخط برگزار می شــــود که کار تدریس و آموزش 

کارگاه را ولی محمدی برعهده دارد.

نــــوروزی خاطرنشــــان کــــرد: این رشــــته زیــــر مجموعه 
بازی های فکری فدراسیون همگانی کشور است.

وی یادآور شــــد: برگزیدگان این دوره جــــواز فعالیت 
اخذ  را  فکــــری  بازی های  زمینــــه  در  باشــــگاهی  امــــور 

کرد. خواهند 
همدان یکی از استان های پیشتاز در برگزاری دوره ها و 

کارگاه های آموزشی همگانی کشور است.
که در مجموعه  ٧ سال است  بازی های فکری حدود 
فعال  و  راه انــــدازی  همگانی  ورزش های  فدراســــیون 

است. شده 

پاس و چالش انتخاب سرمربی جدید
هگمتانه، گروه ورزش: میثم ناصرنژاد- جدایی زودهنگام 
مهــــدی پاشــــازاده از پاس باعــــث ایجاد چالــــش تصمیم 
گیــــری در انتخاب ســــرمربی جدید برای ایــــن تیم در ادامه 

مسابقات شده است.
از هفته ها قبل ســــاز جدایــــی از پاس را کوک کــــرد و برای 
مسجل شدن رفتن خود، نبود امکانات و متعهد نبودن 
مسووالن در تأمین خواسته های تیمش را بهانه قرار داد.
البته او بارها اشــــتیاق خود را برای ارتقــــا جایگاه مربیگری 
خــــود در ســــطح یــــک و برتــــر کشــــور نشــــان داده بود و 
مشــــکالت پاس از یکســــو و پیشــــنهاد تیم لیــــگ برتری 

ماشین سازی از سوی دیگر باعث خروج از همدان شد.
هر چند بســــیاری از کارشناســــان رفتن پاشــــازاده به تیم 
بحران زده ماشین سازی تبریز را ریسک بزرگ دانستند اما 
او شوق سرمربیگری در لیگ برتر و تجربه کار کردن در این 

سطح را داشت.

پاشازاده وصله پاس نبود �
برخــــی کارشناســــان فوتبالی برایــــن عقیده هســــتند که 

انتخاب پاشازاده برای تیم پاس اشتباه بود.
مدیــــران پاس در حالی ســــراغ مهدی پاشــــازاده رفتند که 
، سپیدرود  او فصل قبل در ســــه تیم شــــهرداری ماهشهر
رشت و شاهین بوشهر سرمربی بود و در نتیجه عملکرد 

مطلوب نداشت.
او در شــــرایطی به پاس آمــــد که همان زمــــان زمزمه هایی 
مبنی بــــر مذاکــــره با محســــن عاشــــوری، علــــی کالنتری، 

سیامک فراهانی و سایر مربیان نیز به گوش رسید.
نام پاشــــازاده به عنوان یکی از مربیــــان موفق و باتجربه در 
صعود دادن تیم هایی لیگ های پایین کشــــور و شناخته 

بودن او باعث شد تا این انتخاب صورت بگیرد.
اما پاشــــازاده همواره انتظار داشت پاس در سطح باالتر از 
لیگ 2 امکانات داشته باشد چرا که معتقد بود برای پاسی 
که داعیه صعود دارد، امکانات باید فراتر از این سطح لیگ 

باشد.
حضور او در پاس توام با مشــــکالت مالــــی و امکانات بود 
و باعث شــــد تــــا هر هفتــــه بهانه ای تــــازه بــــرای غیبت در 

تمرینات و سایر حواشی داشته باشد.
همین مســــایل سبب شــــد تا از روزها قبل زمینه جدایی 
خــــود را هموار ســــازد و بتواند بــــه راحتی با فســــخ قرارداد 

رهسپار ماشین سازی تبریز شود.

شکایت از پاشازاده و ابهام در قرارداد �
مدیران پاس به محض پیوســــتن پاشــــازاده به ماشــــین 

، پرونده شکایت از او را به جریان انداخته اند. سازی تبریز
آنها معتقدند پاشازاده با پاس قرارداد دارد و بابت جدایی 
از این تیم بدون هماهنگی و پیوســــتن به ماشین سازی 
با جریمه مالی همراه خواهد بود و او باید ضرر و زیان پاس 

را بپردازد.
پاشــــازاده به راحتی با حضور در سازمان لیگ قرارداد خود 

را با این تیم فســــخ کرد و توانست به طور رسمی سرمربی 
ماشین سازی تبریز شود.

اما پاسی ها مدعی شــــدند که او برای این جدایی خسارت 
ســــنگینی به این تیم زده و باید نســــبت بــــه جبران مالی 

محکوم شود.
ادعایــــی که پاشــــازاده آن را رد می کنــــد و می گوید: اگر منع 
قانونی یا تخلفی داشــــتم، چطور توانســــتم قــــراردادم را در 

سازمان لیگ فسخ کنم.
نزدیــــکان به باشــــگاه پاس نیــــز مدعی هســــتند که این 
باشــــگاه به دنبال دریافت خسارت از پاشازاده است و در 
قرارداد او قید شده که در صورت جدایی و پیوستن به تیم 

لیگ برتری باید رضایت این تیم را جلب کند.
با این وجود پاشازاده همکاری خود با پاس را فسخ کرده و 

ابهام در قرارداد او وجود دارد.

سیانکی ادامه راه پاشازاده �
در نبود مهدی پاشــــازاده، قاسم ســــیانکی دستیار او امور 

فنی تیم را برعهده گرفته است.
پاس با ســــیانکی هفته قبل برابر شــــهرداری بــــم در جام 
حذفی فوتبال کشور سه بر صفر به برتری رسید تا نگاه ها 

متوجه این مربی کهنه کار لیگ دویی شود.
مربی پاســــی ها به خوبی شــــناخت از بازیکنان دارد و چند 
نوبت نیــــز ســــرمربیگری تیم هــــای لیگ دویی و دســــته 

سومی را برعهده داشته است.
تصمیم منطقی در این اســــت که پاســــی ها با این مربی و 
ســــایر اعضای کادر فنــــی که دارای قرارداد هســــتند، لیگ 
را ادامه دهــــد و اگر این مربی با موفقیــــت دیدارهای باقی 
مانده را پشت ســــر گذاشــــت، اعتماد به او پایدار باشد و 
در صورتی که موفق به کســــب نتایج الزم نشــــد، می توان 

نسبت به قطع همکاری به توافق رسید.
ســــیانکی برای تقویت قوای جســــمانی بازیکنان تصمیم 
به افزودن یک مربی بدنســــاز باتجربه به ترکیب کادر فنی 

تیمش گرفته است.

