
پیام استاندار همدان
 به مناسبت روز شهرداری و دهياری 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
روز۱۴تيــر مــاه در تقویــم رســمی نظــام جمهــوری اســامی بــه عنــوان روز  »شــهرداری و 
دهيــاری«  نامگــذاری شــده اســت و ایــن روز فرصــت خوبــی  بــرای قدردانــی و تجليــل 
مــردم در عرصه هــای مختلــف  از فعاليت هــای جهادگرانــه و شــبانه روزی خادمــان 

شــهرداری و مديریــت شــهری می باشــد. 
دهياری هــا،  شــهرداری ها،  از  مختلــف  درنهادهــای  مــردم  خدمت گــذاران  مــا  همــه 
دســتگاه های اجرايــی و همچنيــن کليــه کســانی کــه بــه نحــوی دســت انــدرکار امــور 
ــای  ــجم، روش ه ــزی منس ــق برنامه ري ــه از طري ــم ک ــه داری ــوند، وظيف ــوب می ش محس
نویــن، بســتری بــرای زیســتِن راحــت ،رفــاه ،امنيــت وآســایش فراهــم نمــوده و، بــا ارائــه 
ــه،  ــروم جامع ــف و مح ــار ضعي ــژه اقش ــه وي ــهروندان ب ــاد ش ــه آح ــوب ب ــات مطل خدم
نقــش مهــم و تعيیــن کننــده ای در گســترش عدالــت اجتماعــی، امنيــت عمومــی، رشــد 

شــهرها و روســتاها داشــته باشــيم.
اینجانــب نيــز بــه نوبــه خــود، ۱۴ تيرمــاه، روز »شــهرداری و دهيــاری« را گرامــی داشــته 
و از خدمــات شــبانه روزی شــهرداری ها و دهيار ی هــا و کارکنــان خــدوم و پرتــاش ایــن 

دونهــاد تقديــر و تشــکر ويــژه دارم. 
همــه  ســامتی  و  افــزون  روز  توفيــق  منــان  خداونــد  از 

خدمت گــذاران مــردم و نظــام مقــدس جنهــوری اســامی 
ايــران را آرزومنــدم، اميــدوارم تــاش کارکنــان شــهرداری ها 
و دهياری هــا، نویــد بخــش فردائــی بهتــر بــرای شــهرها و 

باشــد. روســتاهایمان 
والسام عليکم و رحمه اهلل و برکاته

سيد سعيد شاهـــرخـــی
 استاندار همدان

ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای شکیب در زمان تصدی 
"مدیر  مسئولیت، انتصاب شایســته جنابعالی به عنوان 
ناحیه دو منطقه سه شــهرداری همدان" را تبریک عرض 
نموده و موفقیت روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسألت 

داریم.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

جناب آقای

رسول افشار 
 

درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض 
نمــوده از درگاه وحدانی خدای متعال برای آن 
مرحوم، غفران الهــی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسألت داریم.
روزنامه  هگمتانه

همکار گرانمایه

سرکار خانم نرگس اخوان

انتصــاب جنابعالی در کســوت جدید را 
تبریک عرض نموده، برایتان آرزوی توفیق 

داریم.
روزنامه هگمتانه

جناب آقای

رسول افشار 
مدیر محترم

ناحیه دو منطقه 3 شهرداری همدان

با هم مهربان باشیم

همکار پیشکسوت

جناب آقای بهرام رستمی
ضایعه اسفناک درگذشت همسر گرامیتان موجب تألم و تأسف بسیار شد. این 
اندوه جانکاه را خدمت جنابعالی و سایر بستگان تســلیت عرض نموده و از درگاه 
وحدانی خدای متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای شــما صبر و شکیبایی 

مسئلت داریم.

فعاالن مطبوعاتی استان همدان

52

شهردار همدان تأکید کرد:

لزوم حفظ حرمت شهروندان 
در برخوردهای قانونی

شــهردار همدان در دیــدار با کارکنان اداره پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری بر لزوم اخالق مداری در برخورد با متخلفان 

تأکید کرد.

فتحی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا:

نارضایتی مردم از وضعیت 
آرامستان همدان

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر 
همدان از وضعیت نابسامان آرامستان همدان انتقاد 
کرد و گفت: مردم از وضعیت کنونی آرامستان رضایت 
ندارند.
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رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

فراخوان تشکیل 
شورای اجتماعی در 48 محله

رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان 
گفــت: بــا تأکیــدات شــورای اســامی شــهر فراخوان تشــکیل شــورای 
اجتماعــی در 48 محله همدان آغاز شــد. به گــزارش هگمتانه، روح اهلل 

وجدی هویدا با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی 
در محات همدان اظهار کرد: شورای اجتماعی 

مشــارکت های  افزایــش  هــدف  بــا  محــات 
قدیمــی  محــات  بــه  هویت بخشــی  مردمــی، 

همدان، نخبه یابی و الگوســازی در 
محــات و کاهــش آســیب های 

اجتماعــی در محات از ســال 
97 با تشکیل  ...

انتشار 45 عنوان کتاب 
طی 3 ماه در همدان

معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
همــدان از صــدور مجوز چاپ برای 45 عنــوان کتاب در فصل بهار خبر 

داد و گفت: این کتاب ها به زودی روانه بازار تازه های نشر می شود.
به گزارش هگمتانه، مجید فروتن روز شنبه 

اظهار کرد: کتاب هایی که در سه ماه نخست 
امســال مجــوز چــاپ دریافــت کــرده انــد بــه 
ترتیــب در زمینــه علــوم اجتماعــی، ادبیــات، 

تاریخ، کلیات و کمک درسی هستند.
وی اضافــه کــرد: مجوز کتــاب بین 
یــک هفته تــا 10 روز به صورت متمرکز 
در همــدان بــرای نویســندگان صــادر 

می شود.

2 صفحه 

ماست بر  که  ماست  از 

2 صفحه 

2 صفحه 

برگـــزیده ها

فروش ماسک 1000 تومانی
 در 7 ایستگاه

توان همدان در 5 رشته 
برای کسب سهمیه 

المپیک

پیامد نصب دوربین کنترل سرعت

کاهش 33 درصدی 
تصادف در محورهای 

گردشگری

پیش بینی وزش باد شدید 
در همدان

غربالگری بینایی کودکان 
از امروز

3 سرنشین پراید 
در سانحه رانندگی همدان 

جان باختند

پیش بینی برداشت 6 هزار 
ع نهاوند تن کلزا از مزار

همدان قرمز

 اعالم محدودیت های جدید 
        از طرف استاندار همدان

 معرفی برگزارکنندگان مراسم 
انه       به عنوان متخلف به دستگاه قضایی
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از ماست که بر ماست
صادقیان حسین 

اجتمــاع و زندگی حاوی پدیده هایی اســت که 
 و بــه درســتی مــورد انتقــاد ما قــرار می گیرد 

ً
بعضــا

می کنــی  ریشــه یابی  وقتــی  مــوارد  اکثــر  در  ولــی 
درخواهــی یافت که بخش عمــده ای از معضات 
بــا چنــد حلقــه )واســطه( بــه خود مــا برمی گــردد، 
در جمعــی یکــی از ســخنرانان از برخی مســؤوالن 
گایه می کرد از جا برخاســتم ســؤال کــردم آیا این 
افراد کســانی غیر از فرزندان امروز یا دیروز ما، در 
خانواده ها و یا مدارسی هستند که من و شما به 

نوعی در آن نقش داشته و داریم؟
اقتصــادی،  ناهنجاری هــای  اکثــر  تحقیــق  بــه 
مــا در  رفتــار  افــکار و  از  اجتماعــی و غیــره متأثــر 
الیه ها و مقاطع مختلف است مثًا اگر با تساهل 
چندبــاره  اشــتباه  از  خانــواده  در  غیرمنطقــی 
نوجــوان و جــوان خــود بــه راحتــی می گذریــم و بــا 
 روشــنفکری می گوییم 

ً
ژســت دلســوزانه و بعضــا

ما رفیق فرزندان خود هســتیم گاهی همین گونه 
، مــادر قــرار اســت مــا  آقــا، خانــم، پــدر می شــود، 
بــه عنــوان ولــی نوجــوان و جــوان نقــش خــود را 
و  دوســت  آری  کنیــم،  بــازی  معیــن  جایــگاه  در 
رفیــق بودن بــرای آینده ســاز و فرزند خــود، گاهی 
جواب گوســت امــا نه همیشــه، عدم ســختگیری 
در آمــوزش مهارت ها پســندیده اســت ولی نه تا 
اندازه ای که به قول معروف برخی جوانان تربیت 
را  غ  مــر پــای  نتواننــد  مــا  شــده در خانواده هــای 
هــم ببندنــد، آیا مورد قبول اســت تا انــدازه ای در 
اختیــار جوانمان باشــیم که یکســره مســتقیم یا 
غیرمستقیم فرمانبر او شویم، آیا باید تا اندازه ای 
گاهانــه میــدان دهیــم کــه جــای پــدر و پســر و  ناآ
مادر و دختر عوض شــود، آیا مشاهده نکرده اید 
که در جامعه امروز ما عده چشم گیری از دختران 
و پســران در معابــر به ســهولت جلوتــر از اولیای 
گاهانه  خــود حرکــت می کننــد و مــا هــم گاهــی ناآ
بــا تفاخــر آنــان را جلــو خــود بــه راه می اندازیــم که 
بلــی مــا هــم فرزنــد داریــم! اگــر این گونــه فرزندان 
در آینــده مســؤول بخش های مختلــف خدمات 
عمومــی و اختصاصــی جامعــه شــوند آیــا ممکــن 
اســت مواجهــه خوبی با ارباب رجــوع در ادارات یا 

