
جمعیازپرسنلعملیاتیسازمانآتشنشانی

تبریک و تهنیت

انتصاب بجا و شایسـته جنابعالـی را به عنوان سرپرسـت محترم سـازمان 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری همـدان  تبریک عـرض نموده 
و از درگاه ایـزد منـان مزیـد توفیقـات را بـرای خدمتی سرشـار از شـور و 
نشـاط و شـکوفایی در سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی مسـئلت 

داریـم.

دوست و همکار گرامی

جناب آقای مهندسسید  صادق پورسینا

جمعیازپرسنلعملیاتیسازمانآتشنشانی

جناب آقای دکتر علی ضمیر
معاون محترم خدمات شهری شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

از زحمـات بی دریـغ جنابعالـی در طـول مـدت سرپرسـتی سـازمان 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری همـدان تشـکر می نماییـم. از 
خداوند منـان توفیـق روزافـزون جنابعالـی را در خدمت رسـانی بـه مردم 
فهیـم همـدان مسـئلت داریـم. امیـد اسـت همـواره در عرصـه خدمت و 

زندگـی موفـق و  پیـروز باشـید.

روزنامههگمتانه

منـان  ایـزد  درگاه  از  نمـوده،  عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  را  شـما  شایسـته  انتصـاب 
توفیقـات روزافـزون شـما را در جهـت خدمـت بـه  شـهروندان عزیـز  مسـألت داریـم.

جناب آقای مهندس

سید صادق پورسینا
سرپرست محترم

تش نشانی و خدمات ایمنی سازمان آ

تبریک و تهنیت

شهرداریوشورایاسالمیشهرجورقان

نویـد مسـرت بخش انتصـاب جنابعالـی بعنـوان معاونـت هماهنگـی امور 
توفیـق  شـد.   وافـر  امیـد  و  خرسـندی  مایـه  همـدان  اسـتانداری  عمرانـی 
آن جنـاب را از درگاه وحدانـی خـدای متعـال  روز افـزون و سـامتی مـدام 

داریـم. مسـألت 

جناب آقای مهندس فرهاد فرزانه
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۲   
حه

صف رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان اعالم کرد:

تأکید بر ارتقای خدمات شهری 
همراه با نوآوری های جدید

۲   
حه

صف پیام شورای شهر به مناسبت 
  7گرامیداشت روز نیروی انتظامی

حه 
صف مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

اختصاص ۸0 میلیارد ریال
 به احداث و بهسازی مسیل های شهری

یادداشت

صفحه    ۲

صفحه   4

صفحه   3

کارهای مشکل 
برای منافع کالن

: اخطار استاندار

توبیخ و عزل مدیران غافل 
از  اجرای شیوه نامه های کرونایی

رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان 
همدان 45 درصد و در صنوف 61 درصد

اجتماع در باغ بهشت همدان 
چالش روزهای کرونایی

اســــتاندار همــــدان بــــا اشــــاره بــــه تعطیلی 
دانشــــگاه های  و  مــــدارس  هفتــــه ای  یــــک 

ایــــن اســــتان اخطــــار داد: هریــــک از 
رعایت  که  اجرایی  دستگاه های 

از 98  کمتر  آن  شیوه نامه های 
درصد اعالم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:

افتتاح کتابخانه سردار شهید مظاهری 
شهر مریانج تا پایان امسال

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان گفت: 
َمریانج  شهر  مظاهری  شهید  سردار  مجتمع 
تا پایان امســــال و موزه هنرهای معاصر در 

آینده به بهره برداری می رسد. سال 
گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضــــا  بــــه 

احسانی از اجرای چند طرح  عمرانی 
خبــــر داد و اظهار کــــرد: با اجرای 

ظرفیــــت  بــــه  طرح هــــا  ایــــن 
و  فرهنگی  مجموعه هــــای 

هنــــری اســــتان افزوده 

کرونایی محدودیت های جدید 
تعطیلی یک هفته ای مدارس استان همدان

صفحه   4

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( در همدان

راه اندازی 10 کارگاه تولید کیف 
با اشتغال 44 نفر

صفحه   ۲
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استان۲

کارهای مشکل برای منافع کالن
حسین صادقیان

عده زیــــادی تمایل دارند بــــه راحتی و با ســــرعت به 
خواســــته های خود در عرصه های مختلف برســــند 
و ایــــن در حالی اســــت کــــه امــــور نافــــع و اثربخش 
معمواًل سهل الوصول نیســــتند. حضرت امام علی 
علیه الســــالم می فرمایند: »بهترین کارها و نتایج در 

سایه تالش وافر حاصل می شود«.
 جامعه ما بــــه خصوص برخی جوانان امروزی 

ً
تحقیقا

به دنبال رســــیدن بــــه بهترین نتایــــج و جایگاه ها با 
زحمت حداقلی هســــتند و این مطالبــــه ای معمواًل 
غیر قابل تحقق اســــت، جای تعجب اینجاست که 
اکثــــر این گونه افــــراد از موقعیت دیگــــران در برخی 
کشورهای اروپایی و غربی ســــخن به میان می آورند 
ولی نمی گویند که اگر چنین ادعایی درســــت باشد 
 توأم بــــا تالش و صبر و سخت کوشــــی بوده و 

ً
حتما

 ادعا.
ً
هست نه راحت طلبی و صرفا

یکــــی از منافع کالن که امــــروز بیش از هــــر زمان به 
آن محتاجیــــم تربیت نوجوانان و جوانانی اســــت که 
بپذیرند بــــدون زحمت نباید انتظار پیشــــرفت های 
ماندگار داشــــته باشــــند. به عــــالوه باید دانســــت و 
بطــــور محرز قابل تحقیق اســــت که افراد کارگشــــا و 
نافــــع امروز در ســــایه تالش  های خســــتگی ناپذیر و 
تحمل مشکالت به جایگاه مشکل گشایی دست 
یافته اند البته منظور افراد نافع کســــانی نیستند که 
 به موقعیت های ظاهری دنیا و یا پست و مقام 

ً
لزوما

اجتماعی رسیده اند.
انســــان های تربیت شــــده کــــه با زحمــــت و تالش 
مأنوس هســــتند در هر جایگاه مناسبی قرار گیرند 
، تحول و پیشــــرفت می شــــوند، بی ربط  منشــــأ  خیر
نیست که در آستانه اربعین حسینی یادآوری کنیم 
که اگر امام حســــین بــــن علی علیه الســــالم مصباح 
هدایــــت عالــــم بوده و هســــت بــــه دلیــــل پذیرش 
مأموریت بســــیار ســــخت وقایع کربال و انجام آن به 
احســــن وجه بوده، مطالعه زندگی انبیاء الهی، ائمه 
معصومین علیهم الســــالم، علما و دانشمندان که 
در صدر پیشــــرفت قرار دارند مؤیــــد همین مطلب 
است که باید سرمشــــق همه ما قرار گیرد بعالوه در 
جامعه انقالبی ما الزم و بلکه ضروری اســــت به این 
مهم توجه  شود که ســــازندگی از جنبه های مختلف 
مستلزم انجام کارهای مشکل توأم با صبر و پایداری 
برای منافع کالن ملی اســــت، وگرنه سطحی نگری و 
عجله در رســــیدن به لذت هــــای زودگذر حاصلی جز 
اتالف هزینه زمانی و امکانی نخواهد داشــــت. باشد 

که هوشیار باشیم. إن شاءا...

یادداشت روز

پیام شورای شهر به مناسبت 
گرامیداشت روز نیروی انتظامی

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: ســــید مســــعود 
عســــگریان، رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان 
طی ارســــال پیامی، ١٣ مهرماه، روز نیروی انتظامی را 
به دســــت اندرکاران برقراری نظم و امنیت اجتماعی 
به ویــــژه فرماندهان، مســــؤوالن و کارکنان انتظامی 

استان تبریک گفت.
گــــزارش روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر  به 

همدان؛ در متن پیام وی آمده است:
»تأمیــــن امنیــــت، تحکیــــم نظــــم و اجــــرای قانون و 
عدالت، از مهم تریــــن ارکان ثبات و ســــالمت نظام 
اجتماعی و سیاسی اســــت که در جمهوری اسالمی 
ایران، بخــــش عمده ایــــن وظیفه، بر عهــــده نیروی 

انتظامی است.
بی شــــک پیشــــرفت، تعالــــی و همچنین توســــعه 
؛ بســــتری امن، ســــالم و با  همــــه جانبــــه و پایــــدار
آرامــــش را طلب می کند تا در ســــایه ایــــن امنیت، 
فعالیت ها با قدرت و ســــرعت بیشــــتری شــــتاب 
گیــــرد؛ از این رو برقــــراری نظم و امنیــــت اجتماعی 
تنها با زحمــــات مخلصانه نیروهای خدوم انتظامی 
و همراهــــی تمامــــی شــــهروندان، واقعیــــت پیــــدا 

می کند.
این نهــــاد که مظهر اقتدار نظــــام و برقرارکننده نظم، 
آرامــــش و امنیــــت اجتماعی محســــوب می شــــود، 

برخاسته از مردم و برای مردم است.
اینجانــــب بــــه نمایندگــــی از اعضای شــــورای شــــهر 
همــــدان ضمن گرامیداشــــت یاد و خاطره شــــهدا و 
روز نیــــروی انتظامی، از زحمــــات و تالش های ارزنده 
تالشــــگران عرصــــه امنیــــت به ویــــژه فرماندهــــان، 
کارکنــــان انتظامی اســــتان صمیمانه  مســــؤوالن و 
قدردانی می کنیم؛ امید است در سایه رهنمودهای 
خردمندانــــه فرماندهی معظم کل قوا، در پاســــداری 
از خون شــــهیدان گرانقدر انقالب اسالمی، پیشبرد 
اهــــداف متعالی نظــــام مقدس جمهوری اســــالمی 
ایــــران و برقراری نظــــم و امنیت در جامعــــه موفق و 

مؤید باشند.«

خبــر

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس کمیســــیون 
کید  تأ با  همدان  شــــهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
بر حفــــظ وضعیــــت موجــــود و ارتقای خدمات شــــهری 
همــــراه با نوآوری هــــای جدید، اعالم کرد: ســــعی می کنم 
در مســــؤولیت فعلی که ریاســــت کمیســــیون خدمات 
شهری شورا را برعهده دارم، نهایت همراهی و همکاری 
الزم را با رئیس شــــورای شهر و شــــهردار همدان داشته 
باشــــم تا دغدغه فکــــری در حوزه خدمات شــــهری برای 

نشود. ایجاد  آنان 
کمیســــیون  در  گــــردان  کامران  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
کیــــد بــــر اینکــــه به عنوان  خدمــــات شــــهری شــــورا با تأ
تقویت  همــــدان،  شــــهری  پارلمان  در  مــــردم  منتخــــب 
در  بنــــده  نخســــت  اولویــــت  شــــهری  خدمــــات  حــــوزه 
حــــوزه مدیریت  شــــهری اســــت؛ گفت: روند جلســــات 
از  بازدیــــد  قالــــب  در  را  شــــهری  خدمــــات  کمیســــیون 
ســــازمان ها و واحدهای مختلف حوزه خدمات شــــهری 
دنبــــال خواهیم کــــرد تا از نزدیک نســــبت بــــه عملکرد 
گیــــرد و تمامی مباحث  زیابی ها صورت  ار آنان، نظارت و 

همراه با هم اندیشــــی و هم فکری به مرحله اجرا برسد.
بــــه گفته وی؛ بر اســــاس هزینه های صــــورت گرفته باید 
پیــــاده راه بوعلی بر مبنای هویــــت اصلی خود نگهداری 

باشیم. آن  زیبایی  و  شادابی  شاهد  تا  شود 
کید بر اینکــــه آموزش به مردم باید  گــــردان در ادامه با تأ
ادامــــه پیدا کنــــد، زیرا هزینه هــــا کاهــــش می یابد؛ ادامه 
داد: همچنیــــن اقدامات پیشــــگیرانه در حوزه مدیریت 
بحــــران بایــــد در دســــتور کار قــــرار گیــــرد، زیــــرا همواره 

است. درمان  از  بهتر  پیشگیری 
وی همچنیــــن بــــا بیــــان اینکــــه ســــیماومنظر شــــهری 
نیــــز هم زمان بــــا مناســــبت های مختلف باید نشــــانگر 
مناسبت ها  تمامی  گفت:  باشــــد؛  نظر  مورد  رویدادهای 
آذین بندی شهر دیده شــــود که این مهم باید  همراه با 
با کمک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

شود. تقویت  همدان  شهرداری  4گانه  مناطق  و 
رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورای اســــالمی 
شــــهر همــــدان ضمــــن تبریــــک انتصاب ســــید صادق 
آتش نشــــانی  ســــازمان  جدیــــد  سرپرســــت  پورســــینا، 
و خدمــــات ایمنــــی شــــهرداری، بیــــان کــــرد: پیشــــروی 
موفقیت آمیــــز تجهیــــزات و ســــامانه های آتش نشــــانی 

شــــهرداری قابــــل قدردانی اســــت، زیرا پیــــش از این ها 
ضعف ســــامانه ای مطرح بــــود که خوشــــبختانه روند رو 
به رشــــد دارد؛ اما ایــــن بار خوشــــبختانه فــــردی از بدنه 

است. شده  انتخاب  مدیریت  تصدی  برای  سازمان 
گــــردان ادامــــه داد: خریــــداری نردبــــان 53 متــــری برای 
آتش نشانی باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف  سازمان 
شــــود که در هر زمان ممکن هم صــــورت پذیرد، متضرر 
نخواهیم شــــد؛ زیــــرا نقیصه مجموعه شــــهری را برطرف 
خواهد کرد؛ البته بودجه موردنظر آن از ســــوی شــــورای 
که  گرفت  گذشته مورد تصویب قرار  شهر در سال های 
تاکنون به هر دلیلی خریداری نشــــده است و شهرداری 

در این زمینــــه باید اقدامات عاجالنه را پیش گیرد.
بــــه گفته رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورای 
اداره  مدیریتــــی  نیــــروی  خوشــــبختانه  همــــدان؛  شــــهر 
پیشــــگیری و رفع تخلفات شهری شــــهرداری در تمامی 
حوزه هــــا از جمله مجموعه پیشــــگیری و رفــــع تخلفات 
شــــهری، تاکســــیرانی و ســــامانه 137 شــــهرداری موفق 

است. درخشیده  و  بوده 
با بیــــان اینکه مهندســــی ترافیک شــــهر وظیفه  گردان 
کــــرد: اجــــرای طرح های  مدیریت شــــهری اســــت؛ اظهار 
کوتاه مدت در حوزه مهندســــی ترافیک شــــهر به منظور 
کید کمیسیون است و  رفع دغدغه شــــهروندان مورد تأ
با این مسیر باید طرح ها و برنامه های درازمدت  همگام 

شود. پیش بینی 
وی از ارائه طرح ترافیکی مناســــب بــــرای اصالح ترافیک 
ورودی کوی فرهنگیان با همکاری راهنمایی و رانندگی 
در آینده نزدیک، خبــــر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه 
جانمایی دکه های ســــاخته شــــده در بلوار ارم مناســــب 

نبوده است؛ باید هرچه ســــریع تر تعیین تکلیف شود.

 فتحی: موازی کاری ها؛ مانع پیشــــرفت شهرداری  �
شده است

رئیس کمیســــیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای 
شــــهر همــــدان هم با اشــــاره بــــه اینکه مقرر شــــده بود 
نماد هــــای مناســــبی در شــــهر احــــداث و نصب شــــود، 
گفــــت: متأســــفانه این مهم بــــا وجود شــــخصیت های 
برجســــته و فرهیخته در شــــهر همدان، محقق نشــــده 
آن نیز در شــــورای شــــهر  اســــت؛ در حالــــی که بودجــــه 

مشــــاهیر  پــــارک  احــــداث  همچنیــــن  شــــد؛  مصــــوب 
است. مانده  بالتکلیف 

علــــی فتحی با تأکیــــد بر اینکــــه اقدامات خوبــــی در حوزه 
ترافیک انجام شده اســــت؛ عنوان کرد: تاکنون در شورای 
پنجم حتی یک مورد پل عابرپیاده در شــــهر اضافه نشده 

است و برخی از آنها هم دچار نقص فنی شده اند.
کید بر ســــاماندهی مشــــاغل شــــهری، گفت:  بــــا تأ وی 
ایــــن زمینه به ویــــژه در حــــوزه جمع آوری  متأســــفانه در 
که  هزینه روزبازار ها به صورت دســــتی، نقد وارد اســــت 

باید هر چه ســــریع تر تعیین تکلیف شود.
کید بــــر اینکه طــــرح احداث بــــازار پرندگان،  فتحی بــــا تأ
اقدام مناســــبی بود، اظهار کرد: متأسفانه جانمایی این 

است. شده  شهروندان  نارضایتی  موجب  مهم 
وی؛ راه اندازی واحد محیط زیســــت در شــــهرداری را اقدام 
شایســــته ای برشمرد و ادامه داد: ســــایت وانت بارها در 6 
نقطه از شهر ایجاد شده است که متأسفانه امکانات الزم 
از جمله تابلو مشخصات، سرویس بهداشتی و... را ندارد.

فتحی با اشــــاره به آمار باالی بیکاری جوانان در کشــــور 
و اســــتان همدان، گفــــت: نحوه برخورد شــــهرداری در 
حوزه های ســــد معبــــر و وانت بارها باید کــــج دار و مریز 
باشــــد؛ زیرا هرگونه حادثه به معضــــل اجتماعی تبدیل 

شد. خواهد 
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای 
کیــــد بر اینکه اداره پیشــــگیری و رفع  شــــهر همدان با تأ
تخلفات شــــهری شــــهرداری از نظر تجهیزات و مدیریتی 
یکــــی از برتریــــن ادارات پیشــــگیری در کشــــور اســــت، 

ایــــن مجموعــــه اثربخــــش ضمن اینکــــه باید در  افزود: 
حوزه به کارگیری نیروی انســــانی مناســــب تر گام بردارد، 
از ســــوی دیگر نیروهای حــــوزه اداره پیشــــگیری و رفع 
تخلفات شهری شــــهرداری باید با تدبیر ورود پیدا کنند 

و دوره های روانشناســــی و جامعه شناسی را بگذرانند.
فتحی در پایان با بیان اینکه همواره حوزه فعالیت های 
شــــهرداری گســــترده بــــوده؛ امــــا کارهای بســــیاری هم 
بــــر روی زمیــــن باقی مانــــده اســــت؛ گفت: متأســــفانه 
موازی کاری هــــای صورت گرفته در شــــهرداری به ویژه در 
آموزش شــــهروندی مانــــع بزرگی برای پیشــــرفت  حوزه 

است. همدان  شهرداری  اقدامات 

: به کارگیــــری تمــــام تــــوان بــــرای رفع  �  علی ضمیــــر
دغدغه شهروندان

معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان هم ضمن 
خدمات  کمیســــیون  ریاســــت  تجارب  به  تکیه  بر  کید  تأ
شــــهری و بهره گیــــری از آن، خطــــاب به کامــــران گردان 
گفــــت: اطمینــــان خاطــــر داشــــته باشــــید کــــه در تمام 
تمام  به کارگیری  بــــا  همراه  شــــهری  خدمات  بخش های 
توان و قوت نســــبت بــــه ارائه خدمات مناســــب و رفع 
دغدغه شــــهروندان، اقــــدام خواهیم کــــرد و امیدواریم 
افزایش هر چه بیشــــتر ســــطح رضایتمندی نســــبت به 

باشیم. شاهد  را  مدیریت شهری 
آغــــاز تهیه طرح جامع ســــاماندهی  از  وحیــــد علی ضمیر 
مشــــاغل شــــهری خبر داد که بــــه زودی به ثمــــر خواهد 

رسید.

کیــــد بــــر اینکــــه بــــه زودی کاشــــت های انبوه  وی بــــا تأ
در شــــهر را آغــــاز خواهیــــم کرد؛ اظهــــار کرد: بــــا حمایت 
مشــــکالت   ، شــــهردار و  شــــورا  اعضــــای  کیــــدات  تأ و 

قراردادهای نیروهای فضای ســــبز هم مرتفع شد.
بــــه دنبال این هســــتیم  گفت:  علی ضمیــــر همچنیــــن 
آرامســــتان ها بر اســــاس تعامــــل و مذاکره،  تا مدیریت 

شود. داده  تحویل  شهرداری  به  مجدد 
به  اشــــاره  با  همدان  شــــهردار  شــــهری  خدمات  معاون 
اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات شهری  مدیریت موفق 
شــــهرداری، گفت: در حال حاضر عملکرد این مجموعه 
در حوزه ســــخت افزاری، نرم افزاری و مدیریت انبار قابل 
توجــــه بــــوده و در حوزه پلیس ســــاختمان و ســــد معبر 
رضایت مندی قوه قضاییه و ســــایر ارگان ها را به دست 

آورده است.
؛ مدیــــر اداره مدیریــــت بحــــران شــــهرداری  علی ضمیــــر
همدان را جــــزو مدیــــران بی نظیر مدیریت هــــای بحران 
سراســــر کشــــور برشــــمرد و افزود: بــــرای نخســــتین بار 
موفق به کســــب عنوان برتر تاب آوری اســــتان همدان 

شدیم.
وی با اشــــاره به ارائه خدمات در حوزه مدیریت خدمات 
شهری، گفت: با همت و تالش این مجموعه اثربخش، 
4گانه شهرداری  از پیش مناطق  شاهد انســــجام بیش 

هستیم. حوزه  این  در  بهتر  خدمات  ارائه  و 
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان؛ 
ترافیــــک  و  حمل ونقــــل  ســــازمان  رئیــــس  پایــــان  در 

پرداخت. خود،  حوزه  گزارش  ارائه  به  همدان  شهرداری 

آیت ا... شعبانی:

شهدا با تربیت حسینی 
طاغوت  را از بین بردند

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: 
تربیت شهدا در مکتب حسینی طاغوت را از بین برد.

به گــــزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی بعــــد از ظهر دیروز در 

مراسم »هر کوچه یک حسینیه« در مقابل منزل سردار شهید حاج میرزا 
سلگی اظهار کرد: پس از شهادت امام حسین)ع( حضرت زینب)س( با 
خطبه های خود کاری کرد که آبروی خالفت یزید رفت و یزیدیان نیز رسوا 
شــــدند. وی با بیان اینکه دفاع مقدس ما به تأسی از مکتب زینب)س( 
زلزله ای بــــه راه انداخت و کاخ ســــفید و کاخ شــــوروی آن زمــــان را در هم 
ریخت گفت: باید همیشه در مسیر سیره اهل بیت)ع( قدم برداشت تا 

سعادت دنیوی و اخروی نصیب مردم و جامعه شود.

وی با بیان اینکه معاویه معتقد بود چون با امپراطوری رم در ارتباط است 
باید ایــــن طور زندگی کند بیان کــــرد: هر جامعه ای کــــه همانند معاویه با 
تفکر طاغوتی اداره شــــود، شــــرایط برای امام سخت می شــــود حاال مهم 

نیست نام آن جامعه چه باشد.
آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه حضرت زینب)س( در مدت 10 روز در شام 
تمام نقشه های 50 ساله معاویه را نقش بر آب کرد، خاطرنشان کرد: این 
بانوی بزرگ به ظاهر اســــیر بود، اما آنچنان با صالبت و شــــجاعت برخورد 

می کنند کــــه گویی ایشــــان در آن دوران امیری کرده اســــت. امام جمعه 
همدان با تأکید بر اینکه نگاه و تفکر شــــهدای مــــا همان نگاهی بود که 
کاخ معاویه را بر هم ریخت، گفت: شــــهدای ما همچون شهید سلگی با 
تربیت شــــدن در مکتب اباعبداهلل)ع(، توانســــتند کاخ طاغوت را خراب 
کنند. وی با بیان اینکه امام خمینی)ره( با نفس قدســــی خود جوانان 20 
تا 30 ســــاله را متحول کرد افزود: دفاع مقدس را باید استمرار جریان کربال 

دانست، چرا که راه شهدای ما همان راه اباعبداهلل)ع( بود.