پژمان بیک زاده از مربیان شناخته شده بدنسازی فوتبال 
به کادر فنی این تیم اضافه شده تا در صورت تداوم حضور 
سیانکی به عنوان ســــرمربی، او نیز همراهی الزم را داشته 

باشد.
سیانکی در صورتی که بتواند دیدارهای باقی مانده تا نیم 
فصل را با موفقیت پشــــت سر بگذارد، چه بسا در همین 
چند هفته به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شود.

مدیرعامل پاس منتظر نتیجه بازی دوشنبه همین هفته 
مقابل اترک بجنورد اســــت تا نســــبت به شرایط کادر فنی 

تیمش تصمیم گیری کند.

بازار داغ گزینه های سرمربیگری �
با خروج پاشــــازاده از تیم پــــاس، این روزهــــا از اقصی نقاط 
کشــــور به مدیرعامل باشــــگاه و سایر مســــووالن ورزش 
این اســــتان پیشنهادهای برای سپردن سکان پاس ارائه 

می شود.
آنچه که بسیار حایز اهمیت اســــت، پاس در شرایط فعلی 
به شــــوک روحی روانی الزم نیاز دارد تا در ادامه مسابقات به 

مراتب بهتر عمل کند.
از ســــوی دیگر پاس نیاز به ســــرمربی در حد و اندازه مهدی 
پاشــــازاده دارد و نباید با تصمیم اشتباه از مربیان کم تجربه 

استفاده کرد.
اما باید بپذیریم که پاس در شرایط فعلی نیاز به کادر فنی با 
انگیزه و پرتالش دارد تا بتواند امتیازهای از دست رفته را به 

نوعی جبران کند.
براین اســــاس اســــت که باید بــــه دور از هرگونــــه تصمیم 
احساســــی و جانبداری از گزینه خاص، آنچه که نیاز این تیم 

است، به عنوان سرمربی انتخاب شود.
امــــروزه پــــاس بــــه آرامــــش و تصمیم گیــــری منطقــــی نیاز 
دارد و همــــگان از امیــــر عظیمی مدیرعامل باشــــگاه پاس 

می خواهند که بهترین انتخاب صورت بگیرد.
پاس هــــم اکنــــون در رده هفتم گروه ب لیگ دســــته دوم 

فوتبال کشور حضور دارد.
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7 استان

تا هنگام ظهور حضرت ولی عصر )عج( این 
جوالن ها و عنادها و انکارها و تمنیات کثیف 

بشری، به دستگاه الهی حمله ور است اما شکل 
آن تغییر پیدا می کند و به بت پرستی مدرن 

یا به تصریح مقام معظم رهبری حفظه اهلل، به 
»جاهلیت مدرن« تبدیل می شود. هنگامی که 

از جاهلیت مدرن و بت پرستی مدرن تحلیل 
دقیق و عمیقی ارائه شود و کفر جدید که امروز 
به جامعه شیعه در ابعاد سیاسی و فرهنگی و 
اقتصادی حمله ور است روشن شود، آن وقت 

حوزه های علمیه باید وظائف جدیدی برای جامعه 
زنان تعریف کنند.

هگمتانه، گروه اندیشــــه: دســــتور به هجرت از شــــامات 
آب و  و ســــکونت هاجــــر و اســــماعیل در وادی بــــدون 
گیاه، مدیریــــت پیچیده خدای متعال برای حفظ نســــل 
نبی اکــــرم )ص( بود. چرا کــــه کفار و دشــــمنان هر لحظه 
می خواســــتند نســــل انبیاء را بکشــــند و از بیــــن ببرند. 
بــــه همین دلیل اســــت که ـ طبــــق گزار ش هــــای تاریخی 
ـ وقتــــی نــــور نبی اکرم )ص( در پیشــــانی حضرت هاشــــم 
)ع( هویدا شــــد، یهــــود چندین مرتبه قصد ترور ایشــــان 
را کردند. لذا حضرت ابراهیم )ع( مأمور شــــد از شــــامات 
که مرکــــز حکومت های کفــــر و محل درگیــــری انبیا الهی 
با دســــتگاه کفــــار بوده، هجــــرت کند و بــــرای حفظ جان 
حضرت اســــماعیل به عنوان حامل نطفه و نسل پیامبر 
آخرالزمــــان، او را به ســــرزمینی بیــــاورد که نه بشــــری و نه 
تمدنی باشــــد تا به صورت ناشــــناس و با حالت تقیه، به 
دور از خطرات ترور از سوی دشمنان قرار بگیرند تا نسل 
مبارک نبــــی اکرم )ص( وائمه اطهار حفظ شــــود. لذا تمام 
اجداد پیامبــــر )ص( در تقیه بودند؛ یعنــــی گرچه همگی 
موحــــد بودند ولی اظهــــار نمی کردند چــــون هوای نفس 
آنها همواره  و کفرِ غلیظ دســــتگاه کفر باعث می شــــد تا 
به دنبال برکندن نســــل انبیا از قاموس خلقت باشــــند. 
پس خدای متعال تدبیری کرد که نســــل نبی اکرم )ص( 
را از مرکز قدرت دســــتگاه کفر که در شامات قرار داشت 
دور کند و به مکان دیگری منتقل کند تا در طول قرن ها 
امنیت جانی برایشــــان فراهم گردد و این نطفه و نســــل 
مبــــارک انتقال پیــــدا کند. در واقع توحیــــد در عالم جاری 
نمی شــــود مگر توســــط نبی اکرم )ص( و ائمــــه هدی )ع( 
و آغــــاز حفاظت از ایــــن نور مبارک ـ که همــــان حفاظت از 
توحیــــد در عالم خارج و در زندگی عینی اســــت ـ به عهده 
یــــک مأموریت  حضرت هاجــــر )س( قرار می گیــــرد. این 
بسیار سخت و پیچیده  است. چه کسی می تواند چنین 
امتحانــــی را تحمــــل کنــــد؟! حضــــرت ابراهیــــم )ع( بعد از 
آنجا  مناجاتشان با خدای متعال، هاجر و اسماعیل را در 
گذاشــــت و رفت. پس از آن، تشــــنگی و گرســــنگی برای 

نوزاد پیدا شد و این رفت و آمد حضرت هاجر )س( بین 
صفا و مروه بــــرای پیدا کردن آب ـ که از ســــنخ هیچ یک از 
عبادات متعارف نیســــت ـ به یکی از مناسک حج تبدیل 
شــــد. عظمت این فعــــل و ابعــــاد این عبــــادت حضرت 
هاجــــر در دفــــاع از کلمه توحیــــد و حفاظت از پرســــتش 
خدای متعال در مقابل کفر به گونه ای اســــت که در ایام 
حج تا روز قیامت، تمام مردان باید نســــبت به این فعل 
عظیم تواضــــع و تعظیم کنند تا از این طریق، کســــب نور 
و معرفــــت الهــــی کنند. این رفتار از ســــنخ نمــــاز و روزه و 
عبادات فــــردی نبود بلکه در ســــطح احــــکام اعتقادی و 
حفاظــــت از کلمه توحید بر روی کره زمین بود و مخدراِت 