مشتری در مراکز فروش داشته باشند؟
معلم یا اســتادی که بــه راحتی و بدون تحمل 
زحمــت دانش آمــوز یــا دانشــجو در برخــی مــوارد 
نمــره می بخشــند ماحصــل کار چگونــه می شــود 
و ده هــا مثــال دیگر که یکی پــس از دیگری برخی 
جوانــان را بــه بیراهه و کجروی می کشــاند و باز ما 
گلــه می کنیم کــه چرا آن چنــان، غافــل از اینکه در 
قاطبــه مــوارد محصولــی را درو می کنیــم کــه خود 
ِکشــته ایم و این گونــه افــراد از کشــورهای بیگانه 
نیامده انــد و برخــی با اندیشــه ها و رفتارهای غلط 
، معلــم، اســتاد و امثالهــم  ،  مــادر در نقــش پــدر
تیشــه بــه ریشــه خــود زده ایــم و اینجاســت کــه 
متهمیــم«!  مــا  معلــم   ، مــادر  ، »پــدر گفــت  بایــد 
گاهانه با صبــر و برنامه،  امیــد اســت دلســوازنه، آ
تــوأم بــا دوراندیشــی محصــوالت و ســرمایه های 
انســانی شایســته تری تحویل جامعــه بدهیم که 
کمتــر در ذهنمان تداعی شــود که »از ماســت که 

برماست«. 
إن شاءا...

یادداشت روز

انتشار 45 عنوان کتاب 
طی 3 ماه در همدان

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معــاون امــور 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  رســانه ای  و  فرهنگــی 
اســالمی همــدان از صــدور مجــوز چاپ بــرای 45 
گفــت:  کتــاب در فصــل بهــار خبــر داد و  عنــوان 
ایــن کتاب هــا بــه زودی روانــه بــازار تازه های نشــر 

می شود.
به گــزارش هگمتانه، مجید فروتن روز شــنبه 
اظهــار کــرد: کتاب هایــی کــه در ســه ماه نخســت 
امســال مجــوز چــاپ دریافت کرده انــد به ترتیب 
در زمینه علوم اجتماعی، ادبیات، تاریخ، کلیات و 

کمک درسی هستند.
وی اضافــه کــرد: مجــوز کتــاب بین یــک هفته 
بــرای  همــدان  در  متمرکــز  صــورت  بــه  روز   10 تــا 

نویسندگان صادر می شود.
کل  اداره  رســانه ای  و  امــور فرهنگــی  معــاون 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــدان گفــت: ســال 
گذشــته 314 کتاب متقاضی صــدور مجوز بودند 
که پس از بررسی به 289 تقاضا پاسخ مثبت داده 
شــد و از ایــن تعــداد تاکنــون 245 عنــوان کتــاب 

چاپ شده است.
فروتن ناشــران را بخش مهمــی از حلقه چاپ 
افــزود: 60 ناشــر مجــوزدار در  و نشــر دانســت و 
استان وجود دارد که از این تعداد 40 ناشر فعال 

هستند.
وی در گفتگــو بــا ایرنا، به حمایت از ناشــران و 
کتاب فروشــان اشــاره کرد و گفت: ســال گذشته 
60 میلیــون تومان صرف خریــدن 40 عنوان کتاب 
شــد و همچنیــن تخفیف های فصلــی برای کمک 

به بازار کتاب اعمال می شود.

خبـــــر

معاون معدن سازمان صمت:

همدان خام فروشی معدنی 
ندارد

آهن و مصالح ساختمانی  آهک، سنگ 
بیشترین تولیدات معدنی استان

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معــاون معدن 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 

گفت: همدان خام فروشی مواد معدنی ندارد.
از تولیــد  گــزارش هگمتانــه، محمــد خاکــی  بــه 
هشــت تــا 10 میلیون تنــی مواد معدنــی در همدان 
آهــن و مصالــح  آهــک، ســنگ  گفــت:  و  خبــر داد 
اســتان  معدنــی  تولیــدات  بیشــترین  ســاختمانی 

همدان را به خود اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه 283 معدن در اســتان همدان 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 110 معــدن غیرفعــال 
کــرد: هــر ســاله پروانه هــای جدیــد  اظهــار  اســت، 

استخراج معادن در استان صادر می شود.
جدیــد  پروانــه   15 امســال  کــرد:  تصریــح  وی 
اســتخراج معــدن در همــدان، مایــر، تویســرکان، 
اســدآباد و کبودراهنــگ صــادر شــده که بیشــتر در 
حوزه معدن مصالح ساختمانی، سنگ های تزئینی، 

سیلیس و آهن بوده است.
خاکی با بیان اینکه مساحت پهنه  بندی معادن 
اســتان همدان 15 هزار کیلومتر است، خاطرنشان 
کرد: دو پهنه در اســتان همدان در حال آزادســازی 
اســت که به صورت مزایده واگذاری انجام می شود 
و دو پهنــه دیگر در حال بررســی اســت و یک پهنه 

مشترک با استان مرکزی نیز در استان وجود دارد.
معاون معادن ســازمان صمت استان همدان 
یادآور شــد: در پهنه بندی معادن، براساس قانون 
محدوده هــا به منظور کارهای اکتشــافی با توجه به 
توانایی های بخش خصوصی واگذار می شود که در 
حــال حاضــر اولویت و نیاز کشــور به معــادن فلزی 

است که کار بر روی فلزات انجام می شود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه رویکــرد دولت اکتشــاف 
مواد معدنی فلزی اســت، ادامــه داد: تاکنون پهنه 
معدنی در اســتان واگذار نشــده و فقط در دو سال 

گذشته پهنه رزن آزادسازی شده است.
خاکــی با بیان اینکه ســاالنه هفت تــا 10 میلیون 
اســتخراج  همــدان  اســتان  در  معدنــی  مــاده  تــن 
می شــود، گفــت: در ســال گذشــته عملکــرد خوبی 
در زمینه اســتخراج مواد معدنی داشتیم و امسال 
پیش بینــی می شــود بیــن 10 تــا 20 درصــد افزایــش 

تولید مواد معدنی داشته باشیم.
وی بــا تأکید بر صــادرات غیرخام مواد معدنی 
در اســتان، تصریــح کرد: در حــال حاضر صادرات 
خــام مــواد معدنــی از اســتان نداریــم و صــادرات 
بــوده  شــده  فــرآوری  صــورت  بــه  معدنــی  مــواد 

است.
معاون معدن ســازمان صمت استان همدان 
در گفتگــو با ایســنا، دربــاره معــدن کاری و تخریب 
تخریــب  بــا  کاری  معــدن  کــرد:  تصریــح  کوه هــا، 
همــراه اســت و از طرفــی معــدن نیاز جامعــه بوده 
و نمی تــوان معــدن کاری نکــرد امــا دســتگاه های 
نظارتــی و منابــع طبیعــی بر کارهای معــادن نظارت 
دارنــد و براســاس ضوابــط و مقــررات معــدن کاری 

انجام می گیرد.

پیامد نصب دوربین کنترل سرعت

کاهش 33 درصدی تصادف 
در محورهای گردشگری

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیرکل راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای اســتان همــدان گفت: آمار 
تصادف در محورهای گردشــگری استان همدان از 
جمله محور غار علیصــدر و محور گنجنامه پس از 
نصب دوربین ها در ســه ماه پایانی سال 98 حدود 

33 درصد کاهش یافته است.
به گزارش هگمتانه، مصطفی پناهنده با اشــاره 
بــه اینکــه کاهــش تصادفــات جــاده ای یکــی از آثــار 
ثبــت  دوربین هــای  گســترده  کارگیــری  بــه  مثبــت 
تخلف در جاده ها اســت، گفت: نصب سامانه های 
ثبــت تخلف در محورهای شــریانی اســتان همدان 

در دستور کار قرار گرفته است.
نظــارت تصویــری در  از نصــب 24 دوربیــن  وی 

محورهای مواصاتی این استان خبر داد.
محورهــای  در  تصــادف  آمــار  افــزود:  پناهنــده 
غــار  محــور  جملــه  از  همــدان  اســتان  گردشــگری 
علیصدر و محور گنجنامه پس از نصب دوربین ها 
در سه ماه پایانی سال 98 حدود 33 درصد کاهش 

یافته است.
آمــار  جاده هــا  ایــن  در  داد:  ادامــه  پناهنــده 
تصادفــات و تخلــف قانونــی بــه میزان محسوســی 
کاهــش پیدا کرده و انتظار می رود با افزایش تعداد 
این دوربین ها در جاده ها، میزان تصادفات کاهش 

قابل توجهی داشته باشد.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
استان همدان با اشاره به اینکه بر اساس آمارها، 
خطای انســانی حدود 70 درصــد در بروز تصادفات 
جاده ای تأثیرگذار اســت، یادآور شــد: این مســأله 
نشــان می دهــد در صورت کاهش خطای انســانی 
را  جــاده ای  تصادفــات  از  باالیــی  درصــد  می تــوان 

کاهش داد.
وی گفــت: هــم اکنــون در اســتان همــدان 66 
دوربیــن ثبت تخلــف، 74 دوربین تردد شــمار و 24 

دوربین نظارت تصویری فعال است.