نادیده گیری کرونا در بازارها و اماکن عمومی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســــالمت محیط و 
کار معاونت بهداشتی علوم پزشکی ابن سینا گفت: 
، جمعه بازار و  دستورالعمل های بهداشتی در روزبازار

بازارهای هفتگی این استان رعایت نمی شود.
به گزارش هگمتانه، لیدا رفعتی روز شنبه اظهار کرد: 
طبق آخرین بازدیــــد صورت گرفته از وضعیت روزبازار 
که صورت گرفت می توان گفت بیشتر فروشندگان 
و مشتریان از ماسک برای محافظت از خود استفاده 
نکرده بودنــــد. وی اضافه کرد: شــــهروندان حاضر در 
جمعه بازار بدون رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 
از ماســــک به خرید روزمره پرداخته بودند در حالی که 
این قبیل تجمعات موجب افزایش آمار مبتالیان به 

ویروس کرونا در همدان شده است.
مدیر ســــالمت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا اظهار کرد: بهتریــــن راهکار برای 

پیشــــگیری از تجمــــع در این قبیــــل بازارها و کاهش 
شــــیوع ویــــروس کرونا، تعطیــــل کــــردن روزبازارها تا 

بازگشت شرایط به وضعیت عادی است.
رفعتی گفت: 35 هزار و 412 مرکز تهیه، توزیع، طبخ و 
فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، اداری و صنعتی 
در این اســــتان فعالیــــت دارند که به منظــــور مقابله 
با ویــــروس کرونا و بررســــی وضعیت رعایت شــــیوه 
نامه های بهداشتی در یک هفته گذشته از چهارهزار 
و 502 مرکز بازدید شــــد. وی افزود: ســــه هــــزار و 228 
واحــــد معادل 72 درصد بهداشــــت فــــردی را رعایت 
کرده بودند همچنین متصدیان سه هزار و 54 واحد 

معادل 68 درصد از ماسک استفاده کرده بودند.
مدیر ســــالمت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم 
پزشــــکی همدان ادامه داد: وضعیت رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی نیز بررسی شد که 65 درصد معادل 

2 هزار و 922 واحد به این مؤلفه توجه داشتند.
رفعتی اضافه کرد: برای 430 واحــــد متخلف اخطاریه 
صادر و به مرجع قضایی معرفی شــــدند که بیشترین 
صنف بــــه ترتیب ســــوپرمارکت و خواربار فروشــــی با 
 ) 130 واحــــد، کارگاه هــــا و صنایع کوچــــک )زیر 25 نفر
بــــا 106 واحــــد، نانوایــــی 73 و غذاخوری هــــا 34 واحد 

متخلف اســــت. وی با بیان اینکه 34 واحد متخلف 
در یک هفته گذشــــته پلمب شــــد گفت: 11 نانوایی، 
10 ســــوپرمارکت و خواربار فروشی، 6 مرکز خرید، چهار 
غذاخوری، یک داروخانــــه، یک مرکز پلیس +10 و یک 
دفتر پیشــــخوان در همدان به علت رعایت نکردن 

شیوه نامه های بهداشتی تعطیل شد.

محدودیت های جدید
 کرونایی

تعطیلی یک هفته ای مدارس استان همدان
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: رئیس اداره اطالع رســــانی و روابط 
عمومــــی آموزش و پرورش اســــتان همــــدان از تعطیلی مدارس 

استان در تمامی دوره های تحصیلی به مدت یک هفته خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد ســــهرابی گفت: با توجه به تصمیم 
اســــتاندار همدان در ســــتاد مقابله با کرونای اســــتان، تمامی 

مدارس اســــتان همدان به مدت یک هفته تعطیل است.
ســــهرابی افــــزود: بــــا توجــــه به اعمــــال ایــــن محدودیــــت ها، 
کالس های آموزشــــی در دوره های مختلف تحصیلی به صورت 

می شود. برگزار  مجازی 
وی با بیان این که عوامل اجرایــــی در مدارس حضور خواهند 
داشــــت، خاطرنشــــان کرد: معلمــــان می توانند با اســــتفاده از 
فضای مدرســــه یا از منزل به ارائه آموزش های مجازی بپردازند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان اعالم کرد:

کید بر ارتقای خدمات شهری  تأ
همراه با نوآوری های جدید

نهایت همراهی را با رئیس شورا و شهردار برای رفع دغدغه هایشان دارم

آرامســــتان همدان  هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیر 
گفــــت: در شــــرایط کنونــــی حضــــور اجتماعی مــــردم در 
آرامستان باغ بهشــــت همدان مشکل عمده ای است 

که مشــــارکت نهادها و ارگان های مرتبط را می طلبد.
به گزارش هگمتانه، رحیمی افزود: همواره در صدد این 
هســــتیم که از حضور پــــر جمعیت مردم در آرامســــتان 
جلوگیــــری کنیــــم. امــــا این روزهــــا وضع آرامســــتان باغ 

نیست. خوب  همدان  بهشت 
تعطیلی  بــــه  توجه  بــــا  گفت:  همــــدان  آرامســــتان  مدیر 
مراسم در مســــاجد و حسینیه ها، مداحان به آرامستان 
رو آورده اند و بــــا صحبتی که با کانــــون مداحان همدان 
آرامســــتان مداحی  داشــــتیم مقرر شــــد به هیچ وجه در 

می شود. تجمع  عامل  چون  باشیم  نداشته 
رحیمی در خصوص رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
در خصوص مراســــم دفن افزود: از زمــــان تحویل جنازه 
کیــــد می کنیم کــــه بیشــــتر از 20 نفر  بــــه صاحبان عــــزا تأ
نمی تواننــــد جنــــازه را همراهی کنند و حتــــی از صاحبان 
عــــزا تعهد می گیریم که فقط 20 نفر در آرامســــتان حضور 
داشته باشــــند. بعد از مراحل غسل نیز 20 عدد صندلی 
با رعایت فاصله اجتماعی بــــرای همراهان متوفی چیده 
می شــــود. مراحل تشــــییع و دفــــن هم توســــط عوامل 

می گردد. انجام  آرامستان 
آرامســــتان همــــدان عنوان کرد: پخــــش نذورات  مدیر 

و پذیرایــــی را در هر صورت و شــــکل ممکن، 100 درصد 
ممنوع کرده ایــــم ولی با توجه بــــه پیگیری ها و اقدامات 
ما متأســــفانه صاحبان عــــزا همــــکاری نمی کنند و گاه  با 

می شویم. مواجه  مردم  تجمع 
رحیمی مشارکت ارگان ها و نهادهای مرتبط را برای حل 
این مشکل ضروری دانســــت و گفت: با اطالع رسانی از 
آرامســــتان از طریق  صداوســــیما و تیتر کردن وضعیت 
مســــیرهای  در  انتظامی  نیروهــــای  حضور  و  روزنامه هــــا 
ورودی و خروجی آرامســــتان می توانیــــم تا حدودی این 

کنیم. کنترل  را  مشکل 
رحیمی اطالع رســــانی در خصوص اهمیت رعایت شیوه 
نامه های بهداشــــتی را یکــــی از مهم تریــــن دغدغه های 
آرامســــتان دانســــت و گفت: در آرامســــتان بنرهایی با 
موضوع رعایت فاصله اجتماعی، اهمیت ماســــک زدن 
و قوانین و ضوابط بهداشــــتی نصب کرده ایم که 25 بنر 

می شود. نصب  آرامستان  در  زودی  به  دیگر 
لوده شــــدن نیروهای  آ آرامســــتان همــــدان خطر  مدیر 
خدماتی و غســــال را یکی از نگرانی ها دانســــت و گفت: 
آنجا که امکان دارد ســــعی کردیم نیروهای خدماتی را  تا 
تجهیــــز کنیم به عنوان نمونه به همه کارکنان ماســــک، 
حتی  و  دادیــــم  کننــــده  ضدعفونی  مــــواد  و  دســــتکش 
8 عدد ماسک جنگی برای نیروهای غسال تهیه  تعداد 
ایــــم و حتی برای راننــــدگان و عوامــــل لباس های  کرده 

گرفتیم. بهداشت  مرکز  از  مخصوص 
وی افزود: اگر در یک شــــعبه از بانک تعداد 6 تا 7 نفر به 
کشیده می شود  کرونا مبتال شــــوند شــــعبه به تعطیلی 
ولــــی ما قادر بــــه تعطیلــــی نیســــتیم. طــــی مکاتباتی که 
با اوقــــاف و امور خیریه داشــــتیم درخواســــت کرده ایم 
به خاطــــر اینکه حضور مردم در آرامســــتان کمتر شــــود 
که با بســــته شــــدن در ها  کنیم  را تعطیل  بعدازظهرهــــا 

 بعدازظهرها مراســــم ما صفر می شود.
ً
قطعا

کمکــــی برای  کمبــــود نیــــروی  بــــا  بــــا بیــــان اینکــــه  وی 
غســــال خانه مواجهیــــم گفت: خیلی هــــا آمادگی خود را 
برای کمک بــــه عنوان نیروی افتخــــاری اعالم می کنند و 

پای کار که می رســــد با دیدن میت پا پس می کشند.
وهای  از نیر  یکــــی 

ً
از اینکــــه اخیــــرا ابراز تأســــف  بــــا  وی 

آرامستان  وهای بازنشســــته  کمکی غســــال را که از نیر
حســــینعلی  مرحــــوم  گفــــت:  دادیــــم،  دســــت  از  بــــود 
تشــــکری دچــــار تنگــــی نفس شــــد حدود یــــک ماه در 
بیمارســــتان شهید بهشتی بســــتری شد و بیمارستان 
اما  نکرد،  تأیید  را  وی  ونای  کر بیماری  بهشــــتی  شــــهید 
ونا مبتال شده  کر  در بیمارســــتان به 

ً
از مدتی ظاهرا بعد 

بــــود که بعد از ترخیص و اســــتراحت در منزل حال وی 
و به وخامت گذارد و در حالی که در بیمارســــتان سینا  ر

ونا بســــتری بستری شده بود فوت کرد. به دلیل کر
رحیمــــی ادامــــه داد: با توجه بــــه اینکه شــــهدای مدافع 

سالمت باید از کادر درمان باشــــند ما با مکاتباتی که با 
اتحادیه و آرامســــتان کل کشور داشتیم سعی می کنیم 

این مرحوم را جزء شــــهدای خدمت معرفی کنیم.
وضعیــــت  خصــــوص  در  همــــدان  آرامســــتان  مدیــــر 
گفــــت: با توجه  آرامســــتان نیز  فضای ســــبز موجود در 
به گســــتردگی فضــــای ســــبز منطقه ســــعی می کنیم در 
امسال  باشــــیم.  داشــــته  بیشــــتری  مراقبت های  آینده 

نبود  مطلــــوب  ســــبز  فضای  خصــــوص  در  مــــا  فعالیت 
 رســــیدگی بیشتر شــــود، البته 

ً
که ســــعی می شود حتما

که  بــــه نهال هایی  از شــــهروندان نیــــز تقاضا می شــــود 
بدهند. آب  امکان  حد  تا  می کارند 

وی در پایــــان باز هم از مردم همدان خواســــت شــــرایط 
آرامســــتان خودداری  موجــــود را دریابنــــد و از تجمع در 

. کنند

اجتماع در باغ بهشت  همدان چالش روزهای کرونایی
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3 شهرستان

: مدیر جهاد کشاورزی مالیر

ایجاد چند واحد فرآوری 
کشمش در مالیر

حمایت از ایجاد یک واحد فرآوری انگور

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی مالیر 
با اشــــاره به ایجاد تعدادی واحد فرآوری کشمش طی یک 
سال اخیر گفت: شــــرکت تعاونی باغداران با 4 هزار و 500 
عضو دارای کارخانه کشمش است که امیدواریم نسبت 
به راه اندازی یک واحد فــــرآوری محصوالت انگور نیز اقدام 

کند.
به گــــزارش هگمتانه، با توجــــه به گالیه هــــا از نبود صنایع 
، مدیر جهاد کشاورزی مالیر در این زمینه  تبدیلی در مالیر
اظهار کرد: شهرســــتان مالیر در حوزه کشــــاورزی جایگاه 
ویــــژه  ای دارد که نمونــــه آن ثبت این دیار به عنوان شــــهر 

جهانی انگور است.
ســــیدمهدی میرباقری بــــا بیان اینکه مالیــــر قطب تولید 
انگور و کشمش اســــتان همدان و کشور است افزود: در 
حال حاضر بیش از 22 هزار هکتار از اراضی این شهرستان 
زیر کشــــت محصوالت باغی و بیش از 61 هــــزار هکتار زیر 

کشت محصوالت زراعی است.
وی با بیان اینکه ســــاالنه بیش از 270 هزار تن محصوالت 
باغی در این شهرستان تولید می شود گفت: بیش از 240 
هزار تن آن مختص انگور با حدود 11 هزار هکتار ســــطح زیر 

کشت این محصول است.
مدیر جهــــاد کشــــاورزی شهرســــتان مالیــــر با اشــــاره به 
اینکه داشــــتن این همه ظرفیت نیازمند حمایت بیشــــتر 
کشــــاورزان اســــت گفت: نبود کاخانه و واحدهای فرآوری 
صنایع تبدیلی انگور یک کمبود محسوس در شهرستان 
اســــت که همه مسؤوالن شهرســــتان و مسؤوالن جهاد 

کشاورزی نیز به آن واقفند.
85 درصد  وی بــــا بیان اینکــــه در حال حاضر بیــــش از 
انگور مالیر از نوع بی دانه بوده که به کشــــمش تبدیل 
می شــــود گفــــت: یکــــی از مــــواردی که طی ســــال های 
بــــه  ســــرمایه  گذاران  تمایــــل  بودیــــم  شــــاهد  گذشــــته 
فــــرآوری  واحدهــــای  ایجــــاد  حــــوزه  در  ســــرمایه گذاری 

است. کشمش 
میرباقری با بیان اینکه طی یک ســــال گذشته نیز شاهد 
ایجاد تعدادی واحد فرآوری کشــــمش بودیم گفت: این 
که ســــرمایه  گذاران ما تمایلی برای  یک مشــــکل اســــت 
ایجاد سایر واحدهای فرآوری مانند کارخانه تولید آبمیوه 

و... ندارند.
وی با بیان اینکه جهاد کشــــاوری نیز با تمام توان حمایت 

الزم را از ســــرمایه گذارانی که در حــــوزه صنایع فرآوری انگور 
ورود پیــــدا کنــــد خواهــــد داشــــت گفــــت: در ایــــن زمینه 
تســــهیالت ویژه و حتی تملــــک زمین با همــــکاری منابع 

طبیعی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهیم.
مدیر جهاد کشــــاورزی مالیر با اشــــاره بــــه اینکه در حال 
حاضــــر شــــرکت تعاونی باغــــداران بــــا بیــــش از 4 هزار و 

500 عضــــو بــــه عنوان یکی از شــــرکت های بــــزرگ بخش 
خصوصــــی اســــت گفــــت: ایــــن شــــرکت دارای کارخانه 
کشمش اســــت که درصددیم با حمایت هایی که از این 
شــــرکت خواهیم داشــــت یک واحد فرآوری محصوالت 

کنیم. انگور ایجاد 
به نقل از فارس، وی با بیان اینکــــه در حال حاضر با توجه 

به ظرفیت های انگور مالیر ایجاد شــــرکت فــــرآوری تولید 
آب انگــــور به صــــورت آب میــــوه و تولید شــــیره انگور در 
بسته های شــــکیل می تواند درآمدزایی با ارزش افزوده را 
برای شهرســــتان به همراه داشته باشــــد افزود: ایجاد این 
بــــرای جوانان این  واحدها می توانــــد باعث اشــــتغالزایی 

شهرستان شود.

بیگی نژاد نماینده مردم مالیر :

انتقال غیر بومی ها با وجود فراوانی تحصیل کرده های بیکار در مالیر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم مالیر در 
مجلس شــــورای اســــالمی بــــه تصمیــــم اخیر آمــــوزش و 
پرورش اســــتان همدان در پذیرش و بکارگیری نیروهای 
غیربومی استان لرســــتان در استان همدان و شهرستان 
مالیر اشــــاره کرد و گفــــت: با وجود خیــــل عظیم نیروهای 
تحصیل کــــرده و فاقد شــــغل در این منطقــــه، تعدادی از 
نیروهای غیربومی از اســــتان لرســــتان در استان همدان 

مشغول به کار شده اند.
به گــــزارش هگمتانــــه، هــــادی بیگی نــــژاد افــــزود: یکی از 
مهمتریــــن آفت های این کار تقاضای آنهــــا برای انتقال به 
اســــتان خود در آینــــده ای نزدیک اســــت و در این صورت 
 با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد 

ً
استان مجددا

و نیاز استان در درازمدت رفع نمی شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی به نیروهای خرید خدمتی 
و مربیان پیش دبســــتانی بعد از شــــرکت در کالس های 
، گفته شده به نیروی جدید  آموزشــــی به مدت 15 تا 20 روز
نیــــازی نداریم در حالی که این بنــــدگان خدا روی قراردادی 

که با آنها بسته شده، حساب کردند.
بیگی نــــژاد به ارســــال نامــــه اعتراضی مجمــــع نمایندگان 
اســــتان همــــدان به وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش اشــــاره و 
خاطرنشــــان کرد: اختصاص تعداد زیــــادی کد اختصاصی 
بــــه نیروهای خرید خدمتی و نهضتی اســــتان لرســــتان به 
گونه ای که عالوه بر رفع کل نیاز اســــتان لرســــتان، تعداد 
قابــــل مالحظه ای به صورت مازاد که طبــــق گفته مدیرکل 
آموزش و پرورش اســــتان همدان حدود 2000 نفر بوده، به 
اســــتان های دیگر از جمله همدان، تهــــران، اراک و... اعزام 

شدند که این برنامه ریزی درستی نبوده است.
وی با بیان اینکه به اســــتان همدان و شهرســــتان مالیر 
کــــد اختصاصی مناســــب با نیــــاز آنها اختصــــاص نیافته 
اســــت، ادامــــه داد: تعــــدادی از نیروهــــای موصــــوف که 
مشــــمول این قانون شــــدند و قبل از سال 91 با آموزش 
و پرورش همــــکاری داشــــتند به علت ســــوءمدیریت و 
اســــتفاده از مســــیرهای غیرقانونی از شــــرکت در آزمون 
آنها به کار گرفته شــــده  منع و نیروهای غیربومی به جای 

است.
نماینــــده مــــردم مالیــــر در مجلس شــــورای اســــالمی در 
گفت وگو با ایسنا، از همکاری و پیگیری استاندار و مجمع 
نمایندگان اســــتان برای رفع این مشــــکل و اســــتفاده از 

نیروهای بومی خبر داد.

توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مالیر

توزیع 1۲00 پرس غذای گرم بین نیازمندان مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: مســــوول بسیج دانشجویی 
دانشــــگاه آزاد اســــالمی واحد مالیر از توزیع یک هزار و 200 
پرس غذای گرم بیــــن نیازمندان در روز اربعین حســــینی 

خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، ابوالفضل رضایــــی از توزیع یک هزار 
و 200 پرس غــــذای گــــرم در روز اربعین حســــینی خبر داد 

و اظهار کــــرد: یکی از اعمالــــی که ثواب فراوانــــی دارد و نزد 
پروردگار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده مساله اطعام به 
مؤمنین است اعم از آن که آنها نیازمند باشند یا نباشند.

وی بیان کرد: به همین خاطر بسیج دانشجویی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مالیر در نظر دارد در روز اربعین حسینی 
یک هــــزار و 200 پرس غــــذای گرم را پخت و بین عاشــــقان 

اباعبداهلل)ع( توزیع کند.
آزاد اسالمی واحد  مسوول بسیج دانشجویی دانشــــگاه 
مالیر با بیان اینکه هزینه این اقدام توســــط خیرین تأمین 
می شــــود گفت: مقداری از این نذری به دســــت کودکان 
بی سرپرســــت و مقدار دیگری در مناطــــق محروم پخش 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد 
مالیر به چند گروه تقسیم می شود و این اقالم را به دست 
عاشــــقان حسینی می رســــاند خاطرنشــــان کرد: در هفته 
دفاع مقدس نیز به همت بسیج دانشجویی شهرستان 
مالیر 450 بســــته معیشتی در قالب مواســــات مؤمنانه 

تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

انفجار گاز در اللجین ۲ کشته بر جای گذاشت
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیرکل پزشــــکی قانونی 
اســــتان همــــدان گفــــت: نشــــت گاز ســــماور در منــــزل 
مســــکونی واقع در شــــهر اللجین از توابع شهرستان بهار 
موجب انفجار منزل و سوختگی یک زن و مرد و مرگ آنها 

شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، دکتــــر آرتیــــن کمالی اظهــــار کرد: 
مجروحان این انفجار بعد از بروز این حادثه به بیمارستان 
بعثت منتقل شدند که ابتدا زن 80 ساله به علت شدت 
جراحت و ســــوختگی شــــدید جان خود را از دســــت داد و 

سپس همسرش جان باخت.
وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد امسال 
13 نفر شــــامل ســــه زن و 10 مرد در اثر سوختگی جان خود 
را از دســــت دادند که این آمار در مدت مشابه سال قبل 

هشت نفر بوده است.
کمالــــی با بیــــان اینکه با آغــــاز فصــــل پاییز و اســــتفاده از 
وسایل گرمایشــــی رعایت نکات ایمنی مورد تأکید است، 
گفت: بخاری های غیراســــتاندارد، نبود سامانه هشدار در 
منازل و برخی محیط های کاری، نشــــت گاز و برخی دیگر از 
بی مباالتی ها موجب بروز انفجارهــــای ناگهانی و حوادث 

تلخ و ناگوار می شود.
در  ســــوختگی  علــــت  شــــایع ترین  داد:  ادامــــه  کمالــــی 
همــــدان انفجار گاز و شــــعله بــــوده و دیگــــر عوامل نظیر 
سوختگی های شــــیمیایی، نظیر سوختگی با اسید و قلیا، 
سوختگی های الکتریکی و سوختگی تماسی با جسم داغ 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
به نقل از ایسنا، مدیرکل پزشــــکی قانونی استان همدان 
در پایان خاطرنشــــان کرد: ســــال گذشــــته 20 تن شــــامل 
هشــــت زن و 12 مرد در اســــتان همدان به علت جراحات 

ناشی از سوختگی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:

افتتاح کتابخانه سردار شهید مظاهری 
یانج تا پایان امسال شهر مر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان گفت: مجتمع سردار شهید 
مظاهری شهر َمریانج تا پایان امسال و موزه هنرهای معاصر در سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی از اجرای چند طرح  عمرانی خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این 
طرح ها به ظرفیت مجموعه های فرهنگی و هنری استان افزوده می شود.

وی گفت: موزه هنرهای معاصر به مساحت 6 هزار مترمربع از مهم ترین این موارد است که سال ها 
بالتکلیف بود، اما با پیگیری مســــؤوالن اســــتان در مســــیر اجرای مجدد قرار گرفتــــه و 35 میلیارد 

تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است.
اختصاص 7 میلیارد تومان برای ساخت مجتمع فرهنگی، هنری فامنین  �

احســــانی با بیان اینکه موزه هنرهای معاصر همدان سال آینده به بهره برداری می رسد، افزود: برای 
ساخت مجتمع فرهنگی، هنری فامنین نیز نزدیک به 7 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی اعالم کرد: مجتمع فرهنگی شهرهای زنگنه و فیروزان نیز در دست ساخت قرار داشته و پیگیر 

جذب منابع مالی برای تکمیل آن ها هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســــالمی همدان از خرید تجهیزات جدید برای مجتمع های فرهنگی،هنری 
موجود اســــتان خبر داد و افزود: بیش از 150 میلیون تومان برای خرید این تجهیزات صرف شــــده و 
یک میلیارد تومان دیگر نیز به زودی جذب می شود. احسانی بیان کرد: مجتمع فرهنگی، هنری سردار 

شهید حبیب اهلل مظاهری شهرمریانج نیز با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت قرار دارد.
وی در گفتگو با تســــنیم، بیان کرد: برای تکمیل این مجموعه فرهنگی با 3 هزار مترمربع مساحت، 

نزدیک به 2 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و امسال به بهره برداری می رسد.