انبیاء و اولیای الهی چنین کسانی بودند!
لــــذا اگــــر قــــرار باشــــد نــــور و علــــم و معرفتی بــــه مردان 
غیرمعصــــوم اعــــم از فقها و علمــــا و نواب عــــام حضرت 
ولی عصر )عج( برســــد، با توســــل به این بزرگواران چون 
حضرت هاجر و حضرت مریم و فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیهن می رسد. چرا که اینها هم وزن با مأموریت انبیاء و 
اوصیای الهی در جهــــت حفاظت از کلمه توحید و مبارزه 
بــــا کفر انجام وظیفــــه کردند. عفت و عطوفت شــــان را در 
اعلــــی مراتب بت شــــکنی و مقابلــــه با کلمــــه کفر صرف 
نمودند. اینها عفت و عطوفت انقالبی داشــــتند. انقالب 
حقیقتی جز بت شــــکنی ندارد و البتــــه بت ها در هر زمان 
متفاوت اند. رحمت و روح و رضوان الهی بر حضرت امام 
)ره( و آن بصیــــرت بی نظیــــر او که در اواخر عمر شــــریف 
خود فرمــــود: »بت پرســــتی مــــدرن«]1[! امروز بشــــریت 
دیگر ســــنگ و چوب نمی پرســــتد اما اگر کســــی ســــنگ 
و چــــوب نپرســــتید، یعنی کفــــر تعطیل شــــده؟! اهواء و 
شهوات بشر متوقف شــــده؟! دنیاپرستی تعطیل شده 
! تا هنگام ظهور حضرت ولی عصر )عج( این 

ً
اســــت؟! ابدا

جوالن ها و عنادها و انکارها و تمنیات کثیف بشــــری، به 
دســــتگاه الهی حمله ور اســــت اما شــــکل آن تغییر پیدا 
می کند و به بت پرســــتی مدرن یا بــــه تصریح مقام معظم 
رهبری حفظه اهلل، به »جاهلیت مدرن« تبدیل می شــــود. 

هنگامــــی کــــه از جاهلیــــت مــــدرن و بت پرســــتی مدرن 
تحلیل دقیق و عمیقی ارائه شــــود و کفــــر جدید که امروز 
به جامعه شیعه در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
حمله ور اســــت روشن شــــود، آن وقت حوزه های علمیه 
بایــــد وظائف جدیــــدی برای جامعــــه زنان تعریــــف کنند. 
دیگــــر نباید وظایف زنان مســــلمان را منحصــــر به نماز و 
روزه و حجــــاب و عفاف و تربیت فرزند و همســــرداری و... 
نمایند. اگر دشــــمن با تمام وجوه و وجودشان به شکل 
مدرن به ما حمله ور اســــت، ما نمی توانیم نیمی از جامعه 
را در مقابــــل ایــــن هجمــــه بســــیج نکنیم بلکــــه وظائف 

جدیدی برای جامعه زنان مسلمان شکل می گیرد.
 همان طور که در طول انقالب اســــالمی وظائف جدیدی 
تعیین شــــد؛ به طــــور نمونه جامعــــه زنــــان در تظاهرات 
شــــرکت کردند. خواهران و مادران و همســــران شــــهدا 
گفتند اگر ما باز هم فرزند داشــــته باشــــیم فدای اســــالم 
می کنیم و با این روحیه و ایــــن موضع گیری تمام جامعه 

زنان به انفعال در آوردند و آنها را در مسیر انقالب همراه 
کردند. البته ما نباید در این مصادیق توقف کنیم چون 
آن فداکاری ها ناظر بــــه وضعیت جنگ نظامی بود. امروز 
و در شــــرایط جنــــگ فرهنگــــی و جنــــگ اقتصــــادی باید 
ابعاد وظیفه جامعــــه زنان دقیق تر شــــود همان طور که 
دشــــمنان فریب هــــای دقیق تر و ظریف تــــری برای ضربه 
زدن به جامعه اســــالمی ایجاد می کننــــد. ما اگر بخواهیم 
از بانــــوان و مخدرات الهــــی در طول تاریخ بــــه محوریت 
حضــــرت زهــــرا )س( الگــــو بگیریــــم اوال بایــــد تعریــــف 
صحیحــــی از شــــخصیت آنها ارائــــه کنیم. بایــــد عظمت 
افعــــال و موضع گیری های آنها را تبییــــن کنیم که چطور 
حمالت  سنگین ترین  و  هجمه ها  شدیدترین  مقابل  در 
دســــتگاه کفر ایســــتادگی کردند. بعد از آن باید بگوییم 
دستگاه کفر امروز چگونه ضربه می زند و ما باید چگونه 
جامعــــه خودمان را اعــــم از زن و مرد بســــیج و هماهنگ 
کنیــــم. البته چــــون ایــــام فاطمیه، منســــوب به حضرت 
صدیقــــه طاهره )س( اســــت ما بیشــــتر به بحــــث زنان 
توجــــه می کنیم و اال این وظیفه، یک امر عمومی اســــت. 
حفاظت از پرستش خدای متعال وظیفه همگان است 

و بر تمام احکام فقهی حاکم است.
ان شــــاء اهلل در مباحث آینده در تبیین سیر تاریخی این 
ضــــرورت، توصیفی در مــــورد زندگی حضــــرت زهرا )س( 

و مأموریت پیچیده ایشــــان ـ که متناســــب با آن، ملقب 
به »ســــیده النســــاء العالمیــــن من األولیــــن و اآلخرین« 
شدند ـ ارائه خواهد شــــد و پس از آن باید به توضیح کفر 
و جاهلیت مــــدرن پرداخت و راهکارهــــای مقابله با آن را 

کرد. تشریح 
----------------------------------------

نشســــت  خانه ها  در  باید  »آیا  امام خمینی:  حضرت   .]1 [
و بــــا تحلیلهــــای غلــــط و اهانــــت بــــه مقــــام   ومنزلــــت 
وحیۀ ناتوانی و عجز در مسلمانان،  انســــان ها و القای ر
کرد و جامعه  عماًل شیطان و شــــیطان زادگان   را تحمل 
را از وصــــول به خلوص که غایت کمــــال و نهایت آمال 

اســــت، منع کرد   و تصــــور نمود که مبــــارزۀ انبیاء با بت 
و بت پرســــتها منحصر به ســــنگ و چوب هــــای بیجان 
ابراهیم  همچــــون  پیامبرانی  نعوذبــــاهلل  و  اســــت  بوده   
در شکســــتن بت هــــا پیشــــقدم و امــــا در مصــــاف بــــا   
کرده انــــد؟! و حال  تــــرک  را  ســــتمگران، صحنــــۀ مبارزه 
و    جنگ هــــای  مبــــارزات  و  بت شــــکنی ها  تمــــام  آن کــــه 
ودیــــان و مــــاه و خورشــــید و  حضــــرت ابراهیــــم بــــا نمر
آن  بــــزرگ و همه  ستاره پرســــتان، مقدمــــه یک هجرت 
وادی  در  ســــکونت  و  ســــختی ها  تحمــــل  و  هجرت هــــا 
رع و   ســــاختن بیت وفدیه اسماعیل، مقدمه  غیر ذی ز
آوران،   آن،ختم پیــــام  بعثت و رســــالتی اســــت کــــه در 