خبــــــــر

همدان خبر 

رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا گفــت: چهــار 
، تویســرکان و نهاوند  شهرســتان همدان، مالیــر
از نظــر میزان مبتالیــان به کرونا در وضعیت قرمز 

قرار دارد.
بــه گــزارش هگمتانــه، رشــید حیدری مقــدم روز 
شــنبه اظهــار کــرد: همچنیــن شهرســتان بهــار در 
اســدآباد،  شهرســتان  چهــار  و  نارنجــی  وضعیــت 
رزن، فامنیــن و کبودراهنــگ در وضعیــت زرد بوده 
و هیچیــک از شــهرهای همــدان وضعیــت ســفید 

ندارند.
بــه نقــل از ایرنا، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابــن ســینا ادامــه داد: توجــه مــردم بــه ســه مؤلفــه 
اجتماعــی،  هوشــمند  گــذاری  فاصلــه  رعایــت 
شستشــوی مرتب دســت ها و اســتفاده از ماسک 
تــا 90 درصــد از آنــان در برابر این بیمــاری محافظت 

می کند.
رئیــس مرکز بهداشــت شهرســتان همــدان نیز 
از وضعیــت قرمز بیمــاری کرونا در این شهرســتان 
خبــر داد و گفــت: احتمــال تعطیلــی برخــی مراکز در 

همدان وجود دارد.
آمــار  افزایــش  کــرد:  اظهــار  محمــد خیراندیــش 
مبتایان ناشــی از تجمعات اســت؛ وقتی ارتباطات 
بیشــتر  مــردم  کــه  دارد  ضــرورت  می شــود  بیشــتر 

رعایت کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم بــا رعایــت شــیوه 
اجتماعــی  فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  نامه هــای 
آمــار را بــه حداقــل می رســانند گفــت: متأســفانه در 
حــال حاضــر مردم خســته شــده اند و کمتــر رعایت 
می کننــد در حالــی که می طلبد بیشــتر این موضوع 

مورد توجه باشد.

همــدان  شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
رعایــت  بــدون  ارتباطــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
دســتورالعمل ها باعث انتقال بیماری خواهد شــد 
گفت: همکاران ما در شهرســتان خســته شــده اند 
از مــردم می خواهیــم به فکر آنها هم باشــند؛ اگر به 
مراکز درمانی مراجعه کنید متوجه خواهید شــد که 
همکاران کار شــبانه روزی انجام می دهند و شــرایط 

سختی را تحمل می کنند.
وی با بیان اینکه جلســات ستاد مقابله با کرونا 
در حال برگزاری اســت و تصمیماتی اتخاذ می شــود 
کــه تابع اجــرای آن خواهیم بود افزود: آنچه بیشــتر 
از ماســک، مانــدن در  اســتفاده  توصیــه می شــود 
خانه و رعایت شــیوه نامه ها توســط مشاغل فعال 

است.
خیراندیــش بــا تأکیــد بــر عــدم تجمــع در داخــل 
مغازه ها و فروشگاه ها عنوان کرد: توصیه می کنیم 
مراسم عروسی و عزاداری برگزار نشود و به حداقل 

برسد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه مــا نظارت هــا را در برنامه 
داریــم امــا گســتردگی کار و مشــاغل بســیار اســت 
و الزم اســت صنــوف خــود بیشــتر نظــارت داشــته 
باشــند گفــت: متأســفانه صنــوف تــاش الزم را در 
ایــن زمینــه ندارنــد و بایــد هــر صنفــی در کار خــود 

نظارت و مدیریت داشته باشد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان با بیان 
اینکه احتمال دارد در ستاد مقابله با کرونای استان 
تصمیماتــی مبنــی بــر تعطیلی برخــی از مراکــز گرفته 
شــود کــه مــا نیــز پیشــنهاداتی داده ایــم تأکیــد کرد: 
مدیریت این موضوع مستلزم همراهی مردم است.
*کرمی: زنان خانه دار بیش از مشاغل آزاد مبتا 

شده اند

معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا نیــز اعام کــرد: هر انــدازه تعــداد بیماران 
کمتــر باشــد کیفیت خدمــات ما بهبــود می یابد اما 
متأســفانه روند افزایشــی بیماران مبتا به کرونا در 

استان همچنان ادامه دارد.
منوچهــر کرمــی توضیــح داد: اســتان همدان در 
مــرز هشــدار قــرار دارد و شهرســتان های همــدان، 
نهاونــد و مایــر بیشــترین مــوارد ابتــای جدیــد به 

کروناویروس در استان را دارند.
وی بــا اعــام ابتــای روزانــه بیــش از 60 نفــر بــه 
کروناویــروس در اســتان، از مــردم درخواســت کرد 
شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایــت کنند و گفت: 
نیســت  رفتــن  بــازار  بــرای  مناســبی  زمــان  اینــک 
و  فروردیــن  از  بایــد  محدودیت هــا  مجموعــه  و 

اسفندماه بیشتر شود.
کرمــی بــا اشــاره بــه اینکه ابتــا بــه کروناویروس 
در تمــام گروه های ســنی از زیر یک ســال تا باالی 70 
ســال را در اســتان داریــم و مربــوط به گروه ســنی یا 
جنســیت خاصی نیســت، افزود: همه می توانند به 
این ویروس مبتا شوند اما از نظر درصد حدود 12 

درصد افراد زیر 20 سال و باالی 20 درصد افراد باالی 
70 ســال بــه ایــن ویروس مبتا شــده انــد به طوری 
که بیشــترین حجم ابتا مربوط به گروه ســنی 40 تا 

60 سال است.
معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا خاطرنشــان کرد: مرگ و میر مبتایان به 
کروناویــروس در ســنین باالتــر و آنهایــی کــه دارای 
بیمــاری زمینــه ای یــا چاقی هســتند، بیشــتر اســت 
امــا اگر کســی بیمــاری زمینه ای هم نداشــته باشــد 

امکان فوتش وجود دارد.
وی دربــاره بیشــترین گروهی که در معرض خطر 
ابتــا بــه کروناویروس هســتند، اظهار کــرد: افرادی 
که مراودات اجتماعی زیادی با دیگران دارند بیشتر 
در معرض ابتا به این ویروس هســتند متأسفانه 
زنان خانه دار از مشاغل آزاد بیشتر مبتا شده اند، 
ایــن افراد بیشــتر در بازار و مهمانی حضور داشــته 
اند و در معرض مواجهه با همسرانشــان هســتند 
آنهــا ممکــن اســت بیمــاری بــدون  کــه  بــه طــوری 
عامــت داشــته باشــند و ویــروس را بــه ایــن افراد 

منتقل کنند.

اعالم محدودیت های جدید از طرف استاندار همدان:

قضایی دستگاه  به  متخلف  عنوان  به  مراسم  برگزارکنندگان  معرفی 
هگمتانه، گــروه خبر همدان: اســتاندار همدان 
گفــت: برگزارکنندگان مراســم به عنــوان متخلف به 

دستگاه قضایی معرفی شوند.
به گزارش هگمتانه، ســید ســعید شــاهرخی روز 
شــنبه در جلسه اعضای ســتاد مبارزه با کرونا اظهار 
کرد: به منظور پیشگیری از شیوع کرونا، نشست ها 
و جلســات غیرضــروری لغــو و جلســات مهــم نیــز با 

حضور اعضای اصلی و تعداد اندک برگزار شود.
وی بیان کرد: عاوه بر لغو جلسات غیرضروری اداری 
و غیــر اداری، بایــد مأموریت های غیراضطراری نیز لغو و 

این مصوبه در مکاتبه ای به دستگاه ها اباغ شود.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک از امروز 15 
تیــر جاری الزامی اســت افــزود: همــه ادارات و مراکز 
تجمــع، مراجعــه کننــدگان را تنهــا در صــورت زدن 
ماســک بپذیرند و بایــد در ورودی نهادهای دولتی 
ایــن موضــوع بــا دقــت رصــد شــود تــا فــردی بدون 

ماسک وارد مجموعه ای نشود.

اســتاندار همدان با بیان اینکه خدمات دهنده 
و خدمــات گیرنــده بایــد نســبت بــه رعایــت فاصله 
گذاری اجتماعی حســاس باشــند اضافه کــرد: ارائه 
خدمــات بــه صــورت الکترونیکــی، توصیه بــه مردم 
بــرای پرهیــز از حضــور در هرگونــه تجمــع و برگــزاری 
مراســم عروســی و عــزا در مکان هــای رســمی و غیر 

رسمی مورد تأکید است.
شــاهرخی ادامه داد: اداره اماکــن نیروی انتظامی، 
ضابطان قضایی، اتحادیه ها و دانشگاه علوم پزشکی 
بایــد از برگــزاری مراســم ممانعــت کننــد و در صــورت 

تمرد، فرد متخلف به دستگاه قضایی معرفی شود.
ســرایت  و  بــروز  از  پیشــگیری  داد:  ادامــه  وی 
بیماری کرونا و حفظ ســامت شــهروندان باید برای 
اتحادیــه هــا، اداره اماکــن و بهداشــت و درمان مهم 
باشــد و در این راستا شــهرداری هم با رعایت شیوه 
نامه های اباغی دانشــگاه علوم پزشکی، پاک سازی 

و گندزدایی فضاهای عمومی را از سر بگیرد.