بازسازی، تعمیر و نصب 
یل های محورهای مالیر گاردر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرســــتان مالیر از بازسازی، 
تعمیــــر و نصــــب گاردریل هــــای محورهــــای ایــــن 
شهرســــتان خبــــر داد و گفت: به منظــــور افزایش 
، ایــــن اداره اقدام به بازســــازی،  ضریب ایمنی ســــفر
تعمیر و نصــــب گاردریل هــــای محورهای مختلف 

شهرستان کرد.
صفوی زاده  سیداســــماعیل  هگمتانــــه،  گزارش  به 
به بازدید شــــبانه معــــاون هماهنگی امــــور عمرانی 
- همدان  - جــــوکار فرمانــــداری مالیــــر از محور مالیر
اشــــاره و اظهــــار کــــرد: شــــامگاه گذشــــته معــــاون 
هماهنگی امــــور عمرانــــی فرمانداری ویــــژه مالیر با 
، به صورت میدانی  همراهی مدیر برق منطقه جوکار
- همدان تا محدوده  - جوکار از روشنایی محور مالیر
گردنه زاغه بازدید کرد و با شناســــایی نقاط اشکال و 
نواقص ایمنی و روشنایی این مسیر درباره رسیدگی 

و رفع آنی آنها تصمیمات الزم اتخاذ شد.
وی بــــا اشــــاره بــــه بازدید شــــبانه از روشــــنایی خط 
آبــــاد( بــــا حضور  وســــط پیــــچ پیرمیشــــان)مبارک 
 ، معاون عمرانی فرمانــــدار و رئیس اداره برق جوکار
خاطرنشــــان کرد: تعویض بشــــکه ایمنی فرسوده 

- جوکار صورت پذیرفت. مهرآباد محور مالیر
کس و  صفــــوی زاده ادامه داد: مشــــخص کــــردن آ
کناره هــــای روکش آســــفالت از محــــدوده پرورش 
ماهی به ســــمت گرجایی و باند برگشــــت به طول 
چهار کیلومتر در محور اراک، خط کشــــی محور اراک 
باند برگشــــت از ابتدای حوزه به طول هشت و نیم 
کیلومتر به ســــمت گرجایی و عملیات خط کشــــی 
محور همــــدان محــــدوده گردنه زاغه بــــا موفقیت 

انجام شده است.
وی به رفع نواقص سامانه روشنایی محور همدان 
محدوده ازندریان، پاکسازی ســــطح جاده در محور 
بروجرد پیچ ســــردخانه، بازدید از روکش آســــفالت 
پیچ ســــردخانه در محــــور بروجرد و انجــــام روکش 
گردنه زاغه الین برگشــــت محور همدان  آسفالت 

طی روزهای اخیر اشاره کرد.
رئیــــس اداره راهــــداری و حمــــل و نقــــل جــــاده ای 
شهرستان مالیر در گفتگو با ایســــنا با بیان اینکه 
عملیات خط کشــــی محور همدان محدوده گردنه 
زاغه و پاکسازی ســــطح جاده در محور بروجرد پیچ 
کس گذاری  ســــردخانه انجام شده اســــت، افزود: آ
آســــفالت گردنه زاغه توسط راهداری مالیر  روکش 

صورت پذیرفت.

تویسرکان برای اخذ تسهیالت 
جدید روستایی

نمی تواند ثبت نام کند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری تویسرکان 
در  بوم گــــردی  اقامتــــگاه  چهــــار  مجــــوز  صــــدور  از 
شهرستان خبر داد و گفت: متأسفانه اخیرا کارگروه 
تســــهیالت روســــتایی اســــتان همدان مصوبه ای 
داشــــته که بر اساس آن، تویسرکان چون موفق به 
جذب 140 درصدی تسهیالت روستایی شده برای 

اخذ تسهیالت جدید نمی تواند ثبت نام کند.
به گزارش هگمتانه، اســــحاق ترکاشــــوند از افتتاح 
اقامتگاه بوم گردی ده بنه در منطقه ســــرابی شــــهر 
تویســــرکان خبــــر داد و اظهــــار کرد: ایــــن اقامتگاه 
توســــط بخش خصوصی بدون دریافت هیچ گونه 
تســــهیالت در شهرســــتان فعالیــــت خــــود را از 11 

مهرماه آغاز کرد.
وی مســــاحت زمین و زیربنای ســــاختمان آن را به 
ترتیــــب 900 و150 مترمربع اعالم کــــرد و افزود: این 
اقامتــــگاه بــــا 400 میلیون تومان ســــرمایه گذاری و 

اشتغالزایی برای سه نفر فعال می شود.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تویسرکان از صدور مجوز چهار اقامتگاه بوم گردی 
دیگــــر در شهرســــتان خبــــر داد و گفــــت: تکمیل 
و راه انــــدازی ایــــن اقامتگاه ها نیازمند تســــهیالت 
اســــت؛ در حالی که هیچ گونه تســــهیالتی به دلیل 
کســــب جایگاه دوم استان توســــط تویسرکان در 

جذب اعتبار داده نمی شود.
وی در این باره توضیح داد: متأسفانه اخیرا کارگروه 
تســــهیالت روســــتایی اســــتان همدان مصوبه ای 
داشــــته که بر اساس آن، تویسرکان چون موفق به 
جذب 140 درصدی تسهیالت روستایی شده برای 

اخذ تسهیالت جدید نمی تواند ثبت نام کند.
ترکاشــــوند در ادامه تعداد اشــــتغالزایی با راه اندازی 
چهار اقامتــــگاه بوم گــــردی در تویســــرکان را 26 نفر 
خوانــــد و افزود: بــــا فعالیــــت اقامتــــگاه بومگردی 
روستای قلعه آستیجان با حجم سرمایه گذاری یک 

میلیارد تومان برای پنج نفر اشتغال ایجاد می شود.
وی با اشاره به ایجاد فرصت پنج شغل با راه اندازی 
آرتیمــــان با حجم  اقامتگاه بوم گردی در روســــتای 
ســــرمایه گذاری یک میلیارد تومان گفــــت: 10 نفر با 
آقــــای ترابیان با حجم  فعالیت اقامتگاه بوم گردی 
ســــرمایه گذاری 2 میلیــــارد و 200 میلیــــون تومــــان 

صاحب شغل می شوند.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تویسرکان در گفتگو با فارس از حجم سرمایه گذاری 
2 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 6 نفر با فعالیت 
اقامتگاه بوم گردی در محله زرهان تویســــرکان خبر 
داد و تأکیــــد کرد: اشــــتغالزایی بــــرای 26 نفر جویای 
کار در شهرســــتان منــــوط به اجازه اخذ تســــهیالت 
از کار گروه تســــهیالت روستایی اســــتان است که 

متأسفانه این امر طبق مصوبه ممکن نیست.

خبــــــر

ح »کوچ«  تجهیزات طر
راهی مدارس مالیر می شود

آمــــوزش و  هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر 
)کنترل  کوچ  طــــرح  تجهیزات  گفت:  مالیر  پرورش 
وزن و چاقی در بیــــن دانش آموزان( راهی مدارس 

می شوند. شهرستان 
مراســــم  در  ســــلگی  هادی  هگمتانه،  گــــزارش  به 
توزیع تجهیزات ورزشــــی برای مدارس شهرستان 
آماده شــــده در قالب طرح  اظهار کــــرد: تجهیزات 
کوچ )کنتــــرل وزن و چاقی در بین دانش آموزان( 

می شوند. شهرستان  مدارس  راهی 
پــــی  در  آمــــده  پیــــش  زیســــت بوم  ود:  افــــز وی 
تحرک  و  فعالیــــت  میــــزان  ونا  کر وس  ویر شــــیوع 
داده  کاهــــش  زیــــادی  حــــد  تــــا  را  دانش آمــــوزان 
کــــه باید بــــا توجه بــــه شــــرایط حاضــــر راهکارهای 
دانش آموزان  نشــــاط  و  ســــالمتی  برای  مناســــبی 

کنیم. ارائه 
کرد:  تصریــــح  مالیــــر  ورش  پــــر و  آمــــوزش  مدیــــر 
وحیه ورزشــــی و رعایت دقیق مســــائل  تقویــــت ر
است  مدارس  عملیاتی  برنامه های  از  بهداشــــتی 
تربیت  ساحت  ذیل  بنیادین  تحول  ســــند  در  که 
قرار  کید  تأ مــــورد  دانش آمــــوزان  بدنی  و  زیســــتی 

است. گرفته 
از طریق برگزاری  کرد: این مهــــم  وی خاطرنشــــان 
ون مدرســــه ای، مدرســــه  المپیاد های ورزشــــی در
آموزش  طرح هــــای  و  منــــزل  در  ورزش  قهرمــــان، 
مــــدارس  در  اجتماعــــی  و  فــــردی  بهداشــــت 

اجراست. حال  در  شهرستان 
و  اقالم  خریــــداری  هزینــــه  شــــد:  یــــادآور  ســــلگی 
و  اســــتانی  اعتبارات  محــــل  از  ورزشــــی  تجهیزات 
با  هستیم  درصدد  که  شــــده  تأمین  شهرســــتانی 
تأمیــــن اعتبــــارات الزم اقالم و تجهیــــزات دیگری 

نیز تهیــــه و دراختیار مدارس قرار گیرد.
حیطه  در  شــــده  تهیــــه  اقــــالم  کــــرد:  اضافــــه  وی 
زشــــی، میز  زشــــی شــــامل شــــطرنج، طنــــاب ور ور
تنیــــس  و  بدمینتــــون  راکــــت  پنــــگ،  پینــــگ 
فوتبال،  توپ هــــای  دســــتی،  فوتبال   ، میــــز وی  ر
تشــــک های  هندبــــال،  بســــکتبال،  والیبــــال، 

هستند. و...  تاتمی 
مالیر  شهرســــتان  ورش  پر و  آمــــوزش  اداره  مدیر 
کوچ )کنترل وزن و  کید بر اجرای دقیــــق طرح  با تأ
مدارس  تمامی  در  دانش آمــــوزان(  بین  در  چاقی 
مراقبین  و  بدنی  تربیت  دبیران  کرد:  خاطرنشــــان 
ســــالمت به عنوان مشــــاورین تخصصــــی تعیین 
آموزشــــی در تمامی  وهای  شــــده و با همکاری نیر

شد. خواهد  پیگیری  مدارس 
وی در ادامــــه ســــنجش اولیه و ســــنجش ثانویه 
و چشم اندازهای  و ثبت در ســــامانه ســــناد را جز
همچــــون؛  مــــواردی  بــــر  و  عنــــوان  کــــوچ  وژه  پــــر
شــــاخص  محاســــبه  و  وزن  و  قــــد  اندازه گیــــری 
توصیه های  و  مشــــاوره  ارائه   ،)BMI ( بدنــــی  توده 
معلمــــان  توســــط  بدنــــی  فعالیــــت  و  تغذیــــه ای 

کید کرد. تربیت بدنی و مراقبین ســــالمت تأ
ورش  پر و  آموزش  بدنی  تربیت  و  ورشی  پر معاون 
مالیــــر نیــــز اظهار کرد: بــــا توجه به شــــرایط خاص 
ســــال تحصیلی جــــاری؛ اجرای طرح کــــوچ به ویژه 
بیشتر  هرچه  همکاری  مســــتلزم  قرمز  شــــرایط  در 

خانواده هاست. و  والدین 

خبــر

آمـــوزش خودمراقبتی دانش آموزان در گل تپه اجرای غربالگری اضافه وزن و 

آموزش  اداره  رئیس  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانــــه، 
وزن  اضافه  غربالگــــری  اجرای  از  گل تپــــه  ورش  پر و 
آمــــوزش خودمراقبتــــی دانش آمــــوزان خبــــر داد  و 
ســــالمت  ارتقاء  هــــدف  بــــا  »کوچ«  طــــرح  گفــــت:  و 

اضافه  وضعیت  کنتــــرل  و  رســــی  بر و  دانش آموزان 
آموزش خودمراقبتی در ســــال  آنها و  وزن و چاقــــی 
گل  بخش  آموزشی  مراکز  ســــطح  در  جاری  تحصیلی 

می شود. اجرا  تپه 
طرح  اجــــرای  محمودی  علــــی  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
پایش اضافه وزن دانش آموزان را در راســــتای بهبود 
مراکز  دانش آمــــوزان  بهداشــــت  و  ســــالمت  ارتقاء  و 
کرد: طرح ارتقاء سالمت در  آموزشی دانست و مطرح 
منطقه آغاز شــــده و کارگروهی متشــــکل از همکاران 
اداری و بــــا مدیریــــت حــــوزه پرورشــــی و تربیت بدنی 
پــــرورش در این راســــتا تشــــکیل و فعال  آموزش و 

است. شده 
محمــــودی ایجــــاد نشــــاط و شــــادابی در کــــودکان و 
نوجوانــــان، ترویــــج ورزش در برنامــــه روزانه، آموزش 
ســــالمت  پایش  ســــالم،  زندگی  بــــرای  ســــالم  تغذیه 
جســــمی این گروه از افراد و مشــــاوره و ارتقاء مهارت 
خودمراقبتی جســــمی را از جملــــه اهداف اجرای طرح 

برشمرد. دانش آموزان  سالمت  ارتقاء 
آموزشــــی- درسی به  زمایش جهاد  آغاز طرح ر وی از 
اهمیت  و  منطقــــه  در  دانش آمــــوزی  بســــیج  همت 
گفت: با  زمایش در ســــال جــــاری خبــــر داد و  این ر
این  دانش آموزان  آمــــوزش  توســــعه  اینکه  وجــــود 
از  یکی  آنهــــا  درســــی  و  علمی  توانایی  رشــــد  و  حوزه 
ین برنامه های اجرایی اســــت، مســــیر تحقق  مهمتر
تعالــــی یاددهی و یادگیری به تــــالش و تعامل همه 
ورش  جانبــــه نیــــاز دارد و هدف ما در آمــــوزش و پر
گل تپــــه نیــــز بر این اســــت که در همــــه عرصه ها از 

ظرفیت های  و  فرهنگیــــان  علمــــی  و  فکــــری  تــــوان 
مند  بهــــره  دانش آموزان  علمــــی  ارتقــــاء  بــــرای  آنها 

. یم شو
محمــــودی خاطرنشــــان کرد: طــــرح فرآموزی درســــی 
از ســــوی  آموزشــــی  کرونــــا در مراکز  ایــــام شــــیوع  در 
هدف  با  تپــــه  گل  حاتمی  شــــهید  فرهنگیان  بســــیج 
به  درسی  خدمات  ارائه  تداوم،  برای  مناسب  آموزشی 
دانش آموزان، کمک به رفــــع و جبران عقب افتادگی 
فرآموزی  تقویت  و  بهســــازی  و  آنها  آموزشی  احتمالی 
در همه مــــدارس بخش به ویژه روســــتاهای محروم 

در حال اجراست.
آمــــوزش و پرورش گل تپه از مشــــارکت  رئیس اداره 
فرهنگیان در طرح مدرســــه ســــازی خبر داد و گفت: 
تعهدات مالی ســــاالنه خیرین مدرســــه ســــاز منطقه 
در ســــال جاری با انســــجام هر چه بیشــــتر از سنوات 

است. شده  پیگیری  و  انجام  گذشته 
وی با بیان اینکه از تیرماه ســــال جاری اطالع رســــانی 
و جــــذب همیاری هــــای مالــــی خیریــــن آغاز شــــده و 
کــــرد: تعهــــد خیرین  اعــــالم  تــــداوم دارد،  همچنــــان 
مدرســــه ســــاز منطقه به حــــدود 28 میلیــــون تومان 
رســــیده کــــه بخــــش بزرگــــی از همکاری هــــای مالــــی 
فرهنگی  همکاران  توسط  پیشین  سال های  همانند 

است. شده  انجام  مدارس 
وی اضافه کــــرد: ارتقاء هــــم افزایی های مالی بســــیار 
مهم است و تالش ما در بخش گل تپه بر این است 
تا با اســــتفاده از ظرفیــــت درون اداری و برون اداری 
خود در راســــتای توســــعه کمک های مردمی نتایجی 

بهتر از ســــال های گذشــــته در امر حمایت خیرین به 
باشیم. داشته  مدارس 

ون  افز ود:  افز گل تپه  ورش  پر و  آموزش  اداره  رئیس 
بــــر 25 میلیــــون تومــــان از منابع حاصلــــه و هدایای 
37 میلیــــون تومــــان توســــط خیرین  فرهنگیــــان و 
آجر برای مشــــارکت مالی  آجر به  مردمی در پویــــش 
شــــده  رســــانی  کمک  مدارس  عمرانی  طرح هــــای  در 

است.
محمودی خاطرنشــــان کــــرد: پویش آجر بــــه آجر که 
و  آموزشی  نظام  تحول  بســــته  چارچوب  در  امســــال 
عمرانی  توســــعه  برای  همگانی  افزایــــی  هم  هدف  با 
از  یکــــی  شــــده،  پیش بینــــی  آموزشــــی  فضاهــــای 
ورش به  آمــــوزش و پر فرآیند هــــای جدید و نوآور در 
ود و با کارکرد ایجــــاد همدلی و همگامی  شــــمار می ر
ورش به مرحله اجــــرا درآمده  پــــر آموزش و  بــــا  مردم 

است.
زش  ار و  آمــــار  ایســــنا،  بــــا  گفت وگــــو  در  وی 
حــــدود  را  جــــاری  ســــال  در  اجرایــــی  فعالیت هــــای 
بــــه  یــــزی  گر و  کــــرد  عنــــوان  تومــــان  میلیــــون   37
بیشــــتر  گفــــت:  و  زد  شــــده  انجــــام  فعالیت هــــای 
کارهــــا تعمیراتــــی و بهســــازی اســــت ماننــــد تعمیر 
ســــامانه برق و تجهیــــزات برقی، خط کشــــی محوطه 
کشــــی،  لوله  جوشــــکاری،  آمیــــزی،  رنگ  مــــدارس، 
تهیــــه اقــــالم بهداشــــتی، تعویــــض شیشــــه، نصب 
تابلوی درِ آموزشــــگاه ها، بازســــازی میــــز و صندلی 
اجرا  نیاز  مــــورد  مدارس  در  که  بــــوده  دانش آموزی 

است. شده 
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به همت ســـتاد اجرایی فرمـــان حضرت امام خمینی)ره( در همدان

کیف با اشـــتغال 44 نفر راه اندازی 10 کارگاه تولید 
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معاون مدیرکل ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امــــام خمینی)ره( 
در همدان گفــــت: به منظور تأمین کیف مــــورد نیاز دانش آموزان ســــاکن در مناطق محروم 10 

کارگاه تولیدی در روســــتای »زاغه« از توابع شهرستان بهار راه اندازی شد.
به گــــزارش هگمتانه، علی چهاردولی روز شــــنبه بیان کرد: ســــتاد اجرایی فرمــــان حضرت امام 
خمینــــی)ره( در قالــــب پویش "مشــــق احســــان" اقــــدام بــــه تهیه نوشــــت افزارهای مــــورد نیاز 

دانش آموزان ســــاکن در مناطق محروم و حاشیه شهر کرد.

، مدادپاک کن  وی اضافه کرد: در این راستا توزیع 10 هزار بســــته نوشت افزار شامل کیف، دفتر
و جعبه مداد رنگی آغاز شــــده و تا یک هفته ادامه دارد.

معاون مدیرکل ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینــــی )ره( در همدان با بیان اینکه تأمین 
هر بســــته نوشــــت افزار 200 هزار تومان و در مجموع 2 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است 
گفت: این نوشــــت افزارها بر اســــاس الگوی ایرانی و اســــالمی بوده و منقش به تصاویر شهدا 

است.
چهاردولــــی خاطرنشــــان کرد: بســــته های پیش بینی شــــده بــــرای مقطع ابتدایــــی، راهنمایی، 
6 نوع بسته برای توزیع آماده شده  دبیرســــتان و دانش آموزان دختر و پســــر متفاوت بوده و 

وم یا در به منــــازل در حال توزیع  وه هــــای جهادی در مدارس محــــر و این بســــته ها توســــط گر
است.

وی یادآوری کــــرد: به منظور بهره مندی از این فرصت برای خلق فرصت شــــغلی، کارگاه هایی با 
حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در روســــتای زاغه بهار برای تولید کیف راه اندازی 

کرد. ایجاد  شغلی  فرصت   44 که  شد 
وی بیــــان کرد: فعــــاالن در ایــــن کارگاه ها عــــالوه بر تولیــــد 10 هزار عــــدد کیف مــــورد نیاز برای 
دانش آموزان بی بضاعت در اســــتان همدان، 50 هزار عدد کیف نیز برای سایر استان ها تولید 

و عرضه کردنــــد و فعالیت آنها همچنان ادامه دارد.

: اخطار استاندار
توبیخ و عزل مدیران غافل 

از  اجرای شیوه نامه های کرونایی
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان 

همدان 45 درصد و در صنوف 61 درصد است

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با اشاره 
به تعطیلی یک هفته ای مدارس و دانشگاه های این 
استان اخطار داد: هریک از دســــتگاه های اجرایی که 
رعایت شــــیوه نامه های آن کمتــــر از 98 درصد اعالم 
شود، شدیدترین برخورد با مدیر و معاون اداره انجام 

شود و توبیخ و عزل مدیر در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی روز شنبه 
در ســــتاد مقابله با کرونا با تأکید بر نظارت جدی تر بر 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی خاطرنشان کرد: 
بانک ها، دفاتر پیشــــخوان دولت و اصنافی که شیوه 
نامه های بهداشتی را رعایت نکنند، به سرعت پلمب 

شوند.
وی اظهــــار کــــرد: تیم بازرســــی پیشــــگیری از شــــیوع 
کرونا در بازدید از اداره ها و ســــازمان ها جدی تر عمل 
کنــــد و هریــــک از دســــتگاه های اجرایــــی کــــه رعایت 
شــــیوه نامه های آن کمتــــر از 98 درصد اعالم شــــود، 
شدیدترین برخورد با مدیر و معاون اداره انجام شود 

و توبیخ و عزل مدیر در دستور کار قرار گیرد.
استاندار همدان با انتقاد از شلوغی پیاده راه بوعلی، 
میــــدان امــــام خمینــــی )ره(، غذاخوری هــــا و اغذیــــه 
فروشــــی های شــــهر خاطرنشــــان کرد: تیم بازرسی با 
همه اختیارات وارد عمل شــــود و هــــر مغازه و صنفی 
را که شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت نمی کنند، 

تعطیل کنند.
وی اظهار کرد: تیم بازرسی باید به کلینیک ها و مطب 
پزشــــکان نیز مراجعه کرده و هر بخشــــی که شــــیوه 

نامه ها را رعایت نکرده بودند را تعطیل کنند.
شــــاهرخی خاطرنشــــان کرد: امروز وضعیت اســــتان 
همــــدان از مرحله هشــــدار عبور کرده و مســــؤولیت 
سازمان های اجتماعی دانشگاه ها در حوزه بهداشت 
و درمان این است که پیشــــگیری از ابتال به ویروس 

کرونا را اجتماعی کنیم.
وی بــــا بیان اینکه همــــکاری نکردن مــــردم هیچ نوع 
موفقیتــــی را نصیب اســــتان نمی کند و بــــازی با جان 
مردم اســــت، گفت: باید افکار عمومی را متوجه کنیم 
که عبور از موج کرونا در گرو پیشــــگیری از شــــیوع آن 

است.
اســــتاندار همدان گفت: کمیته اطالع رسانی باید بی 
وقفه وظیفه حساس ســــازی جامعه را برعهده بگیرد 
و زمینه بهره گیری از همه ظرفیت های استان را برای 

اجتماعی کردن امر پیشگیری به کار گیرد.
وی ادامــــه داد: کارگــــروه اجتماعــــی بایــــد تالش کند 
ظرفیت استان را برای پیشــــگیری به کار گیرد چرا که 
همدان فقط 56 درصد شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
را در اســــتان رعایت می کنــــد و امــــروز در رعایت این 

مسایل وضعیت بدتری نسبت به کشور داریم.
شــــاهرخی خاطرنشــــان کرد: رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی در اســــتان همدان 45 درصد و در صنوف 
61 درصد است که می طلبد حساسیت ها را باالتر برد.