آخریــــن بانیــــان و مؤسســــان کعبه را  ســــخن اولین و 
تکــــرار می کنــــد و رســــالت ابدی خــــود را بــــا    کالم ابدی 
غیر  اگر  که  می نمایــــد  ابالغ  ُتْشــــرُِکون«   ِمّما  َبریٌء  نِی  ّنَ »  ِا
ارائه   دهیم، اصــــاًل در زمان  ایــــن تحلیل و تفســــیری  از 
، بت و بت پرســــتی وجود ندارد و راســــتی کدام  معاصر
انســــان عاقلی   است که بت پرستی جدید و ُمدرن را در 
شکل ها و افســــون ها و ترفندهای ویژه خود نشناخته 
کاخ سیاه بر  که بتخانه هایی چون  از ســــلطه ای    باشد و 
ممالک اســــالمی و خون و ناموس مســــلمین و جهان 
ســــوم پیدا کرده اند، خبر نداشته باشد«. پیام به حجاج 
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کمترین رعایت شیوه نامه ها در آرامستان ها و نانوایی ها
پلمب 34 واحد متخلف در همدان

هگمتانــــه، گروه اندیشــــه: مدیر ســــالمت محیــــط و کار 
معاونت بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا از 
تعطیلــــی 34 واحد متخلف در همــــدان خبر داد و گفت: 
میزان رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی در آرامستان ها 

59 درصد و نانوایی ها 68 درصد بوده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، لیــــدا رفعتی با اشــــاره بــــه ارزیابی 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی از سوی مراکز مختلف 
در مقابلــــه با کرونــــا در روز 28 بهمن ماه تا 5 اســــفندماه 

سال جاری اظهار کرد: در این مدت 34 فروشگاه، واحد، 
مرکز و... پلمب شده است.

وی با اشــــاره بــــه معرفــــی 128 فروشــــگاه، واحد یــــا مرکز 
متخلــــف به مراجــــع قضایــــی گفــــت: طبــــق بازدیدهای 
گرفته میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در  صورت 

فرودگاه 100 درصد بوده است.
مدیر ســــالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن سینا با اشــــاره به رعایت 70 درصدی 

اســــتفاده از ماســــک از ســــوی مــــردم در مراکــــز و اماکن 
مختلــــف افزود: میزان اســــتفاده از ماســــک شــــاغالن و 

کارمندان ادارات 91 درصد بود.
وی به 74 درصد اســــتفاده از ماسک از سوی متصدیان 
و شــــاغالن مراکز صنعتی اشــــاره کرد و گفت: 89 درصد 
بانک هــــا  و  مؤسســــات  ادارات،  کارمنــــدان  و  شــــاغالن 

ماسک استفاده می کردند.
رفعتی با بیان اینکه میزان اســــتفاده مردم از ماســــک در 

وســــایل نقلیــــه 72 درصد بود عنوان کــــرد: 74 درصد در 
مطب، 73 درصد در مســــاجد و اماکن متبرک، 82 درصد 
در هتل ها و مراکز اقامتی شــــیوه نامه بهداشــــتی رعایت 

می شد.
وی بــــا اشــــاره به رعایــــت 74 درصــــدی شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی در مراکز خریــــد؛ 68 درصــــدی در نانوایی ها و 
71 درصــــد در پایانه برون شــــهری گفت: میــــزان رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی در دفاتر پیشــــخوان دولت 

61 درصد، پلیــــس + 10 به میزان 72 درصــــد، بانک ها 73 
درصد، دفاتــــر خدمات بیمــــه و داروخانه هــــا 73 درصد، 
غذاخوری ها 75 درصد و ادارات و ســــازمان ها 82 درصد 

بوده است.
بهداشــــتی  معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  مدیــــر 
میزان  به  اشــــاره  با  ابن سینا  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه 
در  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  رعایــــت  درصــــدی   59
آرامســــتان ها، از تعطیلــــی یــــک شــــهربازی خبــــر داد و 

یک  و  قهوه خانــــه  کافــــه  یک  وحــــش،  باغ  یــــک  ود:  افز
شــــیوه نامه های  رعایت  عــــدم  خاطر  به  نیز  آموزشــــگاه 

شد. تعطیل  بهداشتی 
وی با اشــــاره بــــه یک مــــورد تعطیلــــی مراســــم فرهنگی، 
مذهبــــی و اجتماعــــی بیــــان کــــرد: تعطیلی یک باشــــگاه 
ورزشی )سالنی(، یک اســــتخر سرپوشیده و یک مراسم 
نیــــز از دیگــــر اقدامــــات در راســــتای توجــــه بــــه رعایــــت 

است. بوده  دستورالعمل های بهداشتی 

می شود گرم  همدان 
ســــی  شنا ا هو کل  ه  ر ا د ا س  شــــنا ر کا  : ن ا همد خبر  ه  و گر  ، نــــه هگمتا
یج  ر تد بــــه  ن  ا همد ی  ا هــــو ی  ما د ینکه  ا ن  بیــــا بــــا  ن  ا همد ن  ســــتا ا
تــــا  ف  صــــا ن  ســــتا ا ن  ســــما آ شــــته  گذ ز  و ر  : گفــــت د  می شــــو م  گــــر
کی  نا بر ا یــــش  ا فز ا هد  شــــا ه  یند آ ی  ها ز و ر ر  د ما  ا د  بو ی  بر ا قســــمتی 

. هستیم
وز گذشــــته با  بــــه گــــزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب ر

افزایش تدریجی دمــــا خواهیم بود  از این هفته شــــاهد  اینکــــه  بیان 
5 درجه  5 تا  وز جمعه دمای هوای همــــدان از منفی  اظهار کــــرد: در ر

است. بوده  نوسان  در  سانتیگراد 
وز گذشــــته هوای نســــبتا ســــرد پدیده  10 ر وی با اشــــاره به اینکه در 
 11 وز دوشــــنبه یعنی  از ر ود:  بــــود افــــز غالب جــــوی اســــتان همدان 

اســــفندماه دمای هوا به تدریج گرم خواهد شد.