اســتاندار همدان ادامه داد: بانــوان باردار و افراد 
تشــخیص  بــه  می تواننــد  زمینــه ای  بیمــاری  دارای 
پزشــک و رئیــس دســتگاه مربوطــه، دور کاری یــا به 

صورت روزهای فرد یا زوج در محل کار کنند.
شاهرخی از مســؤوالن سازمان صنعت، معدن 
را  ماســک  عرضــه  غرفه هــای  خواســت  تجــارت  و 
آییــن نمــاز  افزایــش دهنــد و گفــت: بــرای برپایــی 
جمعــه و جماعــات بایــد چهارشــنبه هــر هفتــه بــر 
از ســوی دانشــگاه  اعامــی  آمــار هفتگــی  اســاس 
علوم پزشکی، نمازگزاران در جریان تصمیم صورت 

گرفته قرار بگیرند.
وی اظهــار کــرد: میــزان ابتا بــه ویــروس کرونا در 
کشــور رو به افزایش اســت و در هفته های گذشــته 
وضعیــت 9 اســتان نامناســب بــود و همــدان نیز از 

سه روز پیش در وضعیت نامناسبی قرار گرفت.
اســتاندار همدان بــا بیان اینکه باید پیشــگیری 
بــا جدیــت دنبــال شــود اضافه کــرد: اجــرای ایــن کار 

مســتلزم این اســت که مجدد همانند اسفند سال 
گذشــته حساسیت ها را نسبت به این ویروس باال 
برد و همکاری همه جانبه را بین مســؤوالن در برابر 

هجمه این ویروس فراهم کرد.
شــاهرخی از اعضای کمیته امنیتــی و اجتماعی و 
کمیته اطاع رســانی خواست دســتورالعمل هایی را 
با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مصوب و آنها را 

ح و پیگیری کند. در جلسات استانی مطر
وی تأکیــد کــرد: نظــارت بــر روند اجــرای مصوبات 
بایــد بــا جدیت و دقت دنبال شــود و در صورت بروز 
ح و  اشــکاالت و نقــص، در جلســات موضــوع را مطر

مصوبه الزم برای اجرایی کردن آن اخذ شود.
وی از دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا خواست 
ح شناســایی بیمــاران و جدا کردن آنهــا را از دیگر  طر
افــراد بــا جدیــت اجرایــی کنــد؛ همچنین مســؤوالن 
بهداشــت و درمــان پیوســته درباره آثــار و وضعیت 

این ویروس اطاع رسانی کنند.

فتحی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا:

همدان آرامستان  وضعیت  از  مردم  نارضایتی 
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: رئیس کمیســیون خدمات شــهری 
شورای اسالمی شهر همدان از وضعیت نابسامان آرامستان همدان 

انتقاد کرد و گفت: مردم از وضعیت کنونی آرامســتان رضایت ندارند.
بــه گــزارش هگمتانــه، علــی فتحــی در جلســه کمیســیون خدمــات 
شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورا، افزود: آرامستان 
، جدول گذاری، جمع  همدان متأســفانه از لحاظ آســفالت، فضای ســبز
آوری زباله و... وضعیت خوبی ندارد و قبور یا تخریب شــده یا نشســت 

کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه نظارتــی بر آرامســتان صــورت نمی پذیــرد، اضافه 
، حداقل  کــرد: انتظار می رود بــه اندازه دریافت مبالغ از مــردم برای قبور

به همان میزان نیز برای آرامستان هزینه  شود.
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اســناد و مــدارک مدیریــت آرامســتان 

همدان باید به شهرداری برگردد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای اســامی شــهر همدان 
همچنین با اشــاره به هوشمندســازی پرداخت کرایه تاکسی ها، یادآور 
شــد: متأســفانه تاکنــون عزمــی در ایــن زمینه نبــوده و الزم اســت این 

مهم مورد توجه واقع شود.
علــی فتحــی به فعالیت 3400 تاکســی در شــهر همدان اشــاره کرد و 
یــادآور شــد: عــاوه بــر هوشمندســازی، هــدف نهایــی رفــع مشــکات 
تاکســی داران در خصوص پول خرد و نیز پیشــگیری از شیوع و انتقال 

بیماری ها از جمله ویروس کرونا است.

رئیس شــورای اســامی شــهر همــدان هــم در این جلســه گفت: از 
دوره چهــارم شــورا به دنبال هوشمندســازی تاکســی ها بودیــم؛ چراکه 
تحقق این امر بســیاری از مشــکات حوزه حمل و نقل تاکســی را حل 

می کند اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کامران گردان همچنین به جابجایی نیروهای شــهرداری اشــاره کرد 
و افــزود: جابجایی نیرو ها در شــهرداری امری اجتناب ناپذیر اســت اما 
اگــر کمتــر باشــد نیرو ها اثربخشــی بیشــتری خواهند داشــت امیدوارم 
در بهره گیری از نیروهای متخصص اثربخشــی بیشــتری در ســازمان ها 

داشته باشند.
گردان به اقدامات حســین ســیبی مدیر ســابق ســازمان مدیریت 
پســماند و ســید محمد پوروخشــوری رئیس سابق ســازمان حمل و 
نقل بار و مســافر شــهرداری در زمان مدیریت آنها اشاره کرد و گفت: 
اقدامــات ایــن دو بزرگــوار بســیار ارزشــمند بــوده و تحوالتــی در حوزه 

کاری خود ایجاد کرده اند که قابل تقدیر اســت.
وی تأکید کرد: در راســتای خدمت رسانی به مردم به انجام وظایف 
به نحو احســن باید از نیروهای با تجربه، متخصص و کارآمد استفاده 

شود.
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــورای اســامی شــهر همــدان، در ایــن 
مدیریــت  ســازمان  ســابق  مدیــر  ســیبی  حســین  زحمــات  از  جلســه 
پســماند و ســید محمد پوروخشــوری رئیس ســابق ســازمان حمل و 

نقل و بار و مسافر شهرداری همدان تقدیر به عمل آمد.

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: 
با تأکیدات شــورای اســالمی شــهر فراخوان تشکیل 

شورای اجتماعی در 48 محله همدان آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، روح اهلل وجدی هویدا با اشاره به 
تشکیل شورای اجتماعی در محات همدان اظهار کرد: 
شورای اجتماعی محات با هدف افزایش مشارکت های 
مردمــی، هویت بخشــی بــه محــات قدیمــی همــدان، 
نخبه یابی و الگوسازی در محات و کاهش آسیب های 
اجتماعــی در محات از ســال 97 با تشــکیل 4 شــورای 

اجتماعی در محات همدان آغاز شد.
وی افــزود: در شــهر همــدان 75 محله داریم که 
براســاس بررســی ها و پاالیش هــای صــورت گرفتــه 

تعداد 11 محله در باغات شــهر و چهار محله نیز در 
بــازار همــدان قرار دارد از این تعداد ســال 98 نیز 8 
محله دیگر دارای شــورای اجتماعی محات شــدند 
کــه در مجمــوع در حــال حاضر در همــدان 12 محله 

شورای اجتماعی فعال دارند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری همدان با بیــان اینکه تا پایان تابســتان 
تمــام محات همــدان باید دارای شــورای اجتماعی 
شــوند، گفــت: با تأکید شــهردار و شــورای اســامی 
شــهر همــدان بایــد تــا پایــان شــهریور ماه امســال 

بتوانیــم شــورای اجتماعــی 48 محلــه دیگر همدان 
را نیز فعال کنیم.

وجــدی خاطرنشــان کــرد: فراخوان ثبــت نام 48 
محلــه دیگــر همــدان در 4 مرحلــه و هــر مرحلــه 12 

محله آغاز شده است.
وی با بیان اینکه مشــارکت در مدیریت شــهری 
با شــورای اجتماعی محات را در دســتور کار داریم، 
اجتماعــی  شــورای  مرکــزی  دبیرخانــه  کــرد:  بیــان 
محــات همــدان در مجتمع فرهنگــی و هنری عین 
القضــات همدانــی قرار دارد که محات اعام شــده 

در مرحلــه نخســت برای ثبت نــام می توانند به این 
دبیرخانه مراجعه کنند.

رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
دره  محــات  کــرد:  عنــوان  همــدان  شــهرداری 
مرادبیــگ، کمال آبــاد، بختیــاری، شــکریه، بهنامجو 
اعتمادیــه،  شــهرداری،  یــک  منطقــه  در  روحانــی  و 
کوچمشــکی، عمــران، شــهید بهشــتی و مزداگینــه 
در منطقه 2 شــهرداری، ســیلو، کــوی جنت، رضوان 
و کــوی شــهید مدنــی فــاز 2 در منطقه 3 شــهرداری 
همچنیــن محات صادقیه، شــهید مطهری و کوی 
فرهنگیــان فازهای 1 تا 3 در منطقه 4 شــهرداری در 
مرحلــه نخســت به تشــکیل شــورای اجتماعی آنها 

اقدام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

همدان قرمز
کرونا 60 همدانی به  ابتالی روزانه 

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

فراخوان تشکیل شورای اجتماعی در 48 محله
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انعکاس شهدا دختران  یم  تکر مراسم 

خبرهای خوب برای جاماندگان 
سهام عدالت

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: 
عدالــت،  ســهام  ســاماندهی  موضــوع  بــرای 
بــا  اقتصــادی  کمیســیون  در  یکشــنبه  امــروز 
اولویــت جامانــدگان ســهام عدالت وارد دســتور 
هفتــه  دو  یکــی  ظــرف  تاشــیم  می شــویم.در 
مصوبــه  نهایــی  متــن  ســریع تر  هرچــه  آینــده 
ســاماندهی  ح  طــر دربــاره  اقتصــادی  کمیســیون 
»ســهام عدالت« را پس از تأییــد همکارانمان در 

کمیسیون، به صحن علنی ارائه کنیم.