هفته ای با بارش های پراکنده
دما 4 درجه سردتر می شود

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی همــــدان پیش بینــــی کرد: از شــــامگاه 
یکشــــنبه در مناطــــق شــــمالی این اســــتان احتمال 

بارش های پراکنده وجود دارد.
گزارش هگمتانه، محمد حســــن باقری شــــکیب  به 
روز شنبه افزود: آسمان اســــتان همدان امروز صاف 
تا قســــمتی ابری و در برخی ساعات با وزش باد همراه 
است و برای روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری 
رگبار پراکنده و موقتی باران به ویژه در نیمه شــــمالی 

استان همدان پیش بینی می شود.
وی با بیــــان اینکــــه تغییرات محســــوس دمــــا تا روز 
دوشــــنبه در این اســــتان وجود ندارد اضافــــه کرد: از 
روز دوشنبه تا چهارشــــنبه با کاهش دمای چهار تا 6 

درجه ای مواجه خواهیم بود.
باقری شکیب گفت: در 24 ساعت گذشته اسدآباد 
بــــا 29 درجه ســــانتی گراد باالی صفر بیشــــترین دما و 
، خنک ترین  بهار با هفت درجه سانتی گراد باالی صفر

دمای استان را داشته اند.
به گفتــــه وی دمــــای هوای همــــدان در 24 ســــاعت 
گذشته بین 27 و هشت درجه سانتیگراد باالی صفر 

در نوسان بوده است.

خبــر

رژه خودروسواران آغازی بر هفته ملی کودک
فروش اینترنتی محصوالت کانون پرورش فکری با تخفیف ۲5 درصد

هگمتانه، گروه خبر همدان: هفته ملی کودک صبح دیروز 
با رژه خودروسواران آغاز شد.

به گــــزارش خبرنگار هگمتانــــه، مدیرکل کانــــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســــتان همدان صبح شنبه در 
حاشیه رژه خودروهای ســــیار به مناسبت آغاز هفته ملی 
کودک، گفت: همشهریان می توانند در هفته ملی کودک 
محصوالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با 

25 درصد تخفیف خرید کنند.
بهناز ضرابی زاده با بیان اینکه هفته ملی کودک امســــال 
با شــــعار »آینده را باید ساخت« آغاز می شــــود، اظهار کرد: 

هفته ملی کودک آغاز شده و تا 17 مهر ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه امســــال به دلیل شیوع بیماری کرونا 
برنامه ها به شــــکل حضــــوری یــــا اجتماعات و یــــا با حضور 
کودکان برگزار نمی شود، تصریح کرد: برنامه های امسال به 
صورت مجازی بوده که فروش اینترنتی محصوالت کانون 
پرورش فکری با تخفیف 25 درصدی از 12 مهر آغاز می شود.
ضرابــــی زاده ادامــــه داد: خانواده هــــا می توانند بــــا مراجعه 

بــــه وبگاه کانــــون پرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانان از 
محصوالت کانون خرید کنند.

وی بــــه رژه خودروهــــای ســــیار هم زمــــان با آغازیــــن روز از 
هفته ملی کودک اشــــاره کرد و گفت: در هفته ملی کودک 
برنامه های مختلفی را در نظر گرفته ایم که شــــامل تقدیر از 

برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
همدان با اشــــاره به اینکه در روز دوشنبه 14 مهرماه که با 
عنوان کودک، فرهنگ و ارتباط با رســــانه نام گذاری شــــده 
اســــت، نمایش تمامی فیلم های ســــینمایی برتر کانون را 
داریم، به حضور در اســــتانداری و صــــدور بیانیه و رونمایی 
از چند عروســــک جدید اشــــاره و بیان کرد: روز چهارشنبه 
16 مهرماه با توجه به اربعین حسینی، برنامه ها با هشتک 
من عاشــــوراییم ادامه دارد و افتتــــاح کتابخانه محمدرضا 

یوسفی در روستای محروم از جمله برنامه هاست.
وی بیــــان کــــرد: برگزاری مســــابقه عکس بــــا موضوع مهر 

کودکی از دیگر برنامه هاست.

»پاییزه کتاب99« از 5 آبان 

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: طرح »پاییــــزه کتاب99« از 5 
آبان ماه اجرا می شود.

به گزارش هگمتانه، با مســــاعدت معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســــالمی، طرح »پاییزه کتاب99« از 
دوشــــنبه 5 آبان ماه تا 12 آبان ماه به مدت هشت روز هم 
زمان با سراســــر کشــــور در کتاب فروشــــی های عضو طرح 

برگزار می شود.
در پانزدهمیــــن دوره طــــرح توزیــــع یارانــــه کتــــاب از طریق 
کتاب فروشــــی ها، ســــقف مجاز برای هر خریــــدار افزایش 
25درصــــدی خواهد داشــــت و در ایــــن دوره هــــر خریدار 

می تواند تا سقف 200 هزار تومان کتاب بخرد.

فیلم مقاومت شانزدهم برگزیدگان خود را شناخت
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس 
از  همــــدان  اســــتان  هنرمنــــدان  بســــیج 
معرفــــی برگزیــــدگان و راه یافتگان بخش 
فیلــــم  جشــــنواره  شــــانزدهمین  ملــــی 
مقاومت بخش استانی همدان خبر داد.

کرمــــی  رســــول  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
دیــــروز با اشــــاره به ارســــال بیــــش از 180 
اثر به دبیرخانه شــــانزدهمین جشــــنواره 
بین المللــــی فیلــــم مقاومــــت در بخش 
اســــتانی و معرفــــی آثــــار برتر اظهــــار کرد: 

طــــی مراســــمی از برگزیــــدگان و راه یافتــــگان بخش ملی 
شــــانزدهمین جشــــنواره فیلم مقاومت بخش اســــتانی 

همدان تقدیر شد.
وی با بیان اینکه تندیس جشــــنواره به همراه جایزه نقدی و 
گواهــــی انتخاب بخش ملی در بخش فیلــــم نامه به اثر قارچ 
سمی نوشته امین لطفی شهپر تعلق گرفت گفت: تندیس 
جشنواره به همراه جایزه نقدی و گواهی انتخاب بخش ملی 
 به اثر »انقالب« به کارگردانی محسن 

ً
بخش نماهنگ مشترکا

روحی و اثر راهنما به کارگردانی محمود صائمین اعطا شد.

رئیس بســــیج هنرمندان استان همدان 
تندیس  »پویانمایــــی«  بخــــش   در  افزود: 
جشــــنواره به همراه جایزه نقدی و گواهی 
 به اثر پیمان بــــه کارگردانی علی 

ً
مشــــترکا

پورمرادی و اثر »کاش« به کارگردانی هادی 
امیری و رها فرجی تقدیم شد.

وی افــــزود: برگزیــــدگان بخــــش  »فیلــــم 
مســــتند« تندیس جشــــنواره بــــه همراه 
جایزه نقدی و گواهی انتخاب بخش ملی 
« به  فیلم مســــتند بــــه اثر »آن شــــش نفر

کارگردانی محمدعلی یزدان پرست تعلق گرفت.
کرمی با اشاره به اینکه اثر شایسته تقدیر در بخش فیلم 
مســــتند به اثر »تخریبچی« بــــه کارگردانــــی مرحوم حامد 
شــــادابی تعلق گرفت اظهار کرد: برگزیدگان بخش  فیلم 
داستانی کوتاه تندیس جشــــنواره به همراه جایزه نقدی 
و گواهی انتخــــاب بخش ملی در بخش فیلم داســــتانی 
 به اثر »منســــی« به کارگردانی علیرضا 

ً
کوتاه نیز مشــــترکا

معصومــــی و اثر »وقتــــی بچه ها خندیدند« بــــه کارگردانی 
علی رنجبر اعطا شد.

رشد 9 درصدی صادرات
 محصوالت کشاورزی و غذایی

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: عضو هیــــأت نمایندگان اتاق 
ایران از رشــــد 6. 8 درصدی صادرات بخش کشــــاورزی و غذا 

در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 خبر داد.
مجیــــد موافق قدیــــری در گفتگو با خبرنگار مهــــر با بیان 
اینکه به گزارش هگمتانه، در 5 ماهه ســــال 1399، میزان 
صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 3 میلیون 
و 53 هزار تن بــــه ارزش 2 میلیارد و 123 میلیون دالر بوده 
اســــت، گفت: این صادرات ازنظــــر وزنی 8 درصــــد و ازنظر 
ارزشــــی 5. 19 درصد کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشور 

را به خود اختصاص داده است.
عضو هیــــأت نماینــــدگان اتاق ایــــران اضافه کــــرد: ارزش 
صادرات 5 ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 6. 8 درصد افزایش داشته است.
کشــــاورزی و   � اقالم عمــــده صــــادرات محصــــوالت 

صنایع غذایی
قدیــــری با اشــــاره بــــه اقالم عمــــده صــــادرات محصوالت 

کشــــاورزی و صنایع غذایی گفت: انواع میوه ها با ســــهم 
9. 30 درصد، انواع ســــبزیجات با ســــهم 22 درصد، شــــیر و 
فرآورده ها با ســــهم 6. 8 درصد، شیرینی جات با سهم 5. 6 
درصد، ماهی و میگو با سهم 7. 3 درصد، رب گوجه فرنگی 
با ســــهم 3. 3 درصد، انواع آبمیوه و کمپوت با ســــهم 2. 3 
درصد، زعفران با سهم حدود 1. 3 درصد، انواع نان با سهم 
، زیره و رازیانه با سهم 3. 1 درصد و انواع  4. 1 درصد، گشــــنیز
خمیرهــــای غذایــــی با ســــهم 2. 1 درصد در ایــــن 5 ماهه از 

کشور صادر شده اند.
این فعــــال اقتصادی ادامه داد: با توجه به طوالنی شــــدن 
روند شــــیوع ویروس کرونا، در ماه های گذشــــته بسیاری 
از کشــــورها برای تأمین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان 
برخی از محدودیت ها را کنار گذاشــــتند کــــه همین امر به 
افزایش صادرات محصوالت کشــــاورزی ایران کمک کرد. 
ضمــــن اینکه افزایــــش قیمت دالر انگیزه بــــرای صادرات 

محصوالت کشاورزی را باال برده است.

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول بسیج دانشجویی 
اســــتان همــــدان از برگــــزاری دومین جشــــنواره نهضت 
ارائــــه  بســــتر  ایجــــاد  هــــدف  بــــا  مســــأله محور  جوانــــان 

دستاوردهای دانشجویان و طالب خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید پورحســــینی دیروز اظهار کرد: 
)نجم( با  دومین جشــــنواره نهضت جوانان مســــأله محور
هدف ایجاد بســــتری برای ارائه دستاوردهای دانشجویان 

و طالب کشور توسط بسیج دانشجویی برگزار می شود.
وی با بیــــان اینکه نهضت مســــأله محوری و نقش آفرینی 
در  عالمانــــه  و  هدفمنــــد  منســــجم،  حرکتــــی  تخصصــــی، 
راســــتای حل مسائل جامعه اســــت گفت: این جشنواره 
یکی از بســــترهای ارائه دســــتاوردهای هسته های مسأله 
محور دانشــــجویان و طالب است که در این نهضت قدم 

گذاشته اند.
مســــؤول بســــیج دانشــــجویی اســــتان همــــدان گفت: 
جشــــنواره نهضت جوانان مســــأله محور عــــالوه بر اینکه 

دســــتاورد هســــته های مســــأله محور را به نمایش عموم 
مــــردم و به خصــــوص مســــؤوالن و متولیان امور کشــــور 
می رســــاند و حمایت حامیــــان مختلف را برای هســــته ها 
کارگاه هــــای توانمندســــازی  جــــذب می کنــــد، دوره هــــا و 
پیرامون موضوعات عمومی و تخصصی مسأله محوری را 

به منظور هدایت و راهبری هسته ها برگزار می کند.
وی افزود: در صورتی که هســــته های مسأله محور استان 
همدان در رقابت با هســــته های شــــرکت کننده از ســــایر 
اســــتان ها برگزیده شــــوند عالوه بر دریافت جایزه نقدی 
و تندیس جشــــنواره امکان اســــتفاده از خدمات مجتمع 
»نجــــم« از جمله امتیاز حضــــور در غرفه در قلــــب تهران را 
خواهند داشــــت تا از این طریق دســــتاورد های خود را در 

حضور مسؤوالن رده باالی کشوری ارائه کنند.
و  ســــازی  گفتمــــان  مطالبه گــــری،  پورحســــینی 
پنل هــــای  رســــانه،  و  هنــــر  فرهنــــگ،  جریان ســــازی، 
نــــوآوری و  وهــــش،  تخصصــــی، خدمــــات اجتماعــــی پژ

از  را  تشکیالت ســــازی  و  آمــــوزش  تربیــــت،  فنــــاوری، 
محورهای این جشــــنواره دانســــت و مهلــــت ثبت نام 

در آن را تا بیســــتم مهرماه عنوان کرد.
وی با اشــــاره به اینکه ثبت نام باید بــــه صورت گروهی و یا 
حداقل دو نفر باشــــد اظهار کرد: شــــرکت کنندگان باید از 
بین دانشجویان، فارغ التحصیالن، طالب و یا ادوار باشند.
مسؤول بسیج دانشجویی اســــتان همدان افزود: نکته 
قابل توجــــه اینکه هســــته ها در صورت داشــــتن معرفی 
نامه از ناحیه بسیج دانشجویی استان همدان از تخفیف 
ویژه بهره مند خواهند شــــد ضمن اینکه مــــدارک مربوط 
به هســــته باید کامل باشد اعم از نام هســــته اعضا و نوع 

هسته.
پورحسینی با اشــــاره به اینکه در فرایند راســــتی آزمایی بر 
اساس شاخصه های ذکر شده برای هسته های منتخب 
مجوز ورود و شرکت در جشنواره صادر خواهد شد اظهار 
کرد: هر کــــدام از تیم ها باید گزارشــــی از فعالیت خود را در 

هنگام ثبت نام برای جشنواره ارسال کنند.
بایــــد  شــــده  پذیرفتــــه  هســــته های  داد:  ادامــــه  وی 
و…(  فیلم  و  )عکــــس  از  اعم  را  خود  تکمیلــــی  اطالعات 
پــــس از پذیرش مرحله راســــتی آزمایی برای جشــــنواره 

کنند. ارسال 

وی تأکیــــد کــــرد: جایــــزه هســــته اول 20 میلیــــون تومان، 
جایزه هسته دوم 10 میلیون تومان، جایزه هسته سوم 5 
میلیون تومان و جایزه منتخب مردمی 20 میلیون تومان 
اســــت که در پایان جشــــنواره بــــه تمام هســــته ها گواهی 

حضور در جشنواره اعطا خواهد شد.

پاس کاری های اورژانس اجتماعی و فوریت های پزشکی
صفورا کاظمیان

در هــــر شــــهر نواحــــی وجــــود دارد کــــه بــــه فراخــــور 
موقعیت و به تناســــب رویدادها کم کــــم تبدیل به 
گردهم آیی  ایــــن پاتوق ها محــــل  پاتوق می شــــود و 
طبقــــه ای خــــاص بــــا هــــدف و رویکــــرد اجتماعــــی، 

می شود. مشترک  فرهنگی  و  اقتصادی 
بــــا توجه به  کــــه جوامع شــــهری  باید توجه داشــــت 
ذات زنده و پویای خود امکان سانســــور پدیده های 
و  نمی دهــــد  را  مخــــرب  دیگــــر  ســــوی  از  و  ســــازنده 
نمایشــــی  ادبی،  هنــــری،  گروه هــــای  که  همان طــــور 
و علمــــی بــــه دنبــــال محلــــی بــــرای گردهمایی انــــد، 
این  و  پاتوق اند  پــــی  در  نیز  هنجارشــــکن  گروه های 
که در شهر مشغول  آن جا  از  گروه های هنجارشکن 

زیست هســــتند قابل سانسور نیستند.
تشــــکیل  موجب  غفلت هــــا  گاهــــی  بیــــن  ایــــن  در 
یک  راهبردی  موقعیــــت  با  بی تناســــب  پاتوق هایی 
کــــه نمونه این  از شــــهر می شــــود همان گونه  نقطه 
بی تناســــبی و هنجارشکنِی هول انگیز را با رفتارهای 

ضد اجتماعــــی در محوطه تاالر فجر می بینیم.
تبدیل   بــــرای  بی شــــمار  ظرفیت های  با  محوطه  این 
شــــدن به پاتوقی برای اهل هنر و فرهنگ، به مکانی 
گروه های  برای جوالن خرده فروشــــان مواد مخدر و 
نوجــــوان مصرف کننــــده انواع روان گردان ها شــــده 
کــــه با توجه بــــه اینکه محل رفت و آمد شــــهروندان 
مختلف از گروه های ســــنی متفاوت است، می تواند 
هــــر آن چــــه نهادهــــای درگیر مبــــارزه با مــــواد مخدر 

کند. پنبه  می کنند،  رشته 
به عنوان یکــــی از تجارب هــــر روزه محوطه تاالر فجر 
که پیش  کنم  10 ساله ای اشاره  می توانم به پسربچه 
از ظهــــر جمعه در حالی که تحت تأثیــــر بیش مصرفی 
مخــــدر بــــود افــــراد زیــــادی را در ایــــن محوطــــه دور 
که با دیدن حال  کرده بود، رهگذرانی  خودش جمع 
زار این کــــودک از هم می پرســــیدند چرا پــــدر و مادر 
ایــــن بچه از حال او خبر ندارند؟ و این که باید با کدام 
نهــــاد تماس بگیرنــــد و اصال چه رفتــــاری باید با این 
کودک داشته باشــــند؟ آیا باید چیزی به او بخورانند 
یا در همــــان محوطه روی چمن هــــا در حال غش و 

کنند و بروند؟ را رها  او  بی هوشی 
افرادی که در صحنه حاضر بودند می گفتند جیب های 
این پســــربچه 10 ساله پر از سیگار است و توزیع کننده 
مخدر است، فرد دیگری می گفت این پسر با چندتای 
دیگر در کســــوت کــــودک کار و یــــک آدامس فروش، 
مواد مخدر توزیع می کند، آن دیگری می گفت عده ای 
با خوراندن مشروبات الکلی به این کودک او را وادار به 

کارهای ضد اجتماعی می کنند.
در این بیــــن عده ای با فوریت های پزشــــکی تماس 

بــــه موقعیت  را  گرفتنــــد و نیروهــــای اورژانس خود 
آبی که به سر و رویش  رساندند اما این کودک که با 
زده بودند کمی هوش و حــــواس پیدا کرده بود فرار 

را بر قرار و درمان ترجیح داد.
روز  چند  پســــربچه  این  می گفتند  اورژانس  نیروهای 

شده تبدیل  آنها  گرفتاری  به  است 
و هر روز بــــا حالی نزدیک مرگ رهگــــذران محوطه تاالر 
فجر را متوجه خود می کند و آن ها از ســــر دلســــوزی به 
اورژانــــس زنگ می زنند و ما هم با حضــــور در صحنه با 
اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس می گیریم اما آن ها 
در جــــواب می گویند بــــا فوریت های پزشــــکی تماس 

بگیرید! پیگیری این موضوع وظیفه ما نیست.
که  که این جــــا مطرح می شــــود این اســــت  ســــوالی 
رســــیدگی به اوضــــاع بغرنج  کودکان معتــــاد وظیفه 
کدام ارگان است؟ و شهروندان در صورت مواجهه 
بــــا چنین شــــرایطی باید با کجــــا تمــــاس بگیرند؟ آیا 
به  بهزیســــتی  مثــــل  ارگان هایــــی  قانونــــی  تکلیــــف 
آیا  آن تفهیم شــــده اســــت؟  کارکنــــان  بــــرای  خوبی 
اورژانــــس اجتماعــــی متوجــــه این موضوع هســــت 
از عوارض مخدر  گاهــــی  آ که شــــهروندان به دلیل نا
نباید در این گونه موارد دخالت مســــتقیم داشــــته 
آیا بهزیســــتی متوجه این موضوع هست  باشــــند و 
که تشــــکیل شــــده تــــا مقابل آســــیب رســــیدن به 
نمی توانند  که  شــــهروندان  بایســــتد؟  شــــهروندان 

این کودک و امثــــال او را به کانون اصــــالح و تربیت 
پرونده  تشــــکیل  تــــا  شناســــایی  رونــــد  بفرســــتند، 
و تحویــــل به کانــــون اصــــالح و تربیت چه طــــور و با 

شود؟ طی  باید  نهاد  کدام  دخالت 
قطعا دخالــــت رهگذران کــــه غیرتخصصی و با انواع 
می تواند  اســــت  همراه  غیرکارشناســــی  مداخــــالت 
آســــیب زا باشــــد کمااینکه در مواجهه با این  بسیار 
کودک 10 ســــاله جیب های او را که پــــر از مخدر بوده 
خالی کردنــــد و محتویات آن را به داخل چاه محوطه 
تاالر فجــــر ریختند؛ چراکــــه تصور می کردنــــد اگر این 
پســــربچه بــــا محتویــــات جیبــــش دســــتگیر شــــود 

بود. خواهد  انتظارش  در  بدتری  عواقب 
به هر حــــال این بچه از دســــت اورژانس فــــرار کرد، 
وقتش  باید  کرونایی  شــــرایط  این  در  که  اورژانســــی 
را بــــرای بیمارانی بگذارد که تنها متولی رســــیدگی به 

آنان است. حال 
پســــربچه  همان  دیــــدم  بعــــد  ســــاعت  نیم  حــــدود 
می خواهد ســــوار تاکســــی شــــود ولی راننده از سوار 
کــــردن او امتنــــاع کــــرد. از راننــــده پرســــیدم مقصد 
این پســــر کجا بود؟ تاکســــی دار که تصــــور می کرد از 
ماجرای این پســــرک بی خبرم گفت "می خواهد برود 
کوی اســــتادان بــــرای تکدی گری، مواد می فروشــــد 
انــــواع مخدرهــــا و مشــــروبات را اســــتفاده می کند و 

نیست. بند  پایش  روی  که  کرده  مصرف  آن قدر 
در همین اثنا یک نوجوان 15 ســــاله را نشــــانم داد و 
گفت این پســــرک هم توزیع کننده اســــت و از صبح 
تا شــــب به انواع خودروها و رهگذران مختلف مخدر 

می فروشد.
تاســــف برانگیز اســــت کــــه حتی شــــهروندان عادی 
بــــرای مهار این  توزیع کننــــدگان را می شناســــند اما 

از پیش نمی رود. کاری  افراد 
به نظر می رســــد شــــرح وظایف نهادهای مسؤول در 
حــــوزه مبارزه با موادمخــــدر نیاز بــــه بازخوانی دارد و 
شــــهروندان  پاس کاری  بــــه  این که  به  جــــای  نهادها 
بیــــن یکدیگــــر بپردازنــــد باید بــــه فکــــر جلوگیری از 
کودکان باشند. آسیب رسیدن به نوجوانان و حتی 

جوالن خرده فروشــــان مواد مخــــدر در آرامگاه بوعلی 
آســــیب بسیار بزرگی اســــت. باید توجه داشته باشیم 
کــــه فرزندان مــــا از این مســــیر برای رفتن به مدرســــه، 
آموزشگاه زبان و موسیقی و دیگر کالس ها می گذرند 

و خرده فروشان به دنبال طعمه های جدیدند.
درگیر  نهادهای  از  همدانی  شــــهروندان  درخواست 
ایــــن زمینه و  مبارزه با مــــواد مخدر پاســــخ گویی در 
وظیفه شناســــی بیش از پیش است تا اگر در حوزه 
درمــــان نمی توانیم توفیق چندانی به دســــت آوریم 
و  نوجوانان  بیشــــتر  لودگــــی  آ از  بتوانیم  دســــت کم 
جوانــــان این مرز و بوم به مواد مخدر و آســــیب های 

کنیم. پیشگیری  اجتماعی 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

لغو همه 
پروازهای ایران و عراق

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس ســــازمان 
هواپیمایی کشــــوری گفت: همه پرواز شــــرکت های 
هواپیمایی ایرانی و هواپیمایی العراقیه تا اطالع ثانوی 

از مبدا ایران به عراق وبالعکس لغو شد.
به گــــزارش هگمتانه، تورج دهقان زنگنه، معاون وزیر 
و رئیس ســــازمان هواپیمایی کشــــوری اعالم کرد: به 
دلیل شــــیوع موج دوم ویروس کوویــــد 19 و رعایت 
الزامات ســــتاد ملی مقابله با ویــــروس کرونا تا اطالع 
ثانــــوی تمامــــی پروازهــــای شــــرکت های هواپیمایی 
داخلی و هواپیمایی العراقیه که از مبدا ایران به عراق 

و بالعکس انجام می گرفت لغو شد.
گفتنی اســــت پیش از این دســــتور مقــــرر بود تعداد 
محدودی پرواز توســــط شــــرکت هواپیمایی العراقیه 
جهــــت بازگرداندن اتباع عراقی حاضــــر در ایران انجام 

گردد.