کیــــد  تأ بــــا  ن  ا همــــد ن  ســــتا ا ســــی  شنا ا هو کل  ه  ر ا د ا س  شــــنا ر کا
ی  ید شــــد د  با ش  ز و و  ســــت  ا یم  مال د  با ش  ز و عت  ســــر ینکه  ا بــــر 
کی  نا بر ا یــــش  ا فز ا هد  شــــا ه  یند آ ی  هــــا ز و ر ر  د  : شــــد ر  و آ د یا یم  ر ا ند

. هستیم
چهارشــــنبه  و  شــــنبه  ســــه  وزهای  ر در  پراکنده ای  بارش هــــای  از  وی 
آغاز و ســــپس  خبر داد و گفت: این بارش ها ابتدا از جنوب اســــتان 

شــــمال اســــتان را هم دربرمی گیرد اما خیلی قابل مالحظه نیســــت و 
است. کم  بسیار  بارش ها  میزان 

باقری شکیب با اشاره به اینکه پایان هفته جاری در انتظار بارش های 
قابل مالحظه هســــتیم خاطرنشــــان کــــرد: طی روز جمعه شهرســــتان 
فامنین بــــا هفت درجه ســــانتیگراد گرم ترین نقطــــه و گل تپه با منفی 

هفت درجه ســــانتیگراد سردترین نقطه ثبت شده است.

منزلت حضرت هاجر )س(
در همراهی با حضرت ابراهیم )ع(

حجت االسالم محمدصادق حیدری

نماینده ولی فقیه در استان در جمع برخی اعضای شورای اسالمی شهر همدان:

مردم باید عدالت را احساس کنند
ح جامع شهری باید مانع از سوء استفاده ها شود طر

اگر در مناطق کم برخوردار اقدامات الزم صورت نگیرد آسیب های اجتماعی و فرهنگی به مناطق دیگر شهر سرازیر خواهد شد

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: امام جمعه همدان با تأکید 
بر اینکه اگر در مناطق کم برخــــوردار اقدامات الزم صورت 
نگیرد آســــیب های اجتماعی و فرهنگی بــــه مناطق دیگر 
شــــهر ســــرازیر خواهد شــــد، گفت: مردم بایــــد عدالت را 

احساس کنند.
بــــه گزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی بعد از 
ظهر دیروز در جمع اعضای شــــورای شهر همدان با تقدیر 
از برخی اقدامات چند ســــال گذشــــته در توجه به مناطق 
مختلف توســــط مدیریت شــــهری همدان، اظهار کرد: در 
حاکمیت اسالمی، اصلی به نام عدالت وجود دارد که باید 

تمام برنامه ریزی ها و ساختارها را با آن مفهوم بسنجیم.
وی محور حاکمیت در اســــالم را عدالت دانست و گفت: 
تمام نظام ها و افراد در حاکمیت اســــالمی با محور عدالت 
سنجیده می شــــوند و اگر به این مسئله کمتر توجه شده 
و در جامعه در این حوزه به موفقیت نرسیده ایم، به علت 
آن اســــت که واقعیــــت اجتماعی موجــــود نتیجه همین 

ساختارها است.
امام جمعه همدان با تأکید بر اینکــــه مردم باید عدالت را 
احســــاس کنند، مطرح کــــرد: البته انتظار این نیســــت که 
بودجه ســــال آینده به نحوی باشد که در عرض یک سال 
عدالــــت به صورت کامل در شــــهر محقق شــــود، اما باید 
، به اجرای  ســــعی شود با حرکت به سمت اصالح ســــاختار

عدالت نزدیک تر شویم.
آیت ا... شعبانی با تأکید بر اینکه اصل اول، رعایت قانون 
اســــت، مطرح کرد: معنــــای این صحبت ها عــــدم رعایت 
قانون نیســــت، اما الزم اســــت حداقل این شورا در سال 
آخــــر خود با اصــــالح قوانین یک یادگاری از خــــود به یادگار 

بگذارد.
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
بودجه هایی که وارد شــــهرداری می شود متعلق به عموم 
شهر همدان است، یادآور شد: در جامعه افرادی هستند 
که هیچ وقت نمی توانند به راحتی حرف خود را بیان کنند، 

بنابرایــــن همــــه ما موظف به رســــیدگی و خدمت رســــانی 
به این عزیزان هســــتیم و نباید فراموش کنیــــم که اگر بر 
روال گذشــــته حرکت کنیم، باز هم به استمرار این عقب 

افتادگی در شهر کمک خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه زندگی اجتماعی و شــــرایط آن موضوعی 

در هم تنیده اســــت، گفت: اگــــر در مناطق کــــم برخوردار 
اقدامــــات الزم صورت نگیــــرد و در برابر آســــیب هایی که 
گاهــــی در آنجا وجــــود دارد، اقدامــــی صورت نگیــــرد، باید 
بدانیم که این آسیب های اجتماعی و فرهنگی به مناطق 

دیگر شهر نیز سرازیر خواهد شد.

آیت ا... شعبانی با ابراز تاســــف از اینکه در 10 سال گذشته 
کم ترین کمک از منابع دولتی صورت گرفته است، عنوان 
کــــرد: مســــؤوالن دولتی الزم اســــت تا نســــبت به جذب 

بودجه های دولتی توجه و تالش بیشتری به خرج دهند.
وی در ادامه با اشــــاره به طرح جامع شــــهر همــــدان، اظهار 

کــــرد: چندین جلســــه با دعــــوت از کارشناســــان در حوزه 
مسائل شــــهری و با حضور مسؤوالن مربوطه برگزار شده 
و حتی برخی از اشــــکاالت موجود نیز به وزارت خانه ارسال 

شده است.
امــــام جمعه همدان بــــا بیان اینکه طرح جامع شــــهری 

بایــــد مانــــع از ســــوء اســــتفاده هایی در آینــــده شــــود، 
عنوان کرد: اگر بتوانیم در طرح توســــعه شــــهر همدان 
آن قسمت را  به سمت شــــمال شــــرقی حرکت کنیم و 
از زمین خواری  مورد توجه قــــرار دهیم، می توان مانــــع 
آینــــده در مناطق دیگر  و یــــا کوه خــــواری احتمالــــی در 

شد. همدان 
وی با اشاره به طرح ســــاخت بیمارستان در اطراف حیدره 
 ، همدان، یادآور شــــد: به جای تمرکز بر یک منطقه از شهر
می توان بیمارستانی را در محدوده غرب همدان همچون 
بلوار آیت ا... نجفی و بلــــوار ارتش، احداث کنیم که هم آن 
منطقه از شــــهر را پوشــــش دهد و هم استان های اطراف 

بتوانند از آن استفاده کنند.
آیت ا... شعبانی افزود: ساخت یک بیمارستان در منطقه 
گردشگری موضوعی است که جای سوال دارد و نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و توجه به مســــائل مربوط به آینده آنجا 