18میلیون ایرانی تاکنون
 کرونا گرفته اند

مســعود مردانی عضــو کمیتــه کشــوری کرونا 
افــراد یــک  ابتــای  از درصــد  گاهــی  آ بــرای  گفــت: 
منطقــه بــه کرونــا، از تســت ســرولوژی اســتفاده 
می شــود کــه در همیــن راســتا در ایــران نیــز این 
تســت بــه صــورت رنــدوم انجــام شــده و متوجه 
شــدیم که تــا االن 18 میلیون ایرانــی یعنی حدود 
20 درصــد جمعیــت کشــور به ایــن بیمــاری مبتا 

شده اند.

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا 
از یارانه تیرماه

کرونــا  تومانــی  میلیــون  یــک  وام  اقســاط 
 ،) همزمــان بــا واریــز یارانــه نقــدی ایــن ماه)تیر
از ســرجمع یارانه نقــدی خانوارهای یارانــه بگیر 
 35 کســر خواهد شــد.مقرر شــده هر ماه مبلغ 
100 تومــان از ســرجمع یارانــه هر  هــزار تومــان و 
بازپرداخــت  زمــان  کســر شــود و مــدت  خانــوار 
ایــن تســهیات نیز 30 مــاه در نظر گرفته شــده 

است.

دوره آموزش سربازی ناجا 
یک ماهه شد

انتظامــی  نیــروی  آمــوزش  و  تربیــت  معــاون 
ســربازان  ســامتی  حفــظ  راســتای  در  گفــت: 
بهداشــتی  شــیوه نامه های  تمامــی  رعایــت  بــا 
مجــددا دوره آموزشــی ســربازی یــک ماهــه شــد. 
اجــرای یــک ماهــه دوره آموزشــی در پادگان هــا و 
مراکــز آموزشــی نیــروی انتظامــی تــا اطــاع ثانــوی 
ویــروس  بــه شــرایط  و منــوط  اجــرا خواهــد شــد 

کروناست.

کرونا کنکور دکتری
 را هم مجازی کرد

کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  رئیــس 
 99 دکتــری  کنکــور  مصاحبــه  فرآینــد  در  گفــت: 
اولویت با مصاحبه مجازی اســت البته نمی توان 
بــه صــورت مطلــق تأکید بــر مجــازی شــدن همه 
مصاحبه هــا داشــت. ایــن مســأله بــه دانشــگاه،  
، رشــته و تعداد داوطلبان دعوت شــده به  شــهر
دانشــگاه   نهایــت  در  و  دارد  بســتگی  مصاحبــه 

تصمیم گیرنده نهایی است.

، آخرین فرصت ثبت نام  پایان تیر
برای دریافت تسهیالت کرونایی

طبــق اعــام رســمی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
کــد  دارای  کســب وکارهای  صاحبــان  اجتماعــی 
تســهیات  دریافــت  متقاضــی  کارگاه  و  بیمــه 
فرصــت  جــاری  مــاه  تیــر  پایــان  تــا  فقــط  دولتــی 

ثبت نام در سامانه کارا را دارند.

وزارت صمت خواستار افزایش 
دوباره قیمت خودرو شد

وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
صمت گفــت: بــرای فصل اول ســال و بــر مبنای 
و  شــد  اعــام  محصــوالت  قیمــت  حاکــم،  رویــه 
خودروســازان علیرغم اعــام چالش هــای فرآیند 
بــر  را  خــود  فــروش  ح هــای  طر گــذاری،  قیمــت 
مبنــای قیمت هــای اعــام شــده اجرایــی کردنــد.
دوم  ماهــه  ســه  فــروش  ح هــای  طر اجــرای  حــال 
خودروســازان در انتظار اعــام قیمت های جدید 
رونــد  می توانــد  قیمــت  ارائــه  در  می باشــد.تأخیر 
قــرار  تأثیــر  تحــت  را  بــازار  بــه  محصــوالت  عرضــه 

دهد.

مسافران ناوگان حمل و نقل 
عمومی از امروز ملزم به استفاده 

از ماسک
شــهری  امــور  توســعه  و  عمــران  معــاون 
تمامــی  کــرد:  اعــام  کشــور  وزیــر  روســتایی  و 
مســافران نــاوگان حمــل و نقــل عمومی شــهری 
کشــور اعــم از تاکســی، اتوبــوس و متــرو از امروز 
ماســک  از  اســتفاده  بــه  ملــزم  تیــر   15 یکشــنبه 

هستند.

اخبار کوتاه

رئیس شورای عالی استان ها:

استفاده از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها
 برای حل مشکالت معیشتی مردم

هگمتانــه، گروه ایران و جهان: رئیس شــورای 
عالی اســتان ها گفت: با استفاده از ظرفیت 1345 
شهرداری و 37 هزار و 80 دهیاری می توان نسبت 
بــه حــل مشــکالت معیشــتی مــردم در راســتای 

گفتمان خدمت صادقانه اقدام کرد.
علیرضا احمدی رئیس شــورای عالی استان ها 
با اشــاره به فرا رسیدن 14 تیرماه روز گرامیداشت 
کــرد:  اظهــار  کشــور  دهیاری هــای  و  شــهرداری ها 
کیفیــت  ارتقــای  شــهروندان،  حقــوق  از  صیانــت 
زندگــی، صیانت از هویت، کالبد، و میراث شــهرها 
و روســتاها همواره در دســتور کار مدیران شهری 

و روستایی قرار داشته و خواهد داشت.
ادامــه داد: وجــود 1345 شــهرداری و 37  وی 
هزار و 80 دهیاری در ســطح کشور نشان می دهد 
کــه ظرفیت های بســیاری برای ارتقا و رشــد کشــور 
براســاس  و  انقــاب  دوم  گام  در  کــه  دارد  وجــود 
رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری می تــوان ایــن 
نهادهای عمومی و خدماتی را در راستای حمایت 
کشــور  زدایــی در سراســر  مــردم و محرومیــت  از 

فعال تر از گذشته دید.
رئیــس شــورای عالــی اســتان ها بیان داشــت: 
توســط  کشــور  سراســر  دهیــاران  و  شــهرداران 
نماینــدگان مــردم در شــوراها انتخــاب می شــوند 
بنابراین می طلبد در توســعه شــهر و روستا مردم 
گاهی بیشــتری نماینــدگان خود را در شــوراها  بــا آ
انتخاب کنند تا شــاهد شوراهایی پویا تر و به طبع 
شــهرداری ها و دهیاری های فعال تری در سراســر 

کشور باشیم.
و  شــهرداری ها  کــرد:  خاطرنشــان  احمــدی 
بــه پشــتوانه رای مــردم تشــکیل  کــه  دهیاری هــا 
می شــوند می تواننــد گفتمان خدمــت صادقانه را 
بــرای حل مشــکات مــردم اجرایی کننــد و در این 
مسیر قطعا شــورای عالی استان ها به عنوان یک 
نهــاد باالدســتی اقدامــات الزم را در ایــن خصوص 

اباغ خواهد کرد.
رئیــس شــورای عالی اســتان ها در پایان ضمن 
تبریــک 14 تیرمــاه به همه دســت انــدرکاران حوزه 
مدیریــت شــهری و روســتایی در ســطوح ملــی و 
محلــی بــه ویــژه شــهرداران و دهیــاران و اعضــای 
شــوراهای اسامی شــهر و روستای سراسر کشور 
دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  کــه  شــد  آن  خواهــان 
همــه  توســعه  راســتای  در  شــوراها  نظــارت  بــا 
، تقویــت زیســت بــوم و اســتفاده از  جانبــه کشــور

رویکردهای نوآورانه و خاقانه اقدام کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس:

»سوء مدیریت« باعث گرانی هاست نه تحریم
دولت باید درباره علت گرانی ها پاسخگو باشد

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: 
از  مجلــس  رئیســه  هیــأت  عضــو 
ح سؤال از رئیس جمهور درباره  طر

گرانی کاالهای اساسی خبر داد.
ناصــر  ســید  االســام  حجــت 
موســوی الرگانی نماینده فاورجان 
در مجلس شــورای اســامی ضمن 
قیمت هــای  افزایــش  از  انتقــاد 
کاالهای اساسی در چند وقت اخیر، 

گفت: گرانی ارز، طا، مسکن و تأثیر آنها بر معیشت 
مردم امروز نگرانی های در جامعه ایجاد کرده است. 
وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته شاهد افزایش 
لجــام گســیخته قیمت کاالهای اساســی در کشــور 
بــوده ایم، ادامــه داد: آقای روحانــی به عنوان رئیس 
قــوه مجریــه باید پاســخگوی وضعیت ایجاد شــده 
باشــد و بــه مجلــس اعــام کنــد که بــرای مهــار این 

گرانی ها چه اقداماتی را انجام داده است.
نماینــده فاورجان در مجلــس با تأکید براینکه 
گرانی هــا مربــوط بــه برجــام، تحریم ها و ارز نیســت، 

عنــوان کــرد: برخــی ســو مدیریت ها 
باعــث شــده کــه مــردم نســبت بــه 
رفتار افراد در دولت بدبین شــوند و 
در دیدارهای کــه نمایندگان با مردم 
در حوزه هــای انتخابیه خود دارند به 
وضوح می توان این موضوع رو دید.