فراخوان دومین جشنواره نهضت 
جوانان مسأله محور
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خشک کردن آلو بخارا
هنوز موج اول کرونا در کشور 

مهار نشده است
ســــوری،عضو کمیتــــه اپیدمیولوژی ســــتاد کرونای 
تهــــران گفت: ما هنوز موج اول کرونا را پشــــت ســــر 
نگذاشــــته ایم که بخواهیم وارد امواج بعدی شویم 
و این نوســــاناتی کــــه در آمــــار ابتالی بیمــــاری دیده 
می شــــود پیک های مختلــــف اپیدمی اســــت که بر 
اساس آن کشور ما االن وارد موج سوم شده است. 
ناهماهنگی هــــا و عدم اتخاذ تصمیمــــات به موقع از 

دالیل ورود به موج سوم است.

طالق به دهه هفتادی ها رسید

نســــل ازدواج هایی که به طالق ختم شــــده به دهه 
هفتادی ها رســــیده اســــت و حدود نیمی از نســــل 
ازدواج های زنان که منجر به طالق شــــده اند، مربوط 
به زنان دهه هفتادی است. دهه هفتادی ها، اولین 
گروهی در کشور هستند که طالق برای برخی از آنها 

تابو نیست.

مرز "خسروی" بسته است
زائران اربعین به مرز نیایند

فرمانده انتظامی اســــتان کرمانشــــاه از بسته بودن 
مرز خســــروی در کنــــار مرزهــــای اســــتانهای ایالم و 
خوزستان خبر داد و از زائران خواست تقاضای سفر 
به عتبات عالیات برای شــــرکت در مراسم اربعین را 

نداشته باشند.

وضعیت تورم کاالهای خوراکی 
یور در شهر

در شهریورماه اغلب کاالهای خوراکی با رشد قیمت 
نسبت به ماه قبل همراه بود و در بین آنها افزایش 
قیمــــت کره و تخم مــــرغ قابل توجه اســــت. در گروه 
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشــــترین افزایش 
قیمت مربوط به "خامه پاســــتوریزه" با ١٢,٨ درصد و 
"کره پاســــتوریزه )کره حیوانی( " بــــا ١٢.٠ درصد و "تخم 
مرغ ماشینی" با ١١.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.

عربستان برگزاری عمره 
را از سر می گیرد

پس از تعلیق مراســــم برگزاری عمــــره در فروردین و 
اردیبهشت 99 برای جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا، عربســــتان سعودی این مراســــم را به صورت 
تدریجی در شــــهر مکه از ســــر می گیرد. این مراســــم 
ابتدا با حضور روزانه 6 هزار تن از عمره گزاران شــــامل 
شهروندان و مقیمان عربســــتان برگزار خواهد شد 
ســــپس به طور تدریجی بر شــــمار این افــــراد افزوده 

خواهد شد.

افرادی که ماسک نمی زنند 
یمه می شوند جر

فرمانده ســــتاد کرونــــای تهران گفــــت: وضع جریمه 
بــــرای عــــدم رعایت شــــیوه نامه ها قطعی اســــت. در 
مرحلــــه اول جریمــــه نقدی، مرحلــــه دوم محرومیت 
اجتماعی و در مرحله آخــــر جریمه بازدارنده تر خواهد 
بــــود. این طرح بــــه صورت آزمایشــــی در تهــــران اجرا 

خواهد شد.

: وزیر کار
 پرداخت 5 هزار میلیارد تومان 

بیمه بیکاری کرونا
وزیر کار با اشاره به اینکه 5 هزار میلیارد تومان بیمه 
بیکاری کرونا پرداخت شــــده اســــت گفت: عالوه بر 
این، سیاست پرداخت یارانه دســــتمزد را به عنوان 
یکی از سیاست های مداخله گر دولت دنبال کردیم 
که با اجرای آن حدود 42 هزار شــــغل در سطح کشور 

ایجاد شد.

دستمزد کارگران تنها 38 درصد 
ینه ها را جواب می دهد هز

کانون عالی شورای اسالمی  کمیته دستمزد  رئیس 
کار گفت: دســــتمزد تنها 38 درصد سبد معیشت 
را پوشــــش می دهد. دولت مکلف است که هر چه 
زودتر فکری به حال کارگــــران کند. تاکنون مجلس 
بــــرای کارگران اقــــدام عملــــی نکرده اســــت. رئیس 
بازرسی کل کشور این نوید را داده بودند که وزیر کار 
را مجاب کرده که نیمه دوم سال بازنگری دستمزد را 

در دستور کار قرار دهند.

غ در بازار  گران شدن قیمت مر

نایب رئیــــس کانون سراســــری مرغداران گوشــــتی 
گفت: قیمــــت مرغ زنده با حدود 800 تومان افزایش 
نســــبت به روزهای گذشته به کیلویی 13 هزار و 800 
تومان رســــیده اســــت و قیمت مرغ گرم نیــــز در هر 
کیلوگرم 20 هزار تومان اســــت پیش بینی می شــــود 
آینده افزایش بیشــــتری  قیمت مرغ طــــی روزهــــای 
داشته باشد،بخشــــی از این رشــــد قیمت به دلیل 
کاهش تولید و بخش عمده آن به خاطر هزینه تمام 

شده است.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

کرده است تنفسی پیدا  ترامپ مشکل 
کوســــتا« خبرنگار حوزه کاخ ســــفید در شبکه »سی ان ان« به  هگمتانه، گروه ایران و جهان: »جیم آ
نقل از »یک مشــــاور ســــتاد انتخاباتی ترامپ« خبر داد، رئیس جمهور آمریکا مشــــکل تنفسی پیدا 

کرده و خیلی خسته است.
به رغم اظهارات دونالد ترامپ و اعالمیه کاخ ســــفید مبنی بر خوب بودن حال رئیس جمهور آمریکا 

بعد از ابتالیش به ویروس کرونا، شبکه سی ان ان از بروز مشکل تنفسی ترامپ خبر داد.
رئیس جمهور آمریکا بامداد روز جمعه از ابتالی خود و همســــرش مالنیا به ویروس کرونا خبر داد 

و به دنبال آن یک مقام کاخ سفید اعالم کرد که عالئم خفیف ابتال که همانند سرماخوردگی است، 
در ترامپ  پدیدار شده است.

، رئیس جمهور آمریــــکا با بالگرد بــــه بیمارســــتان نظامی »والتــــر رید« در  ســــاعتی بعــــد از این خبــــر
واشــــنگتن دی ســــی منتقل شــــد و مقام های این کشــــور گفتند که او احتماال چند روزی را در آنجا 

سپری خواهد کرد.
« مجری شــــناخته شده این شبکه به سراغ  »ســــی ان ان« در برنامه ای با مجری گری »اندرسون کوپر

کوستا« خبرنگار حوزه کاخ سفید و مستقر این شبکه در کاخ سفید رفت. »جیم آ
کوســــتا در این مصاحبه گفت: »بله اندرســــون، من همین چند لحظه قبل با یک مشــــاور ســــتاد  آ

انتخاباتــــی ترامــــپ صحبــــت کــــردم و او به من گفت کــــه این یــــک وضعیت جدی اســــت و اینکه 
رئیس جمهور برای تنفس کردن با مشــــکالتی دســــت و پنجــــه نرم می کند و اینکــــه او امروز خیلی 

خسته بوده است«.
این خبرنگار حوزه کاخ ســــفید در شــــبکه ســــی ان ان در ادامه از صحبت خود با »با یک منبع مطلع 
کوســــتا گفت، »در بین کارکنان کاخ ســــفید درباره  « خبر داد که در آن این منبع آمریکایی به آ دیگر

شرایط رئیس جمهور نگرانی جدی وجود دارد«.
ســــی ان ان در گزارش خود می افزاید: »یک منبع سوم )به این شــــبکه( گفت که حال رئیس جمهور 

آمریکا بدتر از حال مالنیا ترامپ بانوی اول است«.

رئیس مجلس:

تازه کار   7ساله را به مجلس  ناکارآمدی 
می دهند نسبت 

هرگز به حاشیه نخواهیم رفت/ مردم را از اقتصاد حذف کرده اند

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
اســــالمی گفت: ناکارآمدی 7ســــاله را به مجلسی که چهار 
ماه اســــت کار خود را آغاز کرده است نســــبت می دهند، 
می گویند "مجلس ســــه ماه اســــت آمده و قیمت دالر دو 

برابر شد."
محمدباقر قالیباف عصر روز گذشــــته در یادواره شهدای 
هادی شــــهر مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
هشت ســــال دفاع مقدس اظهار کرد: 32 سال پیش در 
همین روســــتا در خدمت مــــردم بودم و دو ســــال افتخار 
خدمت در لشــــکر 25 کربــــالی مازندران را داشــــتم. امروز 
به یاد همان زمــــان به اینجا آمدم. من از مازندران در دوران 
دفاع مقدس از قله های سر به فلک کشیده شمال غرب 
تــــا رودخانه خروشــــان اروند همــــرزم و همســــنگران عزیز 

مازندرانی در دوران دفاع مقدس داشتم.
وی با بیــــان اینکه "محبت این مــــردم و صفا و صمیمیت 
مــــردم مازندران را دیدم و همان عالقه امروز من را با افتخار 
بــــه این جمع آورده اســــت"، افزود: جایــــی در جبهه وجود 
ندارد که پای مردم مازندران به آنجا نرســــیده باشد و خون 

جوانان این استان در آنجا نریخته باشد.
رئیــــس مجلس شــــورای اســــالمی با ابــــراز اینکــــه "مردم 
مازنــــدران همیشــــه در دفــــاع از انقــــالب اســــالمی ایران 
به خوبی درخشــــیدند، همه این شــــکوه و عظمتی را که در 
دوران دفاع مقدس دیده ایم نقــــش مردم در این بخش 
 شــــکوه آفرین و افتخارآفرین بوده اســــت، تأکید 

ً
حقیقتــــا

کرد: دشمن با شــــروع جنگ به دنبال ساقط کردن کشور 
بوده ولی نه تنها که هیچ یک از این خواسته ها تحقق پیدا 
نکرده بلکه امروز وضعیت حزب بعث و صدام را ببینید و 
عظمت انقالب اسالمی به برکت مجاهدت و ایمان راسخ 

ملت اتفاق افتاده است.
قالیباف با یادآوری اینکه دشــــمنان قصد داشــــتند نظام 
را ســــاقط کنند، تصریح کــــرد: این مردم بودنــــد که در این 
ســــال ها هر تهدیــــدی را به فرصــــت تبدیل کردنــــد، امام 
امت به ما آموخت که اگر ایمان و باور به ســــنت های الهی 
داشــــته باشــــید و مردم مدار باشــــید و از ظرفیت مردم در 
صحنه ها اســــتفاده کنید و کنار آن اراده مســــؤوالن قوی 
باشد، هیچ قدرتی توان مقابله با این ملت رشید و مجاهد 
را نخواهــــد داشــــت. اگر ما خدابــــاوری و مردم بــــاوری را که 
اساس پیروزی انقالب است در دستور کار داشته باشیم، 

موفقیت از آن ما است.
رئیس مجلس با تأکید به اینکه افتخارات مردم مازندران 
و شجاعت آنها در زمان دفاع مقدس کم نظیر بود، افزود: 
پس از سال های دفاع مقدس نیز شهید سلیمانی هرگاه 
برایم از خان طومان ســــخن می گفت از رشــــادت پرافتخار 

دالوران مازندرانی تعریف می کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه "بــــا تکیه بــــر فرهنگ دفــــاع مقدس 
  پیچیده تریــــن امکانات نظامــــی و دفاعی کشــــور را تولید 
می کنیــــم"، ادامــــه داد: تمــــام قطعــــات موشــــک کــــروز را 
می ســــازیم ولی خودروها را به بهانۀ ناتوانی در تأمین موتور 
برف پاک کن شیشۀ جلوی ماشین و سایر قطعات ساده 
انبار می کنند، یــــک طرف منطق مردم بــــاوری و خداباوری 
حاکم اســــت و در طرف دیگر منفعت طلبی های همراه با 
خودباختگــــی. باور کنیم که خدای دفــــاع و امنیت، خدای 

اقتصاد هم هست.
قالیباف با ابــــراز اینکه  "امروز توفیــــق خدمت در مجلس 
شــــورای اســــالمی را به عنوان نماینده مردم پیدا کردیم و 

با همه وجود مشــــکالت مــــردم را درک می کنیــــم"، اظهار 
کرد:  فشــــار اقتصــــادی نه بیــــن طبقه مســــتضعف حتی 
طبقه متوســــط و کارگر و کارمندی کــــه کار می کنند، وجود 
دارد، بــــا همــــه وجــــود این مشــــکالت را حــــس می کنیم 
که اگر فردی دو ســــال قبــــل با حقوق یــــک ماهش دو تا 
ســــکه می توانســــت بخرد امروز با حقوق پنج ماهش هم 
نمی تواند خریداری کند و ایــــن یعنی ضعف در حوزه پولی 

ملی کشور است.
وی با تصریح به اینکه "متوجه مشــــکالت اقتصادی مردم 
هســــتیم"، اضافه کرد: امروز وقتی با یک کشاورز صحبت 
می کــــردم برنجش را کیلویی 21 هزار تومان نمی خریدند اما 
واســــطه ها با قیمت گزاف می فروشــــند و همین کشاورز 
برای کاشــــت محصول خودش باید دو برابــــر هزینه کند، 
مگر یک کشــــاورز چقدر تــــوان دارد که کار کند؟ به شــــما 
اطمینان می دهم که کشــــور ظرفیت حل مشکل را دارد، 
البته در مجلس شورای اســــالمی، مسؤول اجرایی کشور 
نیســــتیم و طبق قانــــون حق دخالــــت در امــــور اجرایی را 
نداریم، ما قوه مقننه هســــتیم و وظیفه ما قانون گذاری و 
نظارت بر اجرای دقیق قانون است، به مردم قول می دهم 
که  بر سیاســــت گذاری درســــت توســــط قوه مقننه و قوه 
مجریــــه و نهادهای غیردولتــــی و بخش هایی که موظفند 

قانون را رعایت کنند، نظارت کامل داریم.
رئیس مجلس بــــا تأکید بر اینکه "فقط به مردم بدهکاریم 
و باید به مردم پاسخگو باشیم"، خاطرنشان کرد: مسؤول 
قوه مجریه و دولت باید ارزش پول ملی را حفظ کند، حفظ 
ارزش پول ملی وظیفه دولت اســــت. به مــــردم اطمینان 
می دهیم کــــه در مجلس هرگز به حاشــــیه نخواهیم رفت 
و در برنامه هفتم توسعه، برنامه تحول و ثبات در اقتصاد 

کشور را اجرا خواهیم کرد.
قالیبــــاف بــــا تذکر اینکــــه حفــــظ ارزش پول ملــــی وظیفۀ 
مسؤول قوۀ مجریه اســــت، گفت: ناکارآمدی 7ساله را به 
مجلســــی که چهار ماه اســــت کار خود را آغاز کرده اســــت 
نســــبت می دهند، می گویند "مجلس سه ماه است آمده 

و قیمت دالر دو برابر شد."
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی بــــا بیــــان اینکه "بخش 
مهمی از مشــــکالت کشور ما ســــوء مدیریت در استفاده 
از منابع اســــت"، گفت: مردم را از اقتصــــاد حذف کرده ایم 

و تصدی گــــری می کنیم، این وضعیت محکوم به فســــاد 
است.  امروز وضعیت معیشت و اقتصاد بیشتر طبقات 
جامعه دچار مشکل شده اســــت،  این یعنی ضعف پول 

ملی ما.
وی در بخش دیگری از ســــخنان خود با اعالم اینکه  "طرح 
تحول و ثبات کشور را پیگیری می کنیم، چرا که معتقدیم 
امروز بخشــــی عمــــده  از مشــــکالت ما نتیجه ســــوء تدبیر 
و بی مدیریتــــی اســــت"، گفــــت: امــــروز بخــــش اعظمی از 
اقتصاد  دولتی اســــت که محکوم به فســــاد و از بین رفتن 
سرمایه ها ســــت و جاهایــــی کــــه خصوصی ســــازی شــــده 
خاصه ســــازی شــــده اســــت؛ امروز  نیازمند فرهنگ شهدا 
هســــتیم و بایــــد وقت و تــــالش بگذاریم و نخبــــگان را به 

میدان بیاوریم و به جوانان فرصت دهیم.
قالیبــــاف با یــــادآوری اینکه در 4 ماه گذشــــته تصمیمات 
مهمی در بخش مســــکن گرفته شده است، تصریح کرد: 
در اقدام درازمدت بحث تولید و جهش ســــاخت مسکن 
را پیگیری می کنیم، در کشــــور سالی یک میلیون مسکن 
نیازمندیــــم، امــــروز کارمنــــد و کارگر اصــــاًل بــــاور ندارند که 
می توانند دارای مســــکن بشــــوند.  در زمان حاضر کمتر از 
500 هزار مسکن در کشور ساخته می شود که باید تالش 
کنیم کــــه زمینه ســــاخت خانه های ارزان قیمــــت را فراهم 

کنیم.
رئیــــس مجلس با ابراز اینکه "در تأمین کاالهای اساســــی 
به دنبال این هســــتیم کــــه بتوانیم در طول ســــال کاال را 
به صــــورت کاالبــــرگ الکترونیکــــی بــــرای خانواده های در 
اولویت واگذار کنیم"، گفت:  مصمم هستیم که در بودجه 
سال 1400 و برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور مجلس 
به گونــــه ای عمل کنــــد کــــه در قانون گذاری بــــرای دولت 

سیزدهم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشیم.
قالیبــــاف با اعــــالم اینکه مجلــــس یازدهم  بــــه وظایفش 
عمل می کند و در همین مدت کمتر از یک ســــال فرصت 
دولــــت دوازدهم، برای کمک به دولــــت از هیچ موضوعی 
مضایقه نمی کند"، خاطرنشــــان کرد:  هر کاری که از دست 
مجلس برای گره گشــــایی از مــــردم بربیایــــد انجام خواهد 
داد و  به دنبال کمک به دولت هســــتیم، هرچند  برخی ها 
به دنبــــال تشــــتت در مدیریت هســــتند اما حــــق نظارت 

وظیفه مجلس است و در این مسیر حرکت می کنیم.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس:

شرط نام نویسی در انتخابات شوراها پذیرش در آزمون سازمان سنجش است
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیــــس کمیســــیون 
شوراهای مجلس گفت: در حوزه اصالح قانون انتخابات 
شوراها مقرر شــــد که سازمان سنجش قبل از نام نویسی 
داوطلبان آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شــــهرداری ها 
برگــــزار کند و تنهــــا نامزدهای دارای حدنصــــاب بتوانند در 

انتخابات شرکت کنند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، 
با اشــــاره به بررســــی طرح اصالح قانون انتخابات شــــوراها 
در این کمیســــیون گفت: در ارتباط با انتخابات شوراها با 
 مجلس شورای اسالمی ناظر بر روند 

ً
توجه به اینکه قانونا

برگــــزاری این انتخابــــات به ویژه در حــــوزه تأیید صالحیت 
داوطلبان اســــت، بحث هایی درباره نحــــوه نظارت بر این 
انتخابات در کمیســــیون شــــوراها مطرح شده و هدف ما 
این اســــت که دستگاه های دیگر نیز بر اساس ساختارها 
و ظرفیتی که دارند، در راســــتای افزایش کیفیت نظارت ها 

بر انتخابات شوراها به این عرصه ورود کنند.
وی افزود: متأسفانه در دوره های گذشته سازوکار خاصی 
برای نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس وجود نداشته 
 برای انتخابات هیأت 

ً
و روال به این شــــکل بوده که صرفا

موقتــــی از ســــوی نماینــــدگان انتخاب می شــــده و پس از 
پایــــان روند انتخابــــات این هیــــأت نیز به کار خــــود پایان 

می داده است.
رئیس کمیســــیون شــــوراهای مجلس گفــــت: بر همین 
اســــاس در جلســــات بررســــی طرح مذکور مقرر شــــد که 
هیأت هایی که برای بررســــی و نظارت بر انتخابات شوراها 
انتخــــاب می شــــوند از یک جامعیتــــی برخوردار باشــــند و 
دســــتگاه های مختلفی که به نحوی با ســــازوکار شــــوراها 
در ارتباط هســــتند، در امر نظارت نیز نقش آفرینی داشته 
باشند. مسئله ای که متأســــفانه تاکنون مورد غفلت قرار 
گرفته و شاهد هســــتیم که در 4 سال فعالیت شوراهای 
شهر و روستا هیچگونه متولی برای نظارت بر عملکرد آنها 

وجود ندارد.
جوکار خاطرنشــــان کرد: با این ابتکارعمــــل ما یک نظارت 
پیشــــین برای بررســــی صالحیــــت نامزدهای شــــرکت در 
انتخابات شوراها و یک نظارت پسین برای بررسی عملکرد 
شــــوراها در طــــول دوره چهــــار ســــاله فعالیــــت خواهیم 
داشت. هم اکنون طرح اولیه در کارگروه تخصصی و برخی 
مــــواد آن نیز در صحن کمیســــیون به تصویب رســــیده و 
بخشــــی دیگر باقی مانده که در جلسات آتی مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیســــیون شــــوراها یادآور شــــد: برخــــالف دیگر 
 جنبه 

ً
انتخاباتــــی کــــه در کشــــور برگزار می شــــود که اکثــــرا

سیاســــی دارد، انتخابات شــــوراها بیشــــتر جنبه خدماتی 
و اجرایــــی دارد، بنابرایــــن ما باید به دنبال این باشــــیم که 
داوطلبــــان شــــرکت در ایــــن انتخابات از نظــــر تحصیالت 
و تجربــــه در حوزه خدمت رســــانی از جمله حــــوزه عمرانی، 

معماری و شهرسازی دارای صالحیت باشند.
از بندهــــای طرح اصــــالح قانون  وی با اشــــاره به یکــــی 
انتخابات شــــوراها که در این کمیســــیون مورد بررسی 
گرفت، گفت: بر همین اســــاس در حوزه  و اصالح قرار 
بررســــی صالحیــــت نامزدها، ســــازمان ســــنجش قبل 
بــــا قوانین  آزمونــــی مرتبط  نــــام نویســــی داوطلبــــان  از 
داوطلبان  تا  کرد  خواهد  برگزار  شــــهرداری ها  و  عمومی 
وستا در این  عضویت در شــــوراهای اسالمی شــــهر و ر
 داوطلبانــــی قادر خواهند 

ً
آزمون شــــرکت کنند و صرفا

بــــود در انتخابــــات حضــــور پیــــدا کنند که حــــد نصاب 
کنند. کسب  را  قبولی 

جوکار خاطرنشــــان کرد: البته هنوز مشــــخص نیست که 
تغییراتی که در قانون انتخابات شــــوراها اعمال می شود، 
به انتخابات ســــال آینده برســــد ولی به هر حال تالش ما 
این اســــت که کلیت این طرح در حوزه ایجاد ســــازوکاری 
مشــــخص برای نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا 

در سراسر کشور است، به انتخابات آتی برسد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم اعالم کرد:

سکونت ۲6 درصد جمعیت کشور در روستاها
بهره برداری از پروژه های روستایی 13 هزار میلیاردی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاســــت جمهــــوری از بهره بــــرداری از 
پروژه های روســــتایی به ارزش 13 هــــزار میلیارد تومان 
همزمــــان با روز ملی روســــتا و با حضــــور رئیس جمهور 

خبر داد.
محمــــد امید در نشســــت خبــــری دیروز و در تشــــریح 
برنامه های روز روســــتا، گفت: در حال حاضر 26 درصد 
جمعیت کشور در روستاها ســــاکن هستند که از این 
میان 39 هزار روســــتا باالی 20 خانوار و 23 هزار روســــتا 
زیر 20 خانوار هستند. به این ترتیب بیش از 97 درصد 
جمعیت روستایی کشور در روســــتاهای باالی 20 هزار 
خانوار ســــاکن هستند. مراســــم روز روستا دوشنبه 14 
مهر ماه با حضور رئیس جمهور پیش بینی شده که در 
آن دستگاه هایی که در حوزه روستاها پروژه هایی را در 

بخش های مختلف اجرایی کردند برگزار می شود.
وی افــــزود: 6750 پــــروژه عمرانــــی در این روز بــــا اعتبار 
3700 میلیارد تومان در حوزه های مختلفی همچون راه 
روستایی، ارتباطات و... به بهره برداری می رسد. در کنار 
ایــــن پروژه های اشــــتغال زا نیز مجموعــــا 26 هزار و 512 
پروژه در سطح کشور اســــت که با اعتبار 3600 میلیارد 

تومان به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: در حوزه واحدهای روســــتایی نیز 71 هزار 
واحد مســــکونی برای روســــتاییان توســــط نهادها و از 
محل تســــهیالت بانکی با اعتبار حــــدود 5600 میلیارد 
تومان به بهره برداری می رســــد. به این ترتیب حدود 13 

هزار میلیارد تومان پروژه در روز دوشنبه 14 مهر ماه در 
آستانه روز روستا به بهره برداری خواهد رسید.