است.
وی در قســــمت دیگــــری از صحبت هــــای خود با اشــــاره 
به بودجه فرهنگی در شــــهرداری و دیگــــر نهادها، گفت: 
بعضــــی از موارد بودجه هــــای فرهنگی آنچنــــان که باید در 
اولویت ها هزینه نمی شــــود و لذا خوب اســــت که با ایجاد 
یــــک هماهنگی بین نهادهای فعــــال در عرصه فرهنگ و 
شورای فرهنگ عمومی در جهت رفع آسیب های موجود 

در شهر که در اولویت هستند، گام برداریم.
به نقل از تســــنیم، نماینده ولی فقیه در استان همدان با 
تأکید بر اینکه اگر امروز 10 برابر برای حاشیه  شهر کار کنیم، 
بعد از 10 سال به حد تساوی در شهر می رسیم، مطرح کرد: 
ما معتقد به شــــهروند باال و پایین شــــهر نیستیم و همه 
مردم را خواهران و برادران و خانواده خود می دانیم، اما الزم 
اســــت که به مردم برخی از مناطق به لحاظ شرایط موجود 

توجه بیشتری شود.
گفتنی اســــت مشــــروح این خبر در شــــماره بعد روزنامه 

هگمتانه منتشر می شود.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
تقدیر امام حماعت و بسیجیان پایگاه مقاومت شهید چیت سازیان مسجدقدس)میدان 13 آبان( از کسبه منصف و مشتری مدار محله

پس از سال ها 
صورت خادمه خود را ندیده بود

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: مردان و زنان پاکدامن 
که بسیار به یاد خدا هستند پاداش عظیمی برای آنان فراهم شده است.

امــــام جعفر صــــادق علیه الســــالم فرموده اند: پیــــروان حقیقی ما کســــانی 
هســــتند که در برابر شکم پرســــتی، بی بند و باری جنســــی ایستاده و برای 

عفت تالش می کنند.
حکایت: حبیب عجمی که از متقین عصر خود بود زن خادمی داشــــت که 
ســــال ها به حبیب در امور مناســــب کمک می کرد روزی در جمعی شرکت 
کردند وقتی جناب حبیب می خواســــت از محل خارج شود به محل تجمع 
بانوان رفته و از خانمی خواســــت که خادمه اش را صــــدا بزنند همان خانم 
گفت: کســــی که می خواهی خودم هســــتم »یعنی پس از ســــال ها حبیب 

عجمی به صورت خادمه خود نگاهی نیانداخته بود«
رستگار است آن که باشد این چنین

قلب خود خالص نماید بهر دین

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

پاکــــی هــــر  از  منــــّزه  تــــو  پاکــــی  ای 
ادراکــــی از  مقــــّدس  تــــو،  وســــی  ّدُ

ُ
ق

گــــردی عالــــم،  هــــزار  صــــد  تــــو،  راِه  در 
خاکــــی آدم،  هــــزار  صــــد  تــــو،  کــــوی  در 
عطار

امام رضا علیه السالم:

ما هیچ گروه از گروه  ها و هیچ ملتی از ملت ها را نمی  یابیم که بدون 
سرپرست و رئیس زندگی کرده و باقی مانده باشند؛ برای اینکه گریزی از 

آن در امر دین و دنیا نیست.

علل الشرایع: ج 1، ص ۲51

 آب ِگِرفدیِمش
َ
ا

؛  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
این روزها در پس گذر زمان و ایجــــاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان 
می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونه زندگی می کردند. کلمات 
و واژه های قدیمی می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمان و به 
کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته 

شهرشان.
در ایــــن بخش به معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
 آب شــــب مانده ِقیماق می گیره: از آب شب مانده قیماق می گیرد. 

َ
ا

یعنی فردی خســــیس و مالحظه کار اســــت. در اصطالح مشــــابه گفته 
 آب شب مانده رِوغن می گیره.

َ
 آب شب مانده کره می گیره یا ا

َ
می شود؛ ا

 آب ِگِرفدیِمــــش: آن را از آب گرفتــــه ایــــم. یعنــــی مفــــت و رایگان به 
َ
ا

دســــت آمده است. در اصطالح مشابه گفته می شود؛ آب آُورَدس، باد 
آُورَده س.

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون- 

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

بزن ماسک
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: طی ماه هــــای اخیر پس از 
، راه هــــای مختلفی  شــــیوع ویروس کرونا در کشــــور
در جهت تشــــویق مردم به رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی از جمله حفــــظ فاصله اجتماعــــی و زدن 
ماســــک صورت گرفته اســــت. راه هایــــی که تالش 
دارند تا با اســــتفاده از تبلیغ و تشــــویق، دایره شیوع 

این بیماری را محدودتر کنند.
ابتدایــــی  وزهــــای  ر همــــان  از  کشــــور  شــــاعران 
وده های خود در  شــــیوع این بیمــــاری نیز با ســــر
کوشــــیدند.  جهــــت فرهنگســــازی در این زمینه 
نهــــاد  همــــکاری  بــــا  شــــاعران  از  جمعــــی  حتــــی 
راه اندازی  به  اقدام  کشــــور  عمومی  کتابخانه های 
در  که  اقتــــراح  کردند.  ماســــک«  »اقتراح  پویــــش 
لغت به معنای خواســــتن و طلب کردن اســــت، 
»بی اندیشــــه  را  آن  که  اســــت  ادبی  اصطالح  یک 
آوردن«  تازه  امری  قریحه خود  گفتن و به  ســــخن 

کرده اند. تعریف 
بی شــــک خواندن ســــروده هایی که با بهره گیری از 
ابیات بــــزرگان ادب فارســــی مانند حافظ، ســــعدی، 
، فخرالدین عراقی، رهــــی معیری، فریدون  بابا طاهــــر
مشــــیری و...بر زدن ماســــک تأکید دارنــــد، می تواند 
تأثیرگذاری خوبی بر رعایت نکات بهداشتی داشته 
باشــــد. در ایــــن بخــــش  برخــــی از این ســــروده ها را 

می خوانید.
از شــــعر  بــــا بهره گیری  کاکایی شــــعری  عبدالجبــــار 
»عقــــاب« ناصر خســــرو و بــــا تحریف قافیه ســــروده 

است:

روزی ز سر ســــنگ عقابی به هوا خاسک 
بهــــر طلــــب طعمــــه پر و بــــال بیاراســــک

بر بــــال و پر خــــود ژل و الــــکل زد و فرمود
امروز دهان همه مان صاف شد از ماسک

گــــر بــــروم از نظــــر تیــــز از ایــــن  پایین تــــر 
بینم ســــرموی وزغی ســــوخته در جاسک

پنهــــان ناقــــل  یکــــی  کمینــــگاه  ز  ناگــــه 
زد عطســــه تندی و بیفکند بر او راســــک