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس با 
بیان اینکه »در راســتای پاسخگویی 
دولت درباره گرانی های اخیر ســؤالی 
را از رئیــس جمهــور تدویــن کــرده ایم«، اظهــار کرد: 
ایــن ســؤال در راســتای بخــش نظارتــی مجلــس 
ح امضا  تدوین شــده و امروز یکشنبه برای این طر

جمع آوری خواهد شد.
چهــارم  یــک  کــرد:  تصریــح  الرگانــی  موســوی 
ح را امضا کنند  نماینــدگان مجلس باید این طــر
تــا بــه جریان بیفتــد؛ البته بــا نماینــدگان در این 
زمینــه گفــت و گوهــای اولیه انجام شــده اســت 
ح را  و آنهــا نیــز اعــام آمادگی کرده اند تــا این طر

کنند. امضا 

سخنگوی وزارت بهداشت:

شناسایی ۲449 بیمار جدید مبتال به کرونا
9 استان در وضعیت هشدار

ســخنگوی  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
وزارت بهداشــت اظهار کرد: بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲ هزار و 449 بیمار جدید مبتال 

به کووید 19 در کشور شناسایی شدند.
ســیما الری ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار 
کــرد: تا دیــروز 14 تیر 1399 و بر اســاس معیارهای 
قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و 449 بیمــار جدیــد 
مبتا به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 

هزار و 148 مورد بستری شدند.
وی بــا بیــان اینکــه مجمــوع بیمــاران کووید19 
در کشــور بــه 237 هــزار و 878 نفــر رســید افــزود: 
متأســفانه در طول این مدت، 148 بیمار کووید19 
جــان  مجمــوع  و  دادنــد  دســت  از  را  خــود  جــان 

باختگان این بیماری به 11 هزار و 408 نفر رسید.
کنــون  تــا  خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

198 هــزار و 949 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه و یا 
از بیمارســتان ها ترخیــص شــده انــد. 3136 نفــر از 
بیماران مبتا به کووید19 در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
بــه گفتــه الری، تا کنون یک میلیون و 769 هزار 
و 520 آزمایش تشــخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.
کــرد:  عنــوان  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
غربــی  آذربایجان هــای  خوزســتان،  اســتان های 
هرمــزگان،  کرمانشــاه،  کردســتان،  شــرقی،  و 
، خراســان رضــوی و ایــام در وضعیــت  بوشــهر
قرمــز قــرار دارنــد. اســتان های تهــران، فــارس، 
اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیســتان 
وضعیــت  در  لرســتان  و  البــرز  بلوچســتان،  و 

دارند. قرار  هشدار 

: رئیس جمهور

کارمندان بدون ماسک غیبت بخورند
کرونا ننگ و عار نیست خدمات منوط به مراعات شیوه نامه های بهداشتی است              

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: رئیــس جمهور 
گفــت: اگر کارمندی بدون ماســک می آید،  باید برای 
نبایــد  برگرداننــد.  را  او  هــم  بعــد  و  بزننــد  غیبــت  او 
غ اســت، کســی بــدون  بگذاریــم در متــرو کــه شــلو
ماســک وارد شــود و خدمات مترو و اتوبوس منوط 

به این باشد که فرد ماسک بزند.
حســن روحانــی رئیــس دولت دوازدهــم پیش از 
ظهردیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
کرد: در این پدیده بســیاری از مســائل در هم تنیده 
اســت و نظیر آن را در طول قرن گذشــته نداشته ایم 
که اینقدر پیچیدگی داشــته باشد و امروز در جوامع 
مختلــف در ســایه این پدیده خطرناکــی که به وجود 
بــا مســائل بســیار متعــددی  ایــن ویــروس  آمــده، 

روبه رو شده است.
وی افــزود: رشــد اقتصــادی دنیا به طور متوســط 
در ســال 2019 کــه ایــن ویــروس مربوط بــه پایان این 
ســال می شود 2.9 دهم بوده است ولی در سال 2020 
کــه بــا ایــن ویــروس روبــه رو شــدیم رشــد اقتصادی 
جهانــی منهای3 شــده اســت و این نشــان می دهد 
کــه ایــن تحــول بزرگــی را در اقتصــاد دنیــا بــه صورت 

منفی گذاشته است.
شرایط در کشورهای پیشرفته بدتر است  �

روحانــی با بیان اینکه این شــرایط در کشــورهای 
پیشرفته بدتر اســت گفت: در کشورهای پیشرفته 
 2020 ســال  در   1.7 اقتصــادی  رشــد   2019 ســال  در 
پیش بینــی ایــن اســت کــه منهــای 6.1 دهــم باشــد. 
لحــاظ  از  را  شــرایطی  کــه  می بینیــد  شــما  بنابرایــن 
اقتصادی به وجود آورده اســت. صادرات در دنیا به 
طور متوسط در سال 2019، 1.2 دهم در حال افزایش 
بوده اما در حال 2020 منهای 12.8 و این یعنی نزدیک 

13 درصد صادرات کاهش پیدا کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه از دو میلیــارد و 700 میلیــون 
نیــروی کار در دنیــا 81% تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد و 
ببینیــد کــه چــه شــرایطی را ایــن ویــروس در ســطح 
جهانــی بــه وجــود آورده اســت، تصریح کــرد: ما برای 
شــیوه های  کنیــم  مبــارزه  ویــروس  ایــن  بــا  اینکــه 
متعددی هم در دنیا شــروع شد و همه ما خودمان 

دنبال کردیم.
نظــام  کــه  بــود  ایــن  شــیوه  اولیــن  افــزود:  وی 
سامت خودمان را تقویت کنیم و نظام سامت ما 
توان داشــته باشــد که افرادی که بیمار می شــوند را 
مــورد آزمایش قرار دهد که اگر الزم هســت بســتری 
شــوند و اگر الزم بود در آی ســی یو قرار بگیرند.کار در 

کشورمان به خوبی انجام گرفت.
تــا آخر امســال هشــت هــزار تخت بیمارســتانی   �

اضافه خواهد شد
آخــر امســال  رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه تــا 
هشــت هزار تخت بیمارســتانی اضافه خواهد شــد، 
گفــت: همیــن طــور که در این جلســه توضیــح داده 
شــد در زمینــه تخــت ویــژه در همیــن دوره پنــج یــا 

شش ماهه ای که مواجه با این ویروس بودیم 1500 
تخــت ویــژه اضافه شــده و بــه همین نســبت که به 
جلو می رویم تخت،  ونتیاتور تخت های آی ســی یو و 
امکانات دیگری چون خطوط دارو اضافه می شــود و 

هر ماه به طور متوسط 2 خط دارو اضافه می شود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه توانمنــدی این اســت که 
کشــور روی پای خودش بایســتد، اظهار کرد: اکنون 
در  هــم  و  پزشــکی  امکانــات  در  هــم  دارو،  در  هــم 
مســائل بهداشــت و هــم در ماســک ان95 و آماده 
ســازی کیــت و همــه چیزهایــی کــه نیــاز داریــم، کار 
بزرگی را شرکت های دانش بنیان وزارت بهداشت و 
درمان دانشگاه های ما به طور همزمان با هم انجام 
دادند. پس در نظام درمانی کار ما ارزشــمند است و 
فــداکاری که پزشــکان و پرســتاران و دیگران در کادر 
درمانــی انجــام دادند، ســر جای خود محفوظ اســت 
و همــه مــا در برابــر آنهــا تواضــع می کنیم و شــکرگزار 

هستیم.
مهمــان   � ویــروس  ایــن  کــه  گفتیــم  اول  روز  از 

ناخوانده کوتاه مدت نیست
روحانــی با اشــاره بــه اینکه موضوع مهــم دیگری 
بایــد  مــا  کــه  ایــن  بــود  تأکیــد  مــورد  اول  روز  از  کــه 
خودمــان را بــا این شــرایط آمــاده کنیم، خاطرنشــان 
کــرد: از روز اول مــا خدمت مردم عزیز گفتیم که این 
ویروس مهمان ناخوانده کوتاه مدت نیست و این 
نیســت که یک ماه باشــد و برود. یا به محض اینکه 
از ایــام بهــار عبــور کردیــم و بــه هــوای گرم رســیدیم، 
تمــام شــود بلکه از همان روزهــای اول متخصصین 
مــا به مردم گفتنــد که این ویروس ادامه دار اســت 
و ممکن اســت تا آخر ســال ادامه داشــته باشد و یا 
حتــی ماه هایی از ســال آینده ادامه داشــته باشــد و 

خیلی برای ما روشن نیست.
ناشــناخته  ویروســی  ویــروس،  ایــن  افــزود:  وی 
اســت و همان طور که عائمــش به طور مرتب تغییر 
می کند و یک روز تب، یک روز سرفه، یک روز چشایی 
و بینایــی و مشــکل شــامه و درد عضانــی و بی حالی 
 شــکل و آثار خــودش را تغییر می دهد. 