وی بــــا تأکید بر اینکــــه ویژگی اصلی همــــه این پروژه ها 
قرارگیری آنها در روستاهاســــت، افزود: امسال با توجه 
به شــــیوع کرونا ویروس امــــکان برگــــزاری همایش با 
حضور مســــؤولین، مقدور نبود. لذا مقرر شد که بهره 
بــــرداری از پروژه ها با حضور رئیس جمهور انجام شــــود 
اما عــــالوه بر این به فاصلــــه 10 تــــا 15 روز از برگزاری این 
مراســــم معاون اول رئیس جمهور در ســــفر به یکی از 
استان های کشــــور پروژه های روســــتایی دیگری را نیز 

افتتاح خواهند کرد.
معــــاون توســــعه روســــتایی و مناطق محروم ریاســــت 
جمهــــوری در بخــــش دیگــــری از صحبت هــــای خود در 
تشــــریح آمار زیرساخت های روســــتایی کشور گفت: در 
حال حاضر 99.5 درصد جمعیت روســــتایی به شــــبکه 
سراســــری برق متصل هستند و در حوزه آب آشامیدنی 
سالم نیز 90 درصد روستاها به شبکه لوله کشی متصل 
هســــتند. همچنین در مدیریت امور روســــتا که حرکت 
جدیدی محسوب می شود 95 درصد روستاهای کشور 
امروز دارای مدیریت دهیاری هستند که اعتبارات خوبی 

نیز در این حوزه پیش بینی شده است.
وی افــــزود: در حــــال حاضــــر 80 درصد اعتبــــارات حوزه 
دهیاری ها از سال 82 به بعد که به دهیاری ها تخصیص 
پیــــدا کرده در دولت تدبیر و امید انجام شــــده اســــت. 
امروز 94 درصد روستاهای کشــــور به شبکه اطالعات 
کشــــور متصل هســــتند و در حقیقت اینترنت دارند. 
این در حالیســــت که تا پیش از آغاز به کار دولت تدبیر 
و امید این میزان کمتر از 20 درصد بود. کار ارزشــــمندی 

که تأثیر بسزایی در حوزه روستاها داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه خانه های بهداشــــت روستایی 
نیز امروز 96 درصد روســــتاها از این خدمات بهره مند 
هســــتند. 90 درصد روســــتاهای کشــــور دارای مدرسه 
هســــتند، هر چند که برخی از آنها ســــازه های مناسبی 
ندارند و بازســــازی آنها در اولویت کار سازمان نوسازی 
مدارس قرار گرفته است. همچنین در حوزه گازرسانی 
روستایی امروز بیش از 88 درصد روستاهای کشور به 
شبکه گازرسانی متصل هستند. این در حالیست که 
تا قبل از دولت تدبیر و امید این میزان 15 درصد بوده 
که بــــه این ترتیب بیــــش از 70 درصــــد افزایش در این 

حوزه را شاهد هستیم.
بــــه گفته امید، بــــا ارائه این خدمــــت در حقیقت کمک 

بزرگی به محیط زیســــت نیز انجام شــــده است. دولت 
تصمیــــم دارد کــــه تا پایان دولــــت میزان گازرســــانی در 

روستاها را به 100 درصد افزایش دهد.
وی تأکید کرد: در حوزه راه های روستایی نیز 95 درصد 
راه های روستایی آسفالت هستند که امیدواریم مابقی 
آنها نیــــز تا پایان کار دولت آســــفالت شــــوند. در حوزه 
مقاوم سازی مسکن روستایی نیز تا به امروز 45 درصد 
خانه های روستایی مقاوم سازی شده است و ادامه کار 

نیز در دستور کار قرار گرفته است.
امید با اشــــاره به اینکه علی رغم توســــعه زیرساخت ها 
در روســــتاهای کشــــور پــــس از انقالب و تــــالش همه 
دولت ها در این حــــوزه اما دولت تدبیر و امید در برخی 
شــــاخص ها به صورت ویژه رشد چشمگیری را رقم زده 
است، افزود: اشــــتغال روستاییان مختص این دولت 
بوده که از ســــال 96 پروژه اشــــتغال زایی آغاز شده و تا 
بــــه امروز حدود 13 هــــزار میلیارد تومان تســــهیالت در 
این حوزه پرداخت شــــده اســــت. به این ترتیب سهم 
اشتغال روستایی کشــــور از پنج درصد گذشته و به 30 
درصــــد افزایش پیدا کرده که کار ارزشــــمندی اســــت و 
در کنار این نرخ بیکاری روســــتایی نیز از 8.7 درصد به 
7.3 درصد رســــیده که 1.4 درصــــد کاهش نرخ بیکاری 

روستایی را رقم زده است.
وی ادامه داد: از ســــال 76 تا پایان سال گذشته تثبیت 
جمعیت و مهاجرت معکوس در روســــتاها را شــــاهد 
هســــتیم کــــه یکــــی از دســــتاوردهای ارزشــــمند نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی در بخــــش دیگری از صحبت های خــــود به تجلیل 
از خادمین و خیرین روســــتاها اشــــاره کرد و افزود: بعد 
از مراسم روز روستا کســــانی که در زمینه های مختلف 
در روســــتاها منشــــأ اقدامات خیرخواهانه بزرگ بودند 
مــــورد تجلیل قــــرار می گیرند که بنا داریم ایــــن برنامه با 
هدف تشــــویق خیرینی کــــه در روســــتاها کار می کنند 
تثبیت شــــود و هر ســــاله این کار انجام شــــود. یکی از 
توفیقات حاصل شده در سال جاری راه اندازی شورای 
عالی عشــــایر و توســــعه روســــتاها بوده که بــــه عنوان 
کار ارزشــــمندی با هدف انسجام بخشــــی و هم افزایی 

خدمت در روستاها انجام شده است.
وی در خصــــوص بیمــــه روســــتاییان نیز گفــــت: بیمه 
پایــــه درمانی روســــتاییان رایگان اســــت امــــا مجموعه 
صندوق بیمه اجتماعی روســــتاییان و عشایر تا کنون 
1.2 میلیون نفر از روستاییان را بیمه اجتماعی کرده که 
در پایان این افراد می توانند از مســــتمری بازنشستگی 

بهره مند شوند.
وی ادامــــه داد: صندوق بیمــــه اجتماعی روســــتاییان 
و عشــــایر امســــال و در روز برگزاری مراســــم روستا 1.4 
میلیون نفر دیگــــر را بیمه می کند که به این ترتیب 2.6 
میلیون نفر از این مزایا برخوردار می شوند. 1.4 میلیون 
نفری که امسال اضافه می شــــوند 1300 میلیارد تومان 
برای ســــال اول اعتبار نیاز اســــت که دولت به صورت 

کامل این مبلغ را پرداخت خواهد کرد.
امید در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص 
برنامه های آینده معاونت توســــعه روستایی و مناطق 
محروم ریاســــت جمهوری به چهار محور اساسی اشاره 
کرد و افزود: در حوزه زیرســــاخت ها دولت تصمیم دارد 
در ســــه بخش ارتباطات، خانه های بهداشت و شبکه 
گازرســــانی زیرســــاخت های روســــتایی را به صورت 100 

درصدی تکمیل کند.
وی افــــزود: همچنیــــن در برنامــــه پنــــج ســــاله هفتــــم 
کشــــور که ســــال آینده آغاز می شــــود در پیش نویس 
آن همراهی هــــای الزم را خواهیــــم داشــــت تا بســــیاری 
از مســــائل روســــتاییان از جملــــه اشــــتغال و تأمیــــن 
آموزشی و ورزشی  زیرســــاخت هایی همچون راه، مراکز 
در برنامه دیده شــــوند. همچنین سیاســــت های کلی 
توسعه روستایی و عشایری نیز با همکاری کمیسیون 
زیربنایــــی مجمــــع تشــــخیص مصلحت نظــــام در حال 

تنظیم است.

ح مجلس برای حمایت معیشتی از 50 میلیون ایرانی جزئیاتی از طر
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: عضو کمیســــیون 
صنایع در مجلس شورای اسالمی با تشریح جزییات 
طرح حمایت معیشــــتی از خانوارهــــای نیازمند گفت 

که جامعه هدف این طرح 50 میلیون نفر است.
ســــید علــــی موســــوی نماینــــده مــــردم ملــــکان در 
کرد: طــــرح حمایــــت معیشــــتی از  مجلــــس، اظهــــار 
خانوارهای نیازمند که تحویل هیأت رئیســــه شــــده 

احتمــــاال در هفته های بعــــد از تعطیالت مجلس در 
می گیرد. قرار  کار  دستور 

وی بــــه عنوان طراح این طرح افــــزود: این طرح عالوه بر 
کاالهای اساسی مسکن، دارو، قبوض آب و برق را نیز 
در نظر گرفته اســــت. از جمله برای کاالهای اساســــی، 
کاال برگ یا ســــهمیه کاالیی در نظر گرفته و پیش بینی 
کرده کــــه برای 5 دهک پایین که مســــتاجر هســــتند 

کمک هزینه ودیعه مسکن در نظر گرفته شود.
موســــوی با بیان اینکــــه در این طــــرح تخفیف ویژه 
از خانوارها  آب و برق برخــــی  برای پرداخت قبــــوض 
آور شد: جامعه هدف این  نیز پیش بینی شــــده یاد 
طرح 50 میلیون نفر اســــت و امیدواریــــم با توجه به 
جامعیت آن هر چه ســــریعتر در دستور کار مجلس 

گیرد. قرار 



  شهرداری همدان

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شــده در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمین مســکونی  از طریق مزایده کتبی اقدام 
نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.    

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
آدرس)ریال(

زمین مسکونی دوبر،  معبر 1
بلوار بعثت184/1940234/32117/160/000/0006/000/000/000متری، قطعه شماره هشت 

کوچه میالد

2
زمین مسکونی معبر 18متری، 

بلوار بعثت4/1940309/39154/695/000/0008/000/000/000قطعه شماره یک
کوچه میالد

   شرایط شرکت در مزایده:
1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکــور ضمانتنامه 
بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانــه را در پاکت )الف( قــرار داده و حداکثر تا پایــان وقت اداری 

99/07/20   تحویل دبیرخانه ســتاد 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( 

قرار 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 هفــت روز کاری از تاریخ ابــالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی 

اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقداً به حســاب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد 
در صورت عدم واریز نقــدی وجه مورد معاملــه در موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابــر مقررات  اقدام 

خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد ســپرده 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 شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- پس از فراهم شــدن مقدمات انتقال ســند و ابالغ آن به برنــده مزایده، وی  مکلف اســت ظرف  یک هفته  جهت انتقال ســند و 
واریز الباقی وجه )10% باقیمانده( اقــدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبــط خواهد گردید. ضمناً 
ســند به نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگــری که برنده مزایــده وی را کتباً بــا رضایت نامه محضــری به شــهرداری معرفی نماید، 

انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/07/21  ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آگهی مزایده
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کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/29         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/13

برابر رأی شماره 1399/668 مورخه 1399/06/23 هیأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فرشته ســحاب امیرخانی فرزند هاشــم به شماره شناســنامه 4000329146 
صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 62/23 مترمربع 
در قســمتی از پالک 1710 اصلی واقع در محله ســیدان، انتهای خیابان جنتی، 
کوچه باغات خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای نقدعلی رحمانی محرز 
گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ 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 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 223

با ما همراه باشید
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مدیرعامل پاس همدان:

یم فرصتی برای تسویه بدهی های مالی ندار
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل پاس همدان گفت: فرصتی برای تســــویه بدهی های مالی اعالم 
شده از ســــوی کمیته تعیین وضعیت و انضباطی فدراسیون فوتبال نداریم و مسووالن باید چاره 

اندیشی کنند.
امیر عظیمی اظهار کرد: تیم پاس بیش از ســــه میلیارد تومان بدهــــی مالی دارد که باید هرچه زودتر 

تعیین وضعیت شود.
وی بیان کرد: بدهی های مالی اعالم شده مربوط به سال های گذشته پاس است براساس قوانین 

باید تا شروع مسابقات درصدی از آن پرداخت شود.
عظیمــــی پیرامــــون وضعیــــت تیم پاس بــــرای حضور دوبــــاره در لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور 
خاطرنشــــان کرد: هفته اخیر با چند مربی نام آشنای فوتبال کشور مذاکره کردیم اما نظر نهایی برای 

شروع کار را مسووالن اجرایی استان باید بدهند.

وی گفت: فرصتی تا شــــروع مســــابقات لیگ 2 باقی نمانده اســــت و اگر می خواهیم جزو مدعیان 
باشیم باید نسبت به تعیین کادر فنی و جذب بازیکنان موردنظر اقدام کنیم.

مدیرعامل باشــــگاه پاس یادآور شــــد: تیمی که می خواهــــد جزو مدعیان صعود باشــــد باید هرچه 
سریعتر نسبت به تعیین وضعیت تســــویه بدهی ها و نیز چگونگی حضور در لیگ دسته 2 کشور 

اقدام کند.
تیم پاس با ناکامی در دیدار پلی آف لیگ 2، از حضور در لیگ دسته یک کشور بازماند.

نشان عالی »آی پی سی«  بر گردن شهید ابراهیم هادی
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس کمیته ملی 
پارالمپیــــک در یــــک حرکت نمادین، نشــــان 
Ipc را که به عنــــوان یکی از چهره های تأثیرگذار 
چهــــل ســــال اخیــــر در جنبــــش پارالمپیــــک 
دریافت کرده بود، بر گردن ســــردیس شهید 

ابراهیم هادی آویخت.
محمــــود خســــروی وفــــا، رئیس کمیتــــه ملی 
کــــه  را   IPC نشــــان  عالی تریــــن  پارالمپیــــک، 
ســــال گذشــــته از رئیس کمیته بیــــن المللی 
پارالمپیــــک و بــــه عنــــوان یکــــی از چهره های 
جنبــــش  در  اخیــــر  ســــال  چهــــل  تأثیرگــــذار 
پارالمپیــــک، دریافــــت کــــرده بــــود، بــــر گردن 
سردیس این شــــهید گرانقدر آویخت که این 
نشان و سردیس از این پس در تاالر مشاهیر 
مــــوزه ملــــی ورزش، المپیــــک، پارالمپیــــک در 

معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

نشان عالی IPC چیست؟ �
نشــــان عالی IPC به معدود افراد خاصی تعلق می گیرد که 
توانسته اند در سالهای دور و نزدیک خدمات برجسته ای 
به جنبــــش پارالمپیک در کشــــور خود و نیز جهــــان ارائه 
نماینــــد و سرمنشــــا ایجــــاد تحــــول، انگیــــزش و خدمات 

برجسته به این جنبش بوده اند.

این نشــــان مهر ماه ســــال گذشــــته و درجریان برگزاری 
مراسم ســــی امین سالگرد تاســــیس کمیته بین المللی 
لمــــان، مقر ایــــن کمیته  پارالمپیــــک کــــه در شــــهر بــــن آ
برپــــا بود، توســــط پارســــونز رئیــــس کمیته بیــــن المللی 
کمیته ملی  پارالمپیک به محمود خســــروی وفا رئیــــس 

پارالمپیک ایران اهدا شد.

ورزش کارگری نهاوند را دریابید
کورش قپانوری  �

سال های سال است که ورزش کارگری و مسابقات آن در 
سطح کشــــور به صورت منظم برگزار می شود و همین امر 
باعث شده که کارگران با عشق بیشتری در کنار کار کردن 

به ورزش بپردازند.
شهرســــتان نهاوند هم قهرمانان زیــــادی در بین جامعه 
کارگــــری دارد کــــه از مســــابقات مختلــــف کارگری کشــــور 

عناوین مختلفی را کسب کرده اند.
امــــا سالهاســــت کــــه ما شــــاهد آن هســــتیم کــــه در حق 
کارگــــران نهاوندی که با زحمت بــــازوان خود خرج خانواده 
را در می آورند ظلم بزرگی شــــده است و معلوم نیست چرا 
مسؤولین مربوطه از حق و حقوق آنها دفاع نمی کنند و دو 
دستی چســــبیده اند به یک میز ریاست که به هیچ کس 

وفا نکرده است!
این روزها شــــاهد عقــــب ماندگی خانواده بــــزرگ کارگران 

شهرستان نهاوند هستیم.
کارگــــران در نهاوند هیچ امکانات ورزشــــی ندارند و از همه 

چیز محروم هستند.
تمــــام شهرســــتان های بزرگ اســــتان بــــرای فعالیت های 
ورزشــــی کارگران خود ورزشــــگاه اختصاصی کارگران دارند 
که شامل چمن،ســــالن سرپوشیده و استخر می باشد اما 
شهرســــتان نهاوند با وجود داشتن بیشــــترین ورزشکار 
کارگری هیچ گونه امکاناتی برای فعالیت های ورزشی این 

خانواده بزرگ ندارد.
ایــــن  کار در نهاونــــد در  معلــــوم نیســــت ریاســــت اداره 
چندســــاله چرا از حق ورزشــــکاران کارگــــری و امتیازاتی که 
می توانســــته برای این گروه زحمت کش همچون سالن 
و چمــــن بگیرد دفاع نکرده و ورزش کارگــــری نهاوند را رها 

کرده است؟
چندسال اســــت این موضوع را دنبال می کنم ولی هنوز به 
خاطر ضعف مدیران اداره کار شهرستان هیچ اتفاق مثبتی 

برای احداث اماکن ورزشی ویژه کارگران نیافتاده است.
حق پرست ریاست اداره کار شهرستان نهاوند حتی برای 
مصاحبه در این خصوص نیاز به کســــب اجازه از استان و 
مدیــــرکل خود دارد آیا چنین مدیــــری ناتوان و ضعیف که 
جرأت بیان واقعیت های ورزشــــی کارگــــران و دفاع از حق 
انهــــا را ندارد می توانــــد حق و حقوق جامعه بــــزرگ کارگری 

نهاوند را بگیرد؟
از نماینده شهرستان علیرضا شهبازی در خواست داریم 
بــــا همراهی فرمانــــدار کمک کننــــد حق و حقــــوق ورزش 

کارگران شهرستان را از استان و کشور بگیریم.
کمترین حق ورزش کارگری نهاوند داشتن یک مجموعه 
ورزشــــی کارگری مدرن اســــت کــــه کارگــــران از آن محروم 

هستند
تا دیر نشده مسؤولین دلسوز شهرستان اقدام کنند.

تعطیلی یک هفته ای تمامی 
باشگاه های ورزشی همدان

هگمتانه، گروه ورزش: ســــخنگوی ورزش و جوانان 
استان همدان با اشاره به تصمیم اخیر ستاد مبارزه 
بــــا کرونای اســــتان همــــدان، گفت: فعالیــــت کلیه 
باشــــگاه های ورزشی اســــتان همدان به مدت یک 

هفته تعطیل و حق فعالیت ندارند.
حمداهلل چاروســــایی با اعالم این خبــــر اظهار کرد: با 
توجه به شــــیوع مجدد ویــــروس کرونا در کشــــور و 
وضعیت قرمز در اســــتان همدان طی تصمیم اخیر 
ســــتاد مبارزه و پیشــــگیری کرونا در استان همدان 
کلیه فعالیت های باشگاه ورزشی اعم از خصوصی و 

دولتی به مدت یک هفته تعطیل هستند.
وی بابیان اینکه هیچ یک از اماکن ورزشــــی اســــتان 
همدان بنا بر مصوبه ســــتاد اســــتانی حق فعالیت 
ندارند، گفت: در صــــورت تصمیم مجدد بر تعطیلی 

اماکن ورزشی در آینده اطالع رسانی خواهد شد.
چاروســــایی بابیان اینکه شــــرط عبور از شــــرایط فعلی 
رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی اســــت، افــــزود: 
بازرســــی ها از اماکن ورزشی توســــط تیم های نظارتی در 
تمامی نقاط استان انجام و با متخلفین برخورد می شود.