اینش عجب آمد کــــه ز یک بینی کوچک
این تیزی و این تندی عطسه ز کجا خاسک

بر خاک فرود آمد و با خس خس ســــینه
لختی نظر خویش گشاد از چپ و از راسک

چون نیــــک نظر کــــرد به منقــــار بلندش
گفتا ز که نالیم؟ بزن ماسک، بزن ماسک

شاعرانه

وصیت شهید اکبر شاکری

برای انقالب خدمتگزارانی صادق باشید
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک 
بودی، زیــــر کدام آســــمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته 
بــــودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
از  گلگون،  افق های  از  می نوشــــتی  عبورت؟ 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، 
منــــم که صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم 

که کلمــــات تــــو را فریادیم، چشــــم هایت را 
، ای جاودانه  بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام اهلل پاســــدار حرمت خون شــــهدا و با 
سالم به خدمت امام عصر و نایب برحقش 
امام امت رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و 
با سالم به خدمت خانواده شهدا و اسیران 
و معلوالن و مفقودین و مجروحان و سالم 

به خدمت خدمتگزاران به اسالم.
همســــرم  خصوصــــا  عزیــــزم  خانــــواده  از 
می خواهم مرا حالل کنند، در تربیت فرزندم 

بکوشــــید که در راه اســــالم و انقــــالب بزرگ 
شود.

شما  نگهدار  خداوند   ! شــــهیدپرور امت  ای 
باشــــد، بــــرای اســــالم و انقــــالب تــــا آنجا که 
خدمتگزارانی  و  کنیــــد  خدمــــت  می توانیــــد 
امام  می خواهــــم  شــــما  از  باشــــید.  صــــادق 
عزیزمان را دعا کنید؛ بدانیــــد این امام عزیز 
برای کشــــور ما یک نعمت بزرگی اســــت که 

خداوند به ما داده است.
ان شا ءاهلل خداوند همه ما را بیامرزد و مورد 

رحمت و مغفرت خودش قرار دهد.
وصیتنامه شهید اکبر شاکری

کلید زد بهروز شـــعیبی »بدون قرار قبلی« را 
تصویربرداری  فرهنگــــی:  وه  گر هگمتانــــه، 
شــــعیبی  وز  بهر ســــینمایی  فیلم  پنجمین 
بــــه تهیه کنندگی محمــــود بابایی به تازگی 

است. شده  آغاز 
داســــتانی  به  نگاهی  با  قبلی«  قرار  »بدون 
ســــاخته  یــــن  تازه تر  ، مســــتور مصطفــــی  از 
ایران  ســــینمای  فیلمساز  شــــعیبی  وز  بهر
آن داســــتانی اجتماعی و تازه  است که در 
وابط انســــانی را دســــت مایه ســــاخت  از ر

است. داده  قرار 
مدیر  از  عبارت انــــد  فیلــــم  عوامــــل  برخــــی 
فرهاد  نویســــنده:  رضاداد،  علیرضا  وژه:  پر
مجــــری  تراب بیگــــی،  مهــــدی  توحیــــدی، 
مشــــاور  انصــــاری،  محمدحســــین  طــــرح: 
تولیــــد:  مدیــــر  هاشــــمی،  بهــــزاد  وژه:  پــــر
امیر نشــــاط، مدیــــر تصویربــــرداری: محمد 
 : تصویربــــردار اول  دســــتیار  حــــدادی، 
زی، تدوین: عطــــا مهراد،  احمدرضــــا گــــودر
صدابرداری:  مدیر  صالحــــی،  امید  عکاس: 
کیوان  صحنه:  طــــراح   ، رســــتگارپور عباس 
مقدم، طــــراح لباس: هــــدی میرزائی، طراح 
چهره پــــردازی: فاطمه کمالــــی، زهرا کمالی، 
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متعاقبــــا فیلــــم  ایــــن  بازیگــــران  اســــامی 

شد. خواهد  اعالم 

ایستگاه آسمان

 سی نما

کتابی که خبرنگاران را برای مواجهه با حوادث تروریستی راهنمایی می کند
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کتــــاب »رســــانه و تروریســــم؛ 
« تالشی  راهنمایی برای خبرنگاران« نوشــــته »ژان پل مارتوز
اســــت مدون برای آن که مواجهه درســــتی با تروریســــم در 
رسانه ها داشــــته باشــــیم. این کتاب به سفارش یونسکو 

برای راهنمایی روزنامه نگاران تهیه شده است.
کتاب »رسانه و تروریسم؛ راهنمایی برای خبرنگاران« نوشته 
« تالشــــی اســــت مدون برای آن که مواجهه  »ژان پل مارتوز
درستی با تروریسم در رسانه ها داشــــته باشیم. این کتاب 
به سفارش یونسکو )ســــازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ســــازمان ملل( برای راهنمایی روزنامه نگاران تهیه شــــده 

است.
سال هاست در رسانه های ایران با »پوشش خبری حوادث 
تروریســــتی« مســــأله داریم. بعــــد از هر حادثه و پوشــــش 
خبــــری آن نقدهای جــــدی بــــه خبرگزاری هــــا و پایگاه های 
خبری و روزنامه های کشــــور وارد می شــــود که رســــانه های 
ایران شیوه نامه مناسبی در پوشــــش این حوادث ندارند. 
رســــانه گاهی فراموش می کند که نوع پوشش خبری اش 
موجب تبلیغات گروهک های تروریستی می شود و گاهی 
نیــــز آنقدر عریــــان به پدیده های تروریســــتی می پــــردازد که 
جامعه شناســــان ترس ایجاد ترومای اجتماعــــی را از مواجه 
شدن با این حجم زیاد از حوادث دلخراش متذکر می شوند.
شــــاید خوانندگان عزیز به خاطر بیاورند حادثه تروریســــتی 
اهواز را که پس از انتشــــار تصاویر آن رسانه ها مورد هجمه 
گسترده قرار گرفتند. بخشی از تحلیلگران انتشار تصاویر را 

اختالل در اقتدار امنیت ملی کشور دانسته و عده ای دیگر 
اثر منفی این تصاویر را بر مخاطب بررسی می کردند.