ً
اســت، دائما

پیرمردهــا را مبتــا می کرد حاال جوان ترهــا را هم مبتا 
می کند، پس خود این ویروس ناشناخته است.

روحانــی بــا بیــان اینکــه بــا مــردم عزیزمــان از روز 
اول قــراری داشــتیم و گفتیــم کــه زندگــی مــردم باید 
تــوأم بــا ســامت و بهداشــت باشــد، اظهــار کــرد: از 
همان روزهــای اولیه گفتیم تمام مراکز تولیدی باید 
تولیــد خــود را انجــام دهــد و تعطیل نشــود. حتی در 
ایــام تعطیات عیــد بخش های تولیــدی همه فعال 
بودنــد. تمــام فروشــگاه ها و تولیدی هــای مســائل 
بهداشــتی و درمانی هم به طریــق اولی فعال بودند. 
مدتــی بقیــه را تعطیل کردیم و گفتیــم مغازه ها، بازار 
و پاســاژها تعطیل شــود و حتی اگر می خواهند سفر 
برونــد، بایــد کنتــرل و قرنطینــه شــود و حتــی مدتــی 
ســفر را تعطیــل کردیــم. در مرحلــه بعد با مــردم قرار 

می شــود،  آغــاز  گشــایش ها  گفتیــم  و  گذاشــتیم 
مراعــات  زمینــه  در  مــردم  همــه  اینکــه  شــرط  بــه 
هرچــه  و  کننــد  کمــک  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
گشــایش ها بیشــتر شــود بــه همــان نســبت دقت 
در اجــرای شــیوه نامه ها هم باید افزایــش پیدا کند؛ 
و گرنــه گشــایش انجام شــود و انجام شــیوه نامه ها 
کاهــش یابــد دوباره دچار مشــکل می شــویم و این 

مشکل در قدم اول برای خود مردم است.
کرونا ننگ و عار نیست  �

روحانی با تأکید بر اینکه کســی نباید مبتا شدن 
بــه ایــن بیمــاری را ننــگ و عــار بــرای خــود تلقــی کند 
و وقتــی نتیجــه مثبــت شــد بــه آزمایشــگاه نگویــد 
کــه بــه کســی نگو، گفــت: ایــن بیمــاری مثــل همــه 
بیماری هاســت و هرکســی ممکن اســت بــه دالیلی 
مبتا شود و وقتی مبتا شد، وظیفه شرعی ماست 
بــرای حفظ جان مــردم و اطرافیان مان بــه خانواده و 
محل کار بگوییم که من مبتا هستم و برود خود را 
قرنطینــه کند. این کار در جامعه ما از لحاظ فرهنگی 
به معضل تبدیل شده و فرد نمی گوید که من مبتا 

هستم.
هرکس که مبتال شــد، وظیفه اش این است که   �

بگوید و خود را ایزوله کند
روحانــی ادامــه داد: بــا مــوردی مواجــه شــدم کــه 
درست روز قبل از امتحانش نتیجه آزمایش مثبت 
شــده و گفتــه نمی گویــم تــا امتحانم را بدهــم. فردی 
می خواســته کــه امتحــان آمــوزش رانندگــی بدهــد و 
شــب قبــل علی رغــم اینکــه مثبــت شــده، گفتــه که 
فــردا اول امتحان بدهم و بعد بگویم. اینها مواردی 
اســت کــه به ما گــزارش شــده و باید ایــن فرهنگ را 
بــاال ببریــم و هرکس که مبتا شــد، وظیفــه اش این 
است که بگوید و خود را ایزوله کند. آزمایشگاه های 
و  پزشــکان  و  بگوینــد  کــه  هســتند  موظــف  مــا 
مــا همــه موظــف هســتند وگرنــه  بیمارســتان های 
نمی شــود بــا کســی که آلــوده اســت و همــه را آلوده 

می کند همکاری کرد.
وی تأکیــد کــرد: اگــر می خواهیم به فــردی نزدیک 
شویم، مبنا را باید بر این بگذاریم که این فرد مبتا 
به ویروس کرونا است. یا باید فاصله داشته باشیم 

و یا ماسک داشته باشیم.
وارد اجتماعات بزرگ نشویم  �

روحانــی بــا تأکید بــر اینکــه وارد اجتماعــات بزرگ 
نشــویم،  گفــت: در اجتماعــات بزرگــی کــه همگــی در 
کنــار هم غــذا صرف می کننــد و در برنامه هایی چون 
عروســی ها وارد نشویم. االن شنیدیم در خوزستان 
علــت اینکــه این بیماری یــک مرتبــه اوج گرفت این 
آنجــا  ایــام عیــد فطــر برنامه هایــی در  کــه در  اســت 
وجود دارد که طوائف همه دور هم جمع می شــوند. 
آمادگی مردم اگر کاهش پیدا کند، ما در این بیماری 
دچار گرفتاری می شویم و این گرفتاری به ضرر همه 

کشور است.
شــیوه نامه های   � مراعــات  بــه  منــوط  خدمــات 

بهداشتی است
هــر  مربوطــه  مســؤولین  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــدام مســؤولیتی دارنــد، گفــت: ادارات دولتــی اگــر 
می خواهنــد خدمت بدهند، مــن از کمیته امنیتی و 
اجتماعی و بهداشــتی  مان خواهش می کنم که اباغ 
کننــد اگــر کســی می خواهــد وارد یــک اداره یــا جایــی 
کــه شــلوغ اســت بشــود، بایــد از ماســک اســتفاده 
بــه او خدمــت ندهنــد.  اگــر اســتفاده نکــرد  کنــد و 
ایــن بایــد اباغ شــود که خدمــات منوط بــه مراعات 

شیوه نامه های بهداشتی است.
از همــه  کــرد: می خواهــم  روحانــی در پایــان تأکیــد 
محققیــن کــه بــرای یافتــن دارو و واکســن بــرای ایــن 
ویــروس کــه هــر دوی اینهــا مهــم اســت تــاش و کار 
می کنند تشکر کنم انشاهلل امیدواریم این کوشش ها 

ادامه پیدا کند و به نتیجه مثبتی برسد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

درمانی مراکز  در  بستری ها  افزایش 
شدن پر  حال  در  بیمارستانی  تخت های 

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیســیون 
بهداشت مجلس با بیان اینکه نگرانی جدی درباره 
ع  کرونــا وجــود دارد، گفــت: بــه دلیــل افزایش شــیو
ایــن ویروس تعداد مــوارد بســتری در مراکز درمانی 
افزایــش یافته و تخت هــای بیمارســتانی در حال پر 

شدن است.
سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت 
بــه  اشــاره  بــا  اســامی،  شــورای  مجلــس  درمــان  و 
افزایــش شــیوع ویروس کرونــا، اظهار کرد: بســیاری 
از شــهرهای کشــور به لحاظ بیمــاری کرونا در حالت 
هشــدار و قرمــز بــه ســر می برنــد کــه ضــروری اســت 
، وزارت بهداشــت و ســتاد مقابله با  رئیــس جمهــور
کرونا فکری اساســی برای شــهرهای دارای وضعیت 

قرمز کنند.
وی بــا یــادآوری اینکــه بــا همراهی مــردم و تاش 
کرونــا،  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  و  بهداشــت  وزارت 
ویروس تا حدودی کنترل شــده بــود افزود: با پایان 
و  تابســتان  فصــل  رســیدن  فــرا  و  مــدارس  فصــل 
همچنیــن برداشــته شــدن محدودیت هــای رفت و 
آمد از ســوی دولت ســفرها به اســتان های مختلف 
افزایش یافته است که همین مسائل باعث شیوع 

هر چه بیشتر این ویروس شده است.

عضــو کمیســیون بهداشــت مجلس بــا تأکید بر 
اینکــه در حال حاضــر وضعیت همه گیــری ویروس 
کرونــا نگــران کننــده اســت، ادامــه داد: بــه اذعــان 
مســؤوالن مربوطــه بــه دلیــل افزایــش شــیوع ایــن 
ویــروس تعــداد بســتری در مراکــز درمانــی افزایــش 
یافتــه که به همین دلیل تخت های بیمارســتانی در 

حال پر شدن است.
خاتمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه جــای نگرانــی جــدی 
دربــاره کرونا وجود دارد، ادامه داد: برداشــته شــدن 

محدودیت ها با بهانه مسائل اقتصادی این نگرانی 
را ایجاد می کند که سامت فدای اقتصاد شود.

نماینــده گلپایــگان در مجلــس بــا بیــان اینکــه اگــر 
فکــری جــدی بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 
نشــود شــرایط بــه خوبی پیــش نخواهــد رفــت، اضافه 
کــرد: ویــروس کرونــا تهدیــدی جــدی بــرای ســامتی و 
جــان مــردم اســت لذا بــرای حل این مشــکل هــم باید 
خود مردم همکاری کنند و هم ســتاد مقابله با کرونا و 

مسؤوالن اجرایی اقدامات اساسی، انجام دهند.