یفان پاس و شهرداری  حر
مشخص شدند

پیکار ۲۸ تیم در فصل جدید لیگ دسته دوم

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اســــامی 28 تیــــم حاضــــر 
در فصــــل جدیــــد رقابت هــــای لیــــگ دســــته دوم 

باشگاه های کشور مشخص شد.
به نقل از وبگاه دی اســــپورت؛ با پایان یافتن مرحله 
آف لیگ دسته سوم باشگاه های کشور  نهایی پلی 
و مشــــخص شــــدن چهارمین تیم صعود کننده به 
لیگ دسته دوم باشگاه های کشــــور 28 تیم حاضر 

در فصل جدید این رقابت ها مشخص شد.
جدیــــد  � فصــــل  در  حاضــــر  تیــــم   ۲۸ اســــامی 

رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور 
ح زیر است: به شر

1.خیبر خرم آباد
2.فوالدنوین اهواز

3.شهیدقندی یزد
4.شهرداری همدان

5.مس نوین کرمان
6.میالدمهر تهران

7.آواالن کامیاران
8.شمس آذر قزوین

9.اترک بجنورد
10.امید گناوه

11.پاس همدان
12.شهرداری بندرماهشهر

13.مس شهربابک
14.شهرداری بندرعباس

15.شهرداری بم
16.نفت و گاز گچساران

17.نفت امیدیه
18.شهدای بابلسر

19.ملی حفاری اهواز
20.سردار بوکان

21.ایرانجوان بوشهر
*تیم های ســــقوط کننده از لیگ دســــته اول فصل 

:98-99
22.سپیدرود رشت

23.نیروی زمینی تهران
24.علم و ادب تبریز

تیم های صعود کننده از لیگ دســــته ســــوم  �
فصل 9۸-99:

25.ویستا توربین تهران
26.محتشم تبریز

27.شاهین بندرعامری بوشهر
28.عقاب تهران

مجوز دوره های عملی 
مربیگری همگانی همدان

 صادر شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: فدراســــیون ورزش هــــای 
کشور با برگزاری دوره های عملی مربیگری  همگانی 

استان همدان موافقت کرد.
رئیــــس کمیته آموزش هیــــأت ورزش های همگانی 
همــــدان در این باره گفت: فدراســــیون ورزش های 
همگانی کشــــور برای نخســــتین بار در ســــال جاری 
مجوز برگزاری دوره های عملی مربیگری این استان 

به صورت حضوری را صادر کرد.
علیرضا نوروزی افزود: پیش از این دوره ها به صورت 
مجازی برگزار شد که مشــــکالتی را همراه داشت اما 
از ایــــن پس با اخــــذ مجوزهای الزم به شــــکل عملی 
و با حضور مدرســــان فدراســــیون انجام می شــــود. 
وی بیان کــــرد: این دوره ها از هفته آینــــده و با رعایت 
اصول بهداشــــتی و فاصلــــه اجتماعی برگــــزار خواهد 
شــــد. نوروزی افزود: دوره های مربیگری رشــــته های 
زیرمجموعــــه هیــــأت ورزش های همگانــــی همدان 
با اســــتقبال چشمگیری مواجه اســــت و بیشترین 
متقاضی را در اســــتان همدان داریم. وی یادآور شد: 
هم اکنون بیش از 4 هزار مربی مدارک رســــمی خود 
را پس از ســــپری کردن دوره های مربیگری از هیأت 
کرده  ورزش های همگانی اســــتان همدان دریافت 
اند. مســــوول آموزش هیأت ورزش هــــای همگانی 
افــــزود: بیشــــترین متقاضیان شــــرکت در  همدان 
دوره های مربیگری را بانوان تشــــکیل می دهند. هم 
اکنون بیش از 30 هزار ورزشکار و مربی عضو هیأت 

ورزش های همگانی استان همدان هستند.

مدیر عامل دهکده گنجنامه:خبــر

آماده واگذاری »پیست اسکی 
ارسباران همدان« به صورت رایگان 

به بخش خصوصی هستیم
تمایل برای میزبانی و ثبت ملی یک رویداد ورزشی

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیر عامل دهکــــده گنجنامه با 
بیان اینکه حضور گردشگران در این مجموعه گردشگری 
به واسطه شیوع کرونا 84 درصد کاهش پیدا کرده است، 
گفت: آماده واگذاری »پیست اسکی ارسباران همدان« به 

صورت رایگان به بخش خصوصی هستیم.
ســــعید ترابیان با بیان اینکه صنعت گردشگری سومین 
صنعــــت دنیا محســــوب می شــــود، اظهــــار کرد:صنعت 
گردشگری اهمیت بســــیاری در دنیا دارد و در کشور های 
توســــعه یافته جز دومین صنعت پول ســــاز محســــوب 

می شود.
وی با اشــــاره به عضویــــت دهکده گنجنامه در ســــازمان 
بــــه همراه مجموعــــه علیصدر  گردشــــگری افزود:  جهانی 
موفق بــــه برگــــزاری رویداد های مهمی همچــــون همدان 
2018 شــــدیم، گفت: در حال حاضر با توجه به عضویت در 
این سازمان جهانی از ســــال 2014 با بسیاری از کشورهای 
جهان در رابطه با توســــعه گرشــــگری، جذب گردشــــگر و 

تبادل تجربیات در ارتباط هستیم.
مدیرعامــــل دهکــــده گنجنامه با بیان اینکــــه در صنعت 
گردشگری استان همدان باید قوی تر عمل کنیم، تصریح 
کــــرد:در حوزه غرب کشــــور و اســــتان همــــدان در بخش 

گردشگری باید قوی تر عمل کنیم.
وی افزود: در حوزه ملی آنچنان که باید در بحث گردشگری 
و معرفی استان همدان به دیگر شهرها عمل نکرده ایم تا 
بتوان به واسطه آن توسعه صنعت گردشگری در استان 

را همراه داشته باشیم.
ترابیان با بیــــان اینکه صنعت گردشــــگری برای اســــتان 
همــــدان ارزآوری ایجــــاد خواهد کرد، مطرح کــــرد: با تقویت 
صنعت گردشــــگری در اســــتان همدان می توان اقتصاد 
اســــتان را تقویت کرد چراکه رونق اقتصــــادی تنها در گرو 

توسعه بخش های کشاورزی و صنعت نیست.
وی با اشــــاره به واگذاری پیست اسکی گنجنامه به بخش 
خصوصی، گفت: در راستای ارتقا سطح گردشگری استان 
همــــدان آمادگی این مهم وجود دارد تا پیســــت اســــکی 
گنجنامه را به مدت 5 سال با تمام تجهیزات آن به صورت 

رایگان به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مدیرعامــــل دهکده گنجنامه با اشــــاره به اینکه پیســــت 
اســــکی گنجنامه نیازمند استاندارد شــــدن است، گفت: 
متأسفانه از ابتدای ســــال جاری تا کنون به واسطه شیوع 
کرونا جذب گردشــــگر در مجموعــــه گنجنامه 84 کاهش 
داشــــته اســــت اما با لطف خداونــــد هیچ یــــک از کارکنان 

مجموعه از کار بیکار نشده اند.
ترابیان تصریح کرد: استان همدان ظرفیت های زیادی در 
حوزه گردشــــگری دارد و  در این بخش مسؤولین استانی 
باید حمایت و همراهی بیشــــتری با سرمایه گذاران داشته 

باشند.
وی گفت: مجموعــــه دهکده گنجنامه تمایل دارد میزبان 

یک رویداد "ورزشی" باشــــد و آن را به ثبت ملی برساند که 
مقدمات آن با همراهــــی و حمایت های مدیرکل ورزش و 

جوانان استان همدان انجام شده است.
مدیــــر عامــــل دهکــــده گنجنامه با اشــــاره بــــه اینکه این 
مجموعــــه دارای بیــــش از 50 مزیت عمومی برای اســــتان 
همــــدان اســــت، گفــــت: افزایش حضــــور کوهنــــوردان، 

اســــتقبال مــــردم از خدمــــات فرهنگی و تفریحــــی از جمله 
مزیت دهکده های گنجنامه است.

بــــه نقل از برنا، وی در پایــــان از برنامه های این مجموعه در 
آینده، گفــــت: با توجه به ضرورت ایجــــاد جلوه های بصری 
طبیعــــی در دهکــــده اقدامــــات و مطالعــــات الزم در این 

خصوص در حال انجام است.

دعوت از داوران بسکتبال 
همدان به سمینار 

پیش فصل لیگ کشور
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هفــــت تــــن از 
حضور  جهت  اســــتان  بسکتبال  داوران 
در ســــمینار پیــــش فصــــل لیگ ســــال 

شدند. 1400-1399 دعوت 
نامــــه ای  طــــی  بســــکتبال  فدراســــیون 
اســــتان  آقــــای  داوران  از  تــــن  هفــــت  از 
جهت حضــــور در ســــمینار پیش فصل 

 1399-1400 لیگ های کشــــور در ســــال 
آورد. دعوت به عمل 

ســــهیل  بکائی،  ســــهیل  ســــالم،  هادی 
علیرضــــا  گوهــــری،  میثــــم  یعقوبــــی، 
و  جعفــــری  حمیدرضــــا  خوشــــکالم، 
شده  دعوت  نفرات  باغی  قره  محمدرضا 

هستند. سمینار  این  به 
داوران  از  روزه  یــــک  ســــمینار  ایــــن  در 
کتبی  تســــت  و  بدنــــی  آمادگــــی  تســــت 
گرفتــــه  فارســــی  و  انگلیســــی  قوانیــــن 

می شود.

»جواد قره گوزلو« رئیس هیأت پینگ پنگ بهار شد
هگمتانه، گروه ورزش: با پیشــــنهاد صفی زاده سرپرســــت 
اداره ورزش و جوانان شهرســــتان بهار و باحکم محســــن 
افروخته، رئیس هیأت پینگ پنگ اســــتان همدان، جواد 
گوزلو به عنوان رئیس هیأت پینگ پنگ شهرســــتان  قره 

شد. منصوب  بهار 
آمده اســــت: نظر به تعهد و تجارب  در بخشی از این حکم 
ارزشــــمند جنابعالی و بــــا عنایت به معرفــــی اداره ورزش و 
جوانــــان آن شهرســــتان، شــــما را به عنــــوان رئیس هیأت 

پینگ پنگ شهرســــتان بهار منصوب می نمایم.

انتطار می رود بــــا رعایت تقوا و نظــــم در اداره امور و ضمن 
تعامل و همکاری با اداره ورزش و جوانان و نیز بهره گیری 
از ظرفیت های پیشکســــوتان و ورزشکاران آن شهرستان 
در معرفی رشته پر افتخار پینگ پنگ و جذب عالقمندان 
به این رشته ورزشــــی کوشا باشید و تمام توان خود را برای 

توســــعه پینگ پنگ شهرستان بکار گیرید.
گفتنی اســــت جواد قره گوزلــــو از مربیان و ورزشــــکاران با 
سابقه پینگ پنگ شهرســــتان بهار محسوب می شود که 
عناوین متعددی در این رشــــته ورزشــــی کســــب نموده و 

وی در حال حاضــــر نیز فرمانده گردان امنیتی امام علی)ع( 
می باشد. بهار 

یادداشت
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اندیشه

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه یک شــــهرداری 
همدان از اختصاص 80 میلیارد ریال به احداث و بهســــازی 

مسیل های شهری در این منطقه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، طی ســــالیان اخیر بارش های شدید 
باران و برف و نبود زیر ساخت های مناسب برای هدایت 
این بارش ها باعث به وجود آمدن خطرات و خسارت های 
بســــیاری در کشــــور شــــده اســــت. از این رو ایجاد بســــتر 
مناسب برای رودخانه ها و استانداردسازی نهری های آب 

در شهرها بسیار ضروری و با اهمیت است.
در سال گذشــــته شــــهرداری منطقه یک برای جلوگیری از 
ایجــــاد بحران یک هزار متر از قنات هــــا و رودخانه های این 
منطقه را الی روبی و مرمت کرد که خوشــــبختانه علی رغم 
بارش های ســــال گذشــــته شاهد مشــــکلی در این زمینه 

نبودیم.
در ایــــن خصوص گفــــت و گویــــی را با مســــعود دهبانی 
صابر مدیر منطقه یک شــــهرداری پیرامون در نظر گرفتن 
تمهیدات ســــال جاری در این منطقــــه ترتیب دادیم که با 

هم می خوانیم:

دهبانــــی صابر با بیان اینکه توانمندســــازی زیرســــاخت ها 
و افزایــــش تاب آوری شــــهر در مقابــــل بحران های طبیعی 
یکــــی از اهداف مهم در منطقه یک اســــت، گفت: از ســــال 
گذشته با اســــتفاده از نیروهای متخصص بیش از یک هزار 
متــــر از رودخانه های منطقه الی روبی و بازســــازی شــــد که 
خوشبختانه شهروندان بدون هیچ گونه مشکلی فصول 

پاییز و زمستان را پشت سر گذاشتند.
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان بیان کــــرد: از ابتدای 
ســــال جاری احداث و بهسازی مســــیل های منطقه یک با 
در نظر گرفتن بودجه 80 میلیارد ریالی آغاز شــــده است که 
از مهم ترین آنها می توان به پروژه دیوارکشــــی رودخانه های 
دره مراد بیگ و بلوار کاج، هدایت آب های ســــطحی خیابان 
جوادیه، بازســــازی و الی روبی رودخانه های زیرزمینی سطح 
منطقه، حفر چاه و نوکنی قنوات، واحداث و مرمت نهری ها 

در خیابان های مختلف اشاره کرد.
وی با اشــــاره به عملیات دیوارکشی رودخانه دره مراد بیگ 
گفت: دیوارکشــــی های این رودخانه به اتمام رسیده است 
و هم اکنون عملیات بتن ریزی اجرای فوندانســــیون کف و 

بندکشی دیوارها در حال اجراست.
نیــــز  کاج  بلــــوار  رودخانــــه  در  کــــرد:  بیــــان  همچنیــــن  وی 
خاک برداری های الزم برای ایمن سازی حریم رودخانه صورت 

پذیرفته و اجرای سنگ کاری دیواره ها آغاز شده است.
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همــــدان گفــــت: از ابتدای 
ســــال جاری عملیــــات احــــداث و مرمت نهری هــــا نیز در 
خیابان های منطقــــه که می توان بــــه خیابان های مهدیه، 
ابوطالب کوی شهید مدرس، جهاد، میرزاده عشقی، کوی 
خاتم، ورزشگاه، بوعلی، اسالمیان و.... اشاره کرد آغاز شده 
اســــت تا با هدایت درست آب های سطحی احتمال وقوع 

آب گرفتگی به پایین ترین حد ممکن برسد.
دهبانی صابر با بیان اینکه در زمان بارش های شدید یکی 
از مهم تریــــن دالیل طغیان و آب گرفتگــــی عدم الی روبی 
درســــت کانال ها و رودخانه های زیرزمینی است گفت: در 
سال جاری با اســــتفاده از برنامه زمان بندی صورت گرفته 
الی روبی و مرمت این رودخانه هــــا به صورت منظم انجام 
خواهد شــــد تا در ســــال جاری نیز مشــــکلی در این زمینه 

نداشته باشیم.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

اختصاص ۸0 میلیارد ریال به احداث و بهسازی 
مسیل های شهری

چشمانت را باز کن!
مأموریت نو+جوان برای کسانی که می خواهند بهترین روزهای یادگیری شان را خوب سپری کنند

در بهترین روزهای زندگی برای یاد گرفتن و آموختن هســــتی. روزهایی که شــــور و نشــــاط نوجوانی 
البه الی لحظه هایش موج می زند. روزهایی که پر از انتخاب های رنگی رنگی اســــت. انتخاب هایی که 
فرداهایت را می ســــازند.  فصل، فصِل یادگرفتن و آموختن تو اســــت. می توانی شادابی نوجوانی ات 
را چاشــــنی یادگرفتن کنی و با نشــــاط و فعــــال، لحظه هایت را پر از یادگیری کنی. می توانی خســــته و 
بی انگیزه و یا مشغول به کارهای بی فایده لحظه هایت را بگذرانی.  این تو هستی که انتخاب می کنی 

فصل یادگیری زندگی ات را چطور بگذرانی. هدفمند و برنامه دار یا بی انگیزه و بی رمق؟ 

ینب نبود...! اگر ز
نگاهی به کتاب آفتاب در حجاب اثر سید مهدی شجاعی

ع را زیاد شنیده ایم که »کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود«. ماندگاری  این مصر
این حماســــه مدیون حضرت زینب و شجاعت و تکلیف شناسی ایشان است. 
»آفتاب در حجــــاب«، همان آینه ایســــت که پی اش می گردیم؛ آینــــه ای که رو به 
خواهر اباعبداهلل گرفته شــــده تا تصویری دقیق تر و روشــــن تر از او به ما نشــــان 

بدهد تا دختر فاطمه  سالم اهلل  علیها و علی  علیه السالم را بهتر بشناسیم.

روایتی پر از حس و عاطفه، صالبت و اقتدار
آفتاب در حجاب، 18 بخش دارد؛ 18 پرده. هر پرده بخشــــی از زندگی حضرت زینب است و بیشــــترین بخش هایش مربوط به اتفاقات کربالست. نویسنده از نگاه حضرت زینب 
. آنجاســــت که تازه حضرت را و کار و رسالتشــــان را می شناسید.  ســــالم اهلل  علیها ماجرا را روایت می کند و با او صحبت می کند. روایتی پر از حس و عاطفه و توام با صالبت و اقتدار
، عمه و قافله ســــاالری را می بینید که چطور کمرش از این همه مصیبت خم می شــــود ولی در جای خودش محکم می ایســــتد و خطبه می خواند و قلب ها را متأثر  وقتی که خواهر
می کند. می بینید که چه قدر این زن، لحظه شناس است و در هرلحظه می داند که چه تکلیفی دارد و چه کار باید بکند. می داند که باید پیام و رسالت این نهضت را به گوش همه 

 آنجا که به خطبه های حضرت در شام و کوفه و داراالماره یزید می رسد. 
ً
برساند تا این خون ها از دست نرود و کربال فراموش نشود. خصوصا

ســــبک آفتاب در حجاب همه پســــند اســــت. چه خودتان بخوانید و چه بدهید به پدرتان و یا پدربزرگتان. همه را راضی می کند. آفتاب در حجاب می تواند هدیه خوبی باشــــد برای 
هرکس که راهی کربالست.

فصل یادگیری
اگر می خواهی رنگ و بوی تازه ای به درس خواندن ها و یادگرفتن هایت بدهی و سال تحصیلی جدید را شاداب، فعال و پرکار شروع کنی و به پایان 

برسانی در مأموریت چشمانت را باز کن، با ما همراه شو:
برای سال تحصیلی ات یک هدف میان مدت انتخاب کن. 
 . هدفت را در ادامه جمله »من امسال می خواهم...«، بیاور

جمله کامل شده را اول کتاب های درسی ات بنویس و زیرش را امضا بزن. 
 . تصویر جمله اول کتابت را با # فصل_یادگیری برای ما ارسال کن و با دوستانت به اشتراک بگذار

برشی از کتاب
بچه ها چشمانشــــان به توست؛ تو اگر آرام شوی، آرامش می گیرند...پس باید قطره قطره آب شوى و سکوت کنی. جرعه جرعه خون دل بخورى و دم برنیاورى. همچنان که از صبح 
چنین کرده اى. حســــین از صبح با تک تک هر صحابی، به شــــهادت رسیده اســــت، با قطره قطره خون هر شهید، به زمین نشسته اســــت و تو هر بار به او تسلی بخشیده ای. هر 
بار قلبش را گرم کرده اى و اشــــک از دیدگان دلش ســــترده اى . هر بار که از میدان باز آمده اســــت، افزایش موهاى سپید سر و رویش را شــــماره کرده اى، به همان تعداد، در خود 
شکســــته اى، اما خم به ابرو نیاوردى. در تمام این اوقات و لحظات، نگاه تو بود که به او آرامش می داد و دســــت های تو بود که اشک های وجودش را می سترد. هر بار که از میدان 

می آمد، تو بار غم از نگاهش برمی داشتی و بر دلت می گذاشتی. حسین با هر بار آمدن و رفتن، تعزیت هایش را به دامان تو می ریخت و التیام از نگاه تو می گرفت.

یت را بارگذاری کنم؟ چطور یک مأمور
_موبایلی نو+جوان برو، حاال یک + کوچک کنار صفحه ســــمت راســــت می بینی، روی آن کلیک کن. در قســــمت  ه صفحــــه »خــــودم« در #نرم افزار

موضوع، مأموریت را انتخاب کن و در قسمت بارگذاری عکس یا فیلم، عکسی که تهیه کردی را بارگذاری کن.

مهارت های آینده ساز
، دانش و اســــتدالل  همــــه ما در زندگی خود با افرادی ســــروکار داشــــته ایم که اهل تفکر
هســــتند، ولی توانمنــــدی و مهارت الزم را بــــرای کار و زندگی و مدیریــــت ندارند؛ یا فعال 
و کارآمــــد و بــــا تجربه هســــتند، اما خالــــی از پشــــتوانه فکری اند. این در حالی اســــت که 
انســــان کامل باید هم بعد فکــــری و نظری خودش را تقویت کنــــد و هم بعد عملی اش 
را؛ هم اهل دانش باشــــد و هم اهل عمل. چه بسیار دانشمندانی که توان عملی کردن 
دانسته هایشــــان را نداشته اند و دانششــــان در خدمت نااهالن قرارگرفته؛ و چه فراوان 

، خسارت های بزرگی به جامعه شان زده اند. مدیرانی که به دلیل ضعف تفکر
به همین دلیل است که باید از دوره نوجوانی به تقویت هر دو ُبعد علم و عمل پرداخت 
و به صــــورت متوازن و متعادل هردو را پرورش داد. پایه های توانمندی و عقالنیت را باید 
از همین دوره مســــتحکم کرد. نوجوان باید مهارت هایی را در خودش تقویت کند که در 
آینده از او یک فرد شایسته و کارآمد بسازد. ضمن اینکه نوجوان برای موفقیت به اراده 

قوی، درست اندیشیدن و فراگیری مستمر علم و دانش نیاز دارد.
دوره نوجوانی به دلیل تحوالت جســــمی و روحی، از یک ســــو دشــــواری هایی برای چنین 
پایه گذاری هایــــی ایجاد می کند و از ســــوی دیگر ظرفیــــت فراوانی را برای ایــــن کار فراهم 
می ســــازد. زمانی کــــه یک نوجــــوان به دنبال بازســــازی هویــــت خود و یافتن اســــتقالل 

شخصیتی است، فرصت بسیار مناسبی برای پایه گذاری چنین اموری است.
طبیعی اســــت وقتی نوجوان در دوره رشــــد خود به دنبال بازنگری گذشته و یافتن راهی 
برای اســــتقالل شخصیت اســــت امکان دارد نسبت به همه دانســــته های گذشته اش 
تردید و تالش کند درباره آنچه والدین و اطرافیانش به او منتقل کرده اند بیشــــتر بداند. 
این بیشــــتر دانستن گاهی باعث زیر ســــؤال بردن بخشی از گذشته می شود. به همین 
دلیل این پرسش ها نیازمند پاسخ هایی محکم و منطقی است. او باید به سرچشمه ای 

گاهی متصل شود که او را قانع کند. از آ
از ســــوی دیگر پاسخگویی به ســــؤاالت ذهنی نوجوان اگرچه الزم اســــت و به او آرامش 
می بخشــــد؛ اما در صورتی می تواند ثمرات بلندمدت و عمیق داشــــته باشد که عالوه بر 
محتوای پاسخ، روش اندیشــــه ورزی را به او بیاموزد. به همین دلیل است که نوجوانان 

باید تفکر را تمرین کند، نه اینکه تنها با فکر دیگران آشنا شود.
به نظر می رســــد این ویژگی ها در آثار اســــتاد شــــهید مطهری به وضوح قابل  دســــتیابی 
، اندیشه هایش را تأیید  است. او کســــی اســــت که تعداد زیادی از علما و بزرگان معاصر
کــــرده و آموزنــــده می دانند. عمق اندیشــــه، صالبت و اســــتحکام کتاب هــــای او در عین 
، آشــــنایی و انس با آثار  ســــادگی و روانی قلــــم و گفتار مثال زدنی اســــت و از همه مهم تر
شــــهید مطهری، در کنار انتقال محتوای ناب، روش تفکر را به انســــان می آموزد. در واقع 
مطالعــــه آثار اســــتاد مطهری به تدریــــج چارچوب ذهنی منســــجم و مســــتحکمی ایجاد 

می کند که هم از توازن و تعادل برخوردار است و هم پویایی الزم را دارد.
اگرچه بســــیاری از آثار ایشــــان، با متنی روان نگاشــــته شــــده و نوجوانــــان معمواًل توان 
بهره گیری از آن را دارند؛ اما خوب اســــت برای تثبیت اندیشــــه، این مطالعات به صورت 
منظم و به صورت جمعی انجام شــــود. پیشنهاد می شود بعد از تشکیل گروه مطالعاتی 
و تعیین اســــتاد، برنامه زمان بندی شده ای تعیین شود و میزان حجمی که در هر هفته، 
از هرکدام از کتاب ها باید مورد خوانش قرار گیرد، مشــــخص شود. سپس اعضاء پس از 
مطالعه میزان مشخص شــــده صفحات، آنچه خوانده اند را در گروه به اشتراک بگذارند 
و مباحثه کنند تا معلوم شــــود همه افراد فهم مشــــترک و صحیحی از خوانده هایشــــان 
به دســــت آورده اند. درنهایت، اســــتادی که دارای تســــلط در این رشــــته اســــت به عمق 

بخشیدن و نظام مند کردن این اندیشه ها و تمرین اندیشه ورزی نوجوانان کمک کند.