فارغ از آن که اساسا رسانه های ما دستورالمعل مشخصی 
در بحران ها ندارند و همواره ما با تیتر »عدم مدیریت رسانه 
در بحران« همراه با هر بحران در رســــانه ها منتشر می شود، 
نبود شــــیوه نامه های رســــانه ای مناســــب و منســــجم در 
پوشش تروریســــت ها و حوادث تروریستی در حالی است 
که ایران در جغرافیایی قرار گرفته اســــت که طی ســــه دهه 
گذشته همیشــــه در گوشــــه ای از آن حضور گروهک های 
تروریســــتی و حــــوادث تروریســــتی کوچک و بــــزرگ وجود 
داشته است و بنا به عناصر مختلف خبری مانند مجاورت، 

پوشش این موضوع در رسانه های ایران الزم بوده است.
مســــأله ســــومی که باز توجــــه بــــه چهارچوب منــــد کردن 
شــــیوه نامه های رســــانه ای برای بازتاب تروریستی را واجب 
می کند، گســــترش »شــــهروندخبرنگاری« در ایران است. 
تلفن های هوشــــمند و دسترســــی به اینترنت، گســــترش 
شبکه های اجتماعی و »تبدیل شدن هر فرد به چند رسانه« 
باعث شــــده در هر بحران اعم از حادثه تروریســــتی پیش از 
آن که روایت های رســــمی از خبرگزاری های معتبر منتشــــر 
شــــود، موبایل ها در صحنه برخط می شــــوند تا روایت های 
غیررسمی و البته بی مالحظه از حادثه را منتشر کنند. مردم 
خود نمی دانند که انتشــــار آنچه در مقابلشان قرار گرفته آیا 
؟ و مواجه شدن آنها با این  لزوما کار درســــتی اســــت یا خیر
دستورالعمل ها شــــاید بتواند ولع روشن کردن موبایل ها 

صحنه هــــای  در 
کــــم  را  تروریســــتی 

کند.
لزوم توجــــه به این 
سال های  در  مهم 
شــــده  باعث  اخیر 
بحث هــــا  اســــت، 
در  مقاالتــــی  و 
خصوص چگونگی 
رسانه ای  پوشش 
در  تروریســــتی 

کشــــورمان صورت بگیرد و در همین اندازه هم تا حدودی 
اذهان اهالی رســــانه متوجه اهمیت موضوع شــــده است. 
ایــــن دغدغــــه باعث شــــد تا کتــــاب »رســــانه و تروریســــم؛ 
« را که  راهنمایــــی برای خبرنگاران« نوشــــته »ژان پــــل مارتوز
تالشی اســــت مدون برای آنکه مواجهه درستی با تروریسم 
در رســــانه ها داشته باشــــیم، ترجمه و در دســــترس اهالی 

رسانه قرار دهیم.
کتاب مذکور به سفارش یونسکو )سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ســــازمان ملل( بــــرای راهنمایــــی روزنامه نگاران 
تهیه شــــده و یکی از معتبرترین منابع در این حوزه به شمار 
می رود. باشــــد که بتواند در جهت انتشــــار اخبــــار پیرامون 

تروریسم و تروریست ها راهنمای خوبی باشد.
این کتاب را میکاییل دیانی ترجمه و تکمیل کرده است.

ترمه بافی هنری از دوران صفویه
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: ترمه پارچه ای ظریف اســــت 
کــــه از کرک یا پشــــم یــــا ابریشــــم طبیعــــی و مصنوعی و 
بــــا اســــتفاده از طرح هــــای اصیــــل و ســــنتی به وســــیله 
دســــتگاه های بافندگی بافته می شــــود. چنیــــن به نظر 
می رســــد که بافت ترمه به عنوان یکــــی از ظریف ترین و 
زیباترین محصوالت دســــتباف از اوایل دوره صفویه در 

ایران رواج یافته است.
دستگاه ترمه بافی از نوع چهاروردی است و برای بافت 
ترمه نیــــاز به یک نفــــر بافنده و یک نفر گوشــــواره کش 
است. اســــتاد کار در قســــمت پایین و پشت دستگاه 
می نشــــیند و گوشــــواره کش در باالی دستگاه استقرار 
می یابــــد و کارش انتخاب و تعییــــن نخ های مخصوص 
برای ایجاد نقش برروی پارچــــه و هدایت نخ ها به پایین 

بــــرای انجــــام کار بافــــت اســــت لذا 
طرح هــــای زیبایــــی که بــــر روی ترمه 
مشاهده می شود، حاصل همکاری 
و هماهنگــــی اســــتاد کار بافنــــده و 

گوشواره کش است.
در گذشــــته نقش هــــای ترمــــه را به 
ولی  می کردند  ایجاد  انگشتی  روش 
امروزه از دســــتگاه چهــــاروردی )که 
برای شعربافی و نســــاجی سنتی به 
کار می رفــــت( اســــتفاده می شــــود. 
ترمه بافــــی از اوایــــل دوران صفویــــه 

در اصفهــــان رواج داشــــته ولی اکنون در حال منســــوخ 
شــــدن اســــت و تنها در اســــتان یزد بافته می شود و در 

استان های دیگر به فروش می رسد.
رنگ هــــای مصرفــــی در ترمه و بــــه خصوص متــــن آن را 
، نارنجی و ســــیاه تشــــکیل  عنابی، قرمز روشــــن، ســــبز
می دهــــد و طرح هایی که در ترمه کاربــــرد دارد، طرح هایی 
نظیــــر بته جقه، بته خرقه، شــــاخ گوزنی، بتــــه بادامی، بته 

سروی، راه راه، امیری و... می باشد.
اصوال پارچه ترمه به ســــبب بافت منحصــــر به فرد خود 
و بــــه دلیــــل تراکم زیــــاد، پودهایــــش از یــــک مقاومت 
نســــبی مطلوب برخوردار اســــت و در مجموع پردوام تر 
از بقیه انواع پارچه می باشــــد. با این وجود، نور و رطوبت 
از بزرگ تریــــن عوامــــل رنــــگ پریدگــــی ترمه اســــت.زیرا 

قسمت های سیاه آن در برابر نور و حرارت حساس تر از 
بقیه قســــمت ها بوده و به راحتی آن ها را جذب می کند.
همچنین بید یکی از دشــــمنان ترمه اســــت و به همان 
گونــــه که دیگــــر پارچه هــــای پشــــمی در برابــــر بیدزدگی 
محافظت می شــــود، می بایســــت در نگهداشــــت ترمه 
اقدام شــــود. برای شســــت وشــــوی پارچه های ترمه در 
صورتی که از رنگ ثابت گیاهی برخوردار باشــــد از هر نوع 

محلول شوینده ای می توان استفاده کرد.
از ترمه به عنوان پرده ای، بقچــــه، رومیزی، جانمازی و در 
تهیه انواع لباس های زیبا استفاده می شود. ضمن این 
که از این پارچــــه ظریف به صورت تکمیلــــی آن می توان 

کیف های زنانه و مردانه و نیز پشتی تولید کرد.
و  اوج  دوران  می تــــوان  را  صفــــوی  عبــــاس  شــــاه  دوره 
عنوان  بافــــی  ترمه  صنعــــت  شــــکوفایی 
کرد، به دلیل اینکه شــــاه عباس طراحان 
برجسته ای را از چین و ارمنستان به ایران 
دعوت کرد تا هنر نوین خود را به ایرانیان 
تعلیم دهند به همین دلیل ترمه های آن 
زمان زیبایی و برجستگی خاصی پیدا کرد.
از انواع ترمه می توان به شــــال چهرقدی- 
شال راه راه- شــــال اتابکی- شال بندی- 
شــــال محرمات- شال کشــــمیری- شال 
زمردی-شال کرمان -شال امیری و شال 

یزدی اشاره کرد.