رشــــد واقعــــی انســــان زمانی اســــت کــــه همه 
شــــکوفا  متوازن  به صــــورت  اســــتعدادهایش 
شــــود. مثاًل کســــی کــــه ورزش می کنــــد و برای 
ســــالمت و تقویــــت جســــم خــــودش اهمیت 
زیــــادی قائل اســــت ولــــی از پــــرورش فکری و 
روحی خود غافل شــــده، نمی تــــوان او را فردی 
رشــــد یافته دانست یا شــــخصی که با ریاضت  
ج از قواعد دینی و  و ســــختی از مســــیرهای خار
شــــرعی ســــعی در کســــب قدرت روحی دارد و 
به جســــمش ظلم می کند نیز در مســــیر کمال 
واقعــــی قــــرار نگرفته اســــت. با همیــــن معیار 
می تــــوان گفت آموختــــن دانش بــــدون عمل 
همان قدر ناقص است که عمل بدون دانش.
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.
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ــینا،  محوطه تاالر فجر آرامــــگاه بوعلی ســ ــانی: همدان،  میدان   نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

بــــر حدیــــث مــــن و حســــن تــــو نیفزایــــد کــــس
را زیبایــــی  و  ســــخندانی  اســــت  همیــــن  حــــد 
ســــعدیا نوبتــــی امشــــب دهــــل صبــــح نکوفت
را تنهایــــی  شــــب  نباشــــد  روز  مگــــر  یــــا 
ی سعد

امام رضا علیه السالم:

از حرص و حسد بپرهیزید زیرا این دو صفت 
امت های پیشین را نابود کرده و از بخل بپرهیزید 

زیرا بخل بیماری است که در آزادمرد و مؤمن 
یافت نمی شود چون بخل خالف ایمان است.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

آش که می ِپَزن همه جاش داغه
؛  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. 
این روزها در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان 
می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی 
از نوجوانان و جوانــــان امروز کلمات متــــداول در همدان قدیم حتی 
به گوششان نرسیده اســــت و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی 
هستند که می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و به کمک 
جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در گذشــــته 

شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِش َکشگیه: آش کشکی است. یعنی جدی نیست، مقاوم و پایدار 

نیست.
همه  ند  می پز کــــه  ش  آ داغــــه:  جاش  همه  می ِپــــَزن  که  آش 
 . یر نیســــت ســــتثنا و تبعیــــض پذ . یعنــــی ا ســــت غ ا ا یــــش د جا
گیر  من  ا د د  شــــو ســــتمی  و  ظلم  گر  ا  . د ر ا ند ســــتثنا  ا کلی  ن  نو قا

. د می شو همه 

آش مالیش کــــرد: آن را آش مالی کــــرد. یعنی در انجــــام کار تعهد و 
دقتی ندارد. کار را سرسری و بی انگیزه انجام می دهد.

آشنا، روشــــنا ِبرام ِنمانده: دوست و آشــــنایی برایم نمانده است. 
هیچ یار و یاوری ندارم. کس و کاری برایم نمانده است.

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

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

عکس روز
ئین اهدای جهیزیه و لوازم التحریر به نیازمندان در همدان آ

ئین اهدای جهیزیه و لوازم التحریر به نیازمندان به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان برگزار شد. آ
ما؛ ساکنان خیابان »االمین«

 ، هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: علــــی داوودی، شــــاعر
طی یادداشــــتی نگاهــــی انداخته اســــت بــــه کتاب 
اثــــر  تازه تریــــن  االمیــــن«،  خیابــــان  »اجاره نشــــین 

علی اصغر عزتی پاک:
»اجاره نشــــین خیابان االمین«؛ کتابــــی تازه از جنگ 
برگشته، نوشــــته علی اصغر عزتی پاک است. روایت 
جنگی که این ســــال ها در قالب یــــک جنگ داخلی 
در سوریه روی داد. جنگی که یک طرفش ما بودیم. 
اتفاقی کــــه درگیرش بودیم و خبر نداشــــتیم و هنوز 

هم نمی دانیم چه روی داده است.
 وقتی ســــخن از سوریه می رود، ذهن ها متوجه 

ً
طبعا

اخبــــار ناراحت کننده آنجا می شــــود. ایــــن کتاب نیز 
حامل و شــــامل همان روایت هایی اســــت که این 
ســــال ها در رســــانه ها دیده و شــــنیده ایم؛ از آنچه را 
می گویند کوبانی، دختران ایــــزدی، قربانیان کودک، 
عملیات انتحاری، وحشــــت، آوارگــــی و کلیت چهره 
سیاه داعش! اگرچه از ســــویی معانی دیگری نیز در 

کارست؛ مدافعان حرم و فاطمیون و....
وقتــــی کتاب »چــــاپ بیروت« )کتاب شــــعر ســــپید 
من( منتشر شــــد، خیلی ها از فضای زنده آن گفتند، 
از توازن طبیعت و شــــهر در داد و ســــتد دریا و کوه و 
جنگل. برای من که اولین بار به بهانه و از راه ســــوریه 
به لبنان رفتم، این یک فصل داستان است. سوریه 

فصل دیگر ماجرا بود؛ جلد دوم چاپ بیروت!
، امــــا جغرافیای  لبنــــان و ســــوریه اگرچــــه دو کشــــور
واحدی است متأثر و ناشــــی از هم. یک لحظه تصور 
می کنم همه آن رؤیا و موسیقی دفن شده و در حال 
تجزیه شــــدن هستند و اجســــاد متالشی عشق زیر 
آوار مانده اند، انهــــدام دردناک لبخند و جریان خونی 
که از چشم های هراسناک می ریزد و شعرهایی که به 
خاکستر بدل می شــــوند، از پی هم انفجار است که 

زندگی را تخمیر می کند.
اما کتاب »اجاره نشــــین خیابان االمین«؛ داســــتانی 
دیگر دارد. چیزی فراتر از آنچــــه در کلیتی به نام اخبار 
شــــنیده ایم. به قول نویســــنده اش معرکه سوریه با 
 
ً
شخصی به نام جمال فیض اللهی است. پس صرفا
روایت جنگ سوریه نیســــت؛ بلکه حضور شخصی 
اســــت در تراز یک اتفاق تاریخی به نام جمال! جمال 
که از ســــر اتفاق همزمان با آغاز اتفاقات وارد سوریه 

می شود و تا پایان ماجرا را از سر می گذراند.
 داستان این همه ســــال و بروز حجم باالیی 

ً
طبیعتا

از اتفاقات شــــامل خــــرده روایت هایی نیــــز خواهد 
بود که هریک ساختار و پشــــتوانه و ماجرای مفصل 
خــــود را دارنــــد. چنانکه این کتــــاب نیــــز دربردارنده 
چندین داستان اســــت که قهرمان اصلی در مسیر 
آنها می گذرد. اما  خود از کنار حکایت شگفت انگیز 
ارجاع های پنهــــان و صادقانه راوی و توجه ناشــــی از 
تجربه وی سبب می شود که به صرافت بیفتیم این 
داستان؛ داستان ماســــت! این معرکه اگرچه به نام 
جمال رقم خــــورده اما این تک تــــک ماییم که درگیر 

. جنگیم ولو بی خبر
این تلنگر اســــت که بار دیگر وادارم می کند برگردم 
و کتاب را نه بــــه عنوان متنی ادبــــی، بلکه به عنوان 
هشــــداری حیاتی مرور کنم و بیندیشــــم که هرآنچه 
بر ســــر ما می رود، نتیجــــه مســــتقیم عمل تک تک 

ماست.

خبــــــــــر

یال  تصویربرداری سر
»سلمان فارسی« در لوکیشن 

فیلم »محمد )ص(«
هگمتانه، گروه فرهنگی: شــــهرک سینمایی نور که 
محل تصویربــــرداری فیلم »محمــــد )ص(« بود این 
گروه تصویربــــرداری ســــریال تاریخی  روزها میزبــــان 

»سلمان فارسی« است.
به نقــــل از پایگاه اطالع رســــانی ســــیما، تصویربرداری 
سریال »ســــلمان فارسی« زمستان ســــال گذشته در 
شهداد کرمان و قشم آغاز شد و قرار بود بخش هایی 
از این سریال، در ترکیه و ارمنستان تصویربرداری شود 
اما به دلیل همه گیری کرونا این سفرها لغو و تصمیم 
ســــازندگان بر این شــــد تا در ایران، به کمــــک ویژوال 
افکــــت تصویربرداری ها را انجام دهنــــد. تصویربرداری 
بخشی از سریال »سلمان فارســــی« به کارگردانی داود 
میرباقری که از عید قربان در حومه شاهرود از سر گرفته 
 ، شــــد، بعد از حدود 40 روز به پایان رسید. با شروع پاییز
ادامه تصویربرداری در شــــهرک سینمایی نور آغاز شد. 
این روزها عوامل این ســــریال تاریخی، در شهرک نور با 
حضور احترام برومند و رامونا شــــاه به کار تصویربرداری 
ادامه می دهند. گروه های پزشــــکی نیز در اجرای شیوه 
نامه های بهداشتی به گروه ســــازنده کمک می کنند. 
ســــریال تاریخی »ســــلمان فارســــی« به کارگردانی داود 
میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری، به سفارش 
مرکز سیمافیلم ساخته می شود و از جمله بزرگ ترین 
آثار نمایشــــی کشور محســــوب می شــــود. زالل فیلم 
مجری طرح این سریال اســــت و پیش بینی می شود، 
تصویربرداری این ســــریال الف ویژه حدود 5 ســــال به 
طول انجامــــد. فرهاد اصالنی نقش تاجر را در مجموعه 
»ســــلمان فارســــی« بــــازی می کنــــد. همچنیــــن علی 
دهکردی، چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدایتی در این 

سریال به ایفای نقش می پردازند.

خبــــــــــر

اگر راست می گفتی
 به راحتی هوای دیگری نمی کردی

در قرآن کریم آمده است: مؤمنین دامان خود را از آلوده شدن به بی عفتی 
حفظ می کنند.

پیامبر اعظم اســــالم)ص( فرموده اند: نسبت به زنان دیگران عفت به خرج 
دهید تا زنان خودتان عفیف و پاکدامن بمانند.

حکایت: آورده اند که زنی فاضل و عارفه مــــورد توجه مردی قرار گرفت. مرد 
گفت: خانم، من خویشــــتن را در هوای تو از دســــت داده ام. زن به او گفت: 
چرا در خواهــــرم نمی نگری که او از مــــن زیباتر اســــت. بالفاصله مرد گفت: 
خواهرت کجاســــت تا او را بنگرم؟! زن عارفه و فاضــــل گفت: برو  ای ولگرد، 
عاشــــقی کار تو نیست اگر ادعای دوست داشــــتن تو درست بود به راحتی 

پروا و هوای دیگری نمی کردی.
نکته: اگر انسان اراده پاکدامنی کند، پروردگار او را یاری کرده و برکات زیادی 

شامل حالش می کند.
رستگار است آن که باشد این چنین

قلب خود خالص نماید بهر دین

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

یگر »نگهبان شب« نوید محمدزاده اولین باز

هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: پیش تولید 
فیلــــم جدیــــد ســــیدرضا میرکریمــــی بــــا 
عنوان »نگهبان شــــب« آغاز شد و نوید 
محمدزاده اولین بازیگری است که برای 
حضور در این فیلم انتخاب شده است.

پــــروژه،  رســــانه ای  مشــــاور  از  نقــــل  بــــه 
فیلــــم ســــینمایی »نگهبــــان شــــب« به 

نویســــندگی مشــــترک رضا میرکریمی و محمــــد داوودی و کارگردانی و 
تهیه کنندگــــی رضا میرکریمی که به تازگی پروانه ســــاخت دریافت کرده 

است، وارد مرحله پیش تولید شد.
نوید محمدزاده اولین بازیگری اســــت که برای حضور »نگهبان شب« 

انتخاب شده است.
در این فیلــــم که پیش بینی می شــــود مرحلــــه پیش تولیــــد طوالنی را 
پیش رو داشته باشد، مانند ساخته های قبلی این کارگردان قرار است 

چند چهره تازه هم به سینمای ایران معرفی شوند.
فیلم قبلی ســــیدرضا میرکریمی بــــا عنوان »قصر شــــیرین«، با دریافت 
بیش از بیســــت جایــــزه بین المللی، حضور موفقی در فســــتیوال های 

جهانی داشت.

سی نما همه دان

ایستگاه آسمان

وصیت شهید علی توقع همدانی

تا آخرین قطره خونم اسالم را یاری می کنم
کدام  زیــــر  بودی،  خــــاک  این  کجــــای  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت جاری می شد؟ 
زیــــر آتش کــــدام خمپاره وآمــــاج کدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف 
وز منــــم که می خوانمــــش، منم که  هایــــت را؟ تو می نوشــــتی و امر
صدای تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و 
وز مائیم کــــه کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایــــت را بیداریم و  امــــر

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

ال حول و ال قوه اال بــــاهلل العلی العظیم
با ســــالم به پیشــــگاه مقدس آقا امام زمان)عج( و نایب بر حقش 

واح پاک شــــهدا. امام خمینی و با یاد ار
خدایا! تو شــــاهدی که برای چه به اینجا قدم گذاشــــته ایم و چگونه 
که هدفمــــان رضای تو  تــــو را می جوییم! تو خــــود می دانی  رضایت 
و عشــــقمان شــــهادت و دیدار تو و وســــیله مان ایمان به توست؛ 
مگر نه این اســــت که شــــهیدان رفتند و وظیفه را بر ما سنگین تر 
نــــه اینکــــه خــــون شــــهیدانی همچــــون علی اکبرها و  کردنــــد مگر 
پــــس چگونــــه می توان  قاســــم ها در این راه ریخته شــــده اســــت 

حســــینی بودن را رها کــــرد و دنبال دنیا و جیفه هــــای دنیوی بود. 
بــــاد، خونمان هدیه  الذله! جانمان فدای امام  . هیهات مــــن  هرگز

قرآن. و  اسالم  به 
بــــالی  کر در  همچــــون  و  باشــــیم  حســــینی  می خواهیــــم  مــــا 
فرمان  طومــــار  تــــا  یــــم  آماده ا مــــا  کنیــــم،  جانبــــازی  ع(  حســــین)
امضــــا  خونمــــان  بــــا  را  زحمت کشــــمان  و  مخلــــص  فرماندهــــان 
آمادگی خود  کنیــــم؛ ما در ایــــن راه از هیچ چیــــز نمی هراســــیم و 
بــــا امام  یتــــی اعــــالم می کنیــــم و  بــــرای هرگونــــه فرمــــان و مأمور
یــــن قطره  آخر یزمــــان و شــــهیدان پیمــــان می بندیــــم کــــه تــــا  عز
یــــم تا ندای  م را یــــاری کرده و بــــر دشــــمنان بتاز خونمــــان اســــال

کنیم. اثبات  جهــــان  به  را  اکرم)ص(  پیامبر 
اسالم برتر اســــت و هیچ چیز بر او برتری نمی یابد.

کسانی  گفتنی اســــت شــــهید علی توقع همدانی یکی از نخستین 
بود که در ســــاخت و تجهیز پیســــت تاریــــک دره همدان در اوایل 
دهه 60 زحمت  های زیادی کشــــید و شــــاید به عنوان تنها شــــهید 
65 به  رشــــته اسکی همدان اســــت که در هفتم اســــفندماه سال 

شد. نایل  شهادت  رفیع  درجه 

ویروس کرونا در نیمه اول سال 
چه بر سر کتاب کودک و نوجوان آورد؟

سید علی کاشفی خوانساری  �

هگمتانه، گروه فرهنگی: آمارها نشــــان می دهد چه آنها 
که می گویند صنعت نشــــر هیچ آسیبی ندیده و چه آنها 
که می گویند نشــــر کتاب کودک و نوجوان تعطیل شده 

است، هر دو اغراق می کنند و در اشتباه هستند.
»شــــکی نیست که کشور ما یکی از دشــــوارترین شرایط 
اقتصــــادی و اجتماعــــی یکصد ســــال گذشــــته را تجربه 
می کنــــد. کرونــــا، تحریم هــــا، اختالس ها، ســــوءتدبیرها، 
خیانت ها و افزایش روزانه قیمت ها دســــت به دســــت 
هم داده تا همــــه فعالیت ها به ویژه امور فرهنگی تحت 
تأثیر آســــیب های جدی قرار گیرد. در این میان صنعت 
نشــــر و به ویژه کتاب کودک هم شــــرایط سختی را تجربه 
می کند. برخــــی از ناشــــران فعالیت های خــــود را به نحو 
محسوسی کاهش داده اند و سفارش تألیف و ترجمه و 

تصویرگری به حداقل رسیده است.
ناشرانی را ســــراغ داریم که به همه ســــابقه و اعتبار خود 
پشت پا زده اند و از انتشــــار آثار قرارداد بسته اظهار عجز 
می کنند و یا کارشناســــی و تصمیم گیری درباره انتخاب 

یک کتاب را ماه ها عقب می اندازند.
با این حــــال نگاهی آماری و غیر احساســــی بــــه کارنامه 
نشــــر کتاب کودک و نوجوان نشــــان می دهد لطمات و 
آسیب های موجود ســــبب خاموشی چراغ نشر و توقف 
چرخ و چرخه تولید نشده اســــت. ناشران کودک با همه 
تنگناها به فعالیت خــــود ادامه داده اند و با بهره گیری از 
ظرفیت های جدید و یا مغفول، با هر زحمتی که هســــت 
به حیات خود ادامه می دهند. استفاده از فضای مجازی 
برای ترویــــج و برای فروش یکــــی از ایــــن راهکارها بوده 

است.
بیایید به کارنامه نشــــر کتاب کــــودک و نوجوان ایران در 
شــــش ماهی که گذشت نگاهی آماری بیندازیم. مطابق 
اطالعــــات وبگاه خانه کتاب ایــــران از اول فروردین تا 31 
 5998 کتاب کــــودک و نوجوان 

ً
شــــهریور 99 مجموعــــا

منتشر شده اســــت که این رقم در مقایسه با نیمه اول 
سال 1398 کاهشــــی 11 درصدی را نشان می دهد؛ البته 
نکته مهــــم تعطیلــــی وبگاه خانــــه کتــــاب در نیمه دوم 
اسفند 98 است که سبب شــــده کتاب های اسفند 99 
 به دلیل نزدیکی به نمایشــــگاه کتاب پرشمار 

ً
که قاعدتا

هم بوده اند به فهرست فروردین راه یابند.
با این حال بعید اســــت آمار واقعــــی کاهش، بیش از 20 
درصد بوده باشــــد و این یعنی اینکه اواًل شــــکی نیست 
که صنعت نشــــر کتاب کودک با آســــیبی جــــدی مواجه 
 شکی نیســــت که این صنعت توانسته با 

ً
شــــده و ثانیا

حدود 80 درصد ظرفیت حیات خود را ادامه دهد.
در میان کتاب های کودک و نوجوان چاپ شده در نیمه 
اول ســــال جــــاری 40 درصد چــــاپ اول و 60 درصد چاپ 
مجدد بوده اند. این رقم در سال 1397 حدود 46 درصد 
چاپ اول بوده است. پس یکی از تأثیرات شرایط بحرانی 
فعلی، کاهش نســــبی کتاب های چاپ اول بوده و برخی 
ناشران کوشیده اند با تمرکز بیشتر بر تجدید چاپ خود 

را سرپا نگه دارند.
نکته قابــــل توجه ثابت ماندن و یا حتی افزایش ســــهم 
ناشــــران شهرســــتانی کتاب کــــودک در شــــرایط بحرانی 
جدید اســــت. در نیمه اول امسال 23 درصد کتاب های 
کودک و نوجوان را ناشــــران شهرستانی منتشر کرده اند 
که این رقم در نیمه اول ســــال گذشــــته 20 درصد بوده 
است. پس شاید شرایط جدید سبب شده باشد برخی 
ناشران شهرستانی از بازار فروش خاص خود بهره ببرند. 
سهم ناشران شهرســــتانی در کتاب های چاپ اول این 

دوره 30 درصد بوده و این فرضیه فوق را تأیید می کند.
از کتاب های کودک و نوجوان نیمه اول امسال 53 درصد 
تألیف بوده اند و این درصد در ســــال 97 کمی بیشــــتر و 
56 درصد بوده است. پس شرایط دشوار فعلی به تولید 
کتاب های تألیــــف بیش از ترجمه لطمه زده اســــت. این 
آمار در بررســــی کتاب های چاپ اول هم تأیید می شــــود. 
در شــــش ماه گذشــــته 57 درصد از کتاب های چاپ اول 
تألیفی بوده اند؛ در حالی که در سال 97 کتاب های تألیفی 
61 درصد کتاب های چــــاپ اول را به خود اختصاص داده 
بودند. پس لطمه بیشــــتر کتاب های تألیفی نســــبت به 

کتاب های ترجمه قطعی است.
آمار فوق نشــــان می دهد چه آنها کــــه می گویند صنعت 
نشــــر هیچ آســــیبی ندیده و چه آنها که می گویند نشــــر 
کتاب کودک تعطیل شــــده است، هر دو اغراق می کنند 
و در اشتباه هستند. شــــرایط بحرانی می تواند به فرصتی 
برای رشــــد و جهش تبدیل شــــود. ناشــــران محافظه کار 
عقب کشیده اند و برخی ناشرنمایان سودجو که پیشتر 
در ایــــن بازار حضور داشــــته اند، حاال به بــــازار بورس و ارز 

کوچیده اند.
آنهــــا کنــــار رفته اند و ســــهم خــــود را از بــــازار به ناشــــران 
موقعیت ســــنج و هوشــــیار داده اند تا رشد چشمگیری 
را تجربه کنند. شناســــایی بازارهای جدیــــد و داالن های 
تجربه نشــــده برای فــــروش، حضور قدرتمنــــد در فضای 
مجازی، قطع وابســــتگی به حمایت ها و نمایشگاه های 
دولتی، تولید کتاب های مورد نیاز مخاطبان و متناسب 
فضای امــــروز و... از جملــــه راه های پیش روی ناشــــرانی 
اســــت که قصد دارنــــد در این فضــــا پابرجا بمانــــد و هر 
چه بیشــــتر ریشه بدواند و شــــاخه های خود را به هر سو 

گسترش دهند.
هر کــــدام از ما اگر به حافظه خود مراجعه کنیم، ناشــــران 
بزرگ کتــــاب کودکی را به یــــاد می آوریم کــــه روزی یکه تاز 
بوده اند و امروز به خاطره ها پیوســــته اند. از آن ســــو هم 
ناشران جوان، جدید، خالق و خوش فکری را سراغ داریم 
که به تازگی کار خود را شــــروع کرده انــــد و با جدیت تمام 
با اتکا به دانــــش و قواعد حرفه ای رشــــد می کنند. پس 
بیایید از همین اآلن به ناشرانی که در این فضای بحرانی 
چراغ کتاب کودک را روشــــن نگاه می دارنــــد و روز به روز 
، خالق تر و نوگراتر می ســــازند  ســــازمان خود را حرفه ای تر
و بازار آینــــده کتاب کــــودک ایران را در دســــت خواهند 

داشت، سالم کنیم«.

یادداشت