ایران و جهان
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3 سرنشین پراید در سانحه 
رانندگی همدان جان باختند

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس پلیس راه 
اســتان همدان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه 
بــا یــک دســتگاه خــودرو  خــودرو ســواری پرایــد 
ســواری پرشیا، سه تن از سرنشینان پراید در دم 
فوت کردند و چهار تن نیز در این سانحه مجروح 

شدند.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســرهنگ رضــا عزیــزی 
»روز شــنبه« اظهــار کــرد: ســاعت 22 و 45 دقیقه 
روز گذشــته یــک دســتگاه ســواری پرایــد بــا پنــج 
سرنشــین مشهدی، پس از بازدید از غارعلیصدر 
از جــاده فرعــی همــدان - بیجــار راهــی کردســتان 

می شوند.
رئیــس پلیس راه اســتان همــدان اضافه کرد: 
در ایــن مســیر فرعــی چنــد پیــچ خطرنــاک وجــود 
دارد کــه در صورت ســبقت، مســیر روبــه رو قابل 
و  فوتــی  ســانحه  بــروز  احتمــال  و  نیســت  دیــد 
جرحــی بســیار زیاد اســت. وی بیان کرد: ســبقت 
غیرمجــاز راننــده ســواری پرایــد منجــر بــه برخورد 
خ بــا پــژو پرشــیا شــد کــه در این ســانحه  خ بــه ر ر
از پنــج سرنشــین پرایــد یــک زن و مــرد ُمســن به 
همراه خانم 28 ساله ای فوت کردند و یک مرد 30 
ساله به همراه پسر 6 ساله ای مجروح شدند و 2 

سرنشین پژو پارس نیز مصدوم شدند.
بــه نقــل از ایرنــا، ســرهنگ عزیــزی ادامــه داد: 
از  پــس  پرایــد  یــک دســتگاه ســواری  همچنیــن 
برخــورد بــا گاردریل از پل آبرهی به پایین ســقوط 
کــرد کــه در ایــن ســانحه همســر راننده بــه علت 
استفاده نکردن از کمربند ایمنی به بیرون پرتاب 

شد و جان باخت.
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مدیر کتابخانه های عمومی اسدآباد:

تکمیل کتابخانه
استاندارد اسدآباد نیازمند

8 میلیارد تومان
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر کتابخانه های 
عمومی شهرستان اســدآباد اعالم کرد: ادامه روند 
پروژه کتابخانه اســتاندارد اسدآباد برای تکمیل به 

هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
بــه گــزارش هگمتانــه، مهــدی مرادیان تمجیــد 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر کتابخانه هــای عمومی 
بــه  بــرای تعمیــر، تجهیــز و بهســازی  شهرســتان 
اعتباری افزون بر یک میلیارد تومان نیاز دارند که از 
ایــن میزان 550 میلیون تومان برای دیون و بدهی 
توسعه و تجهیز کتابخانه رجایی، 100 میلیون تومان 
در راســتای تعمیــر و تجهیــز و ترویــج کتابخوانــی 
کمتر توســعه یافته دهستان چهاردولی و کلیایی، 
60 میلیــون بــرای تکمیــل محوطه ســازی کتابخانه 
چنارسفلی و 250 میلیون برای تعمیر و تجهیز سایر 

کتابخانه عمومی خواهد بود.
در  اســدآبادی   1330 شــرکت  بــه  ادامــه  در  وی 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی اشــاره کــرد و بــا بیان 
اینکــه عاقمنــدان به شــرکت در این جشــنواره تا 
پایــان تیرمــاه فرصــت شــرکت در ایــن جشــنواره را 
خواهنــد داشــت، افــزود: دهمیــن دوره جشــنواره 
کتابخوانــی رضــوی در قالــب کتابخوانــی مجــازی، 
داســتانک نویســی، نمایــش خــاق و نقاشــی در 
ســه بخــش فــردی، گروهــی یــا خانــواده بــه شــیوه 

الکترونیکی برگزار می شود.
مرادیــان تمجیــد در بخــش دیگری با اشــاره به 
بازگشایی کتابخانه های عمومی سطح شهرستان 
از ابتدای تیرماه گفت: بازگشایی کتابخانه با رعایت 
کلیه موارد شیوه نامه های بهداشتی بوده و بخش 
مخــزن کتابخانه عمومی شــهید رجایــی به صورت 

بسته اداره شده و ورود به آن ممنوع است.
در  فعــًا  کــودکان  حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کتابخانه هــای عمومی ســطح شهرســتان به علت 
شــیوع کروناویروس امکان پذیر نیســت، تصریح 
کــرد: در حــال حاضــر والدیــن کــودکان می تواننــد 
کتاب هــای مــورد نظر را بــا حضــور در کتابخانه برای 

فرزندان خود به امانت ببرند.
عمومــی   � کتابخانه هــای  اعضــای  عضویــت 

اسدآباد تا چهار ماه تمدید شد
مرادیــان تمجیــد بــا اشــاره بــه اینکــه عضویــت 
اعضــای کتابخانه های عمومی شهرســتان تا چهار 
مــاه تمدیــد شــد، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر 
بابــت کتاب هــای بــه امانــت گرفته شــده کتابخانه 
کــه به موقع بــه کتابخانه تحویــل داده نشــده اند، 

جریمه ای دریافت نمی شود.
وی تعــداد کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان 
اســدآباد را شش باب شــامل دو کتابخانه عمومی 
شهری در اسدآباد و آجین و چهار کتابخانه عمومی 
روســتایی برشــمرد و یــادآور شــد: مجمــوع منابــع 
کتابخوانی کتابخانه های عمومی شهرستان افزون 

بر 54 هزار و 653 نسخه است.
شهرســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــر 
اســدآباد در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: زیربنای 
کتابخانه هــای عمومی شهرســتان اســدآباد 1586 
مترمربــع بــوده کــه بــه ازای هــر 100 نفــر جمعیــت 
شهرستان اسدآباد دارای یک متر و 57 سانتی متر 

فضای کتابخوانی است.

تولید ساالنه بیش از 500 تن 
ماهی در مالیر

هگمتانه، گروه شهرســتان: مســوول شیالت 
جهاد کشــاورزی شهرســتان مالیر از تولید ساالنه 

530 تن ماهی در مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مسعود نوروزی با اشاره به 
اینکه شهرستان مایر بین رتبه دوم یا سوم تولید 
ماهی را در استان دارد اظهار کرد: در حال حاضر 27 
مزرعه پرورش ماهی در سطح شهرستان فعالیت 
دارنــد. وی با بیــان اینکه از ابتدای امســال یک هزار 
قطعــه بچه ماهــی در اســتخرهای پــرورش ماهــی 
شهرستان رهاسازی شده است افزود: این میزان 

رهاسازی تا پایان سال افزایش خواهد داشت.
مسوول شیات جهاد کشــاورزی مایر با بیان 
اینکــه عاوه بر اســتخرهای پــرورش ماهی خوراکی 
در شهرســتان چند واحد پرورش ماهی های زینتی 
نیز در مایر فعال است گفت: ساالنه بیش از 150 
هــزار قطعــه انواع ماهی هــای زینتــی در مایر تولید 
می شــود. وی در ادامه از فعالیت دو واحد پرورش 
زالــو در مایــر خبــر داد و اظهار کــرد: همچنین یک 

واحد پرورش کرکودیل نیز در مایر فعال است.
نــوروزی بــا بیــان اینکه ســاالنه بیــش از 500 تن 
ماهی خوراکی در مایر تولید می شــود تصریح کرد: 

این ماهی ها از نوع قزل آال و کپور هستند.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد ماهی در شهرســتان 
عــاوه بــر مصرف داخــل به دیگر مناطــق نیز صادر 
می شود افزود: عاوه بر فعالیت استخرهای ماهی 
تعــداد زیــادی بچه ماهــی نیــز در ســد کان، انــوج و 

دریاچه کوثر رهاسازی شده است.
در  مایــر  کشــاورزی  جهــاد  شــیات  مســوول 
گفتگو با فــارس، اضافه کرد: یک کارخانه به عنوان 
تنهــا کارخانــه تولیــد خــوراک ماهــی در شهرســتان 
مایــر فعــال اســت کــه از حــدود یــک ســال پیش 

فعالیت خود را شروع کرده است.

خبـــــــــــــــر

شــبکه  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــت و درمــان مالیــر از ابتــالی ۲۲ نفــر از کادر 
درمــان این شهرســتان به کرونا خبــر داد و گفت: با 
توجــه بــه اعــالم وضعیت قرمــز مالیر توســط وزارت 
بهداشــت از مــردم درخواســت داریــم هشــدارها را 

جدی بگیرند.
بــا  ترکاشــوند  محســن  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بیــان اینکــه در روزهــای اخیر آمار مبتایــان به کرونا 
در ایــن شهرســتان افزایــش داشــته و طبــق اعــام 
وزارت بهداشــت وضعیــت مایر از هشــدار به قرمز 
تغییــر یافتــه اســت اظهــار کــرد: از اواخــر خردادمــاه 
شــاهد رونــد افزایش بیماران مبتا بــه کرونا در این 

شهرستان هستیم.
وی بــا بیــان اینکه 90 درصــد افراد مبتــا به کرونا 
در شهرستان مربوط به کسانی است که در مراسم  
عــزا، مهمانی هــای خانوادگــی و تجمع هــا  عروســی، 
شرکت داشته  اند از مسووالن شهرستان خواست: 
هر چه سریعتر جلوی برگزاری این برنامه ها از جمله 

مراسم عروسی گرفته شود.
شــدن   � پــر  حــال  در  بیمارســتان ها  تخت هــای 

است

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مایــر بــا بیان 
اینکه 120 تخت شــامل 60 تخت در بیمارســتان امام 
حســین)ع( و 60 تخــت در بیمارســتان غرضــی مایر 
برای بیماران کرونا در نظر گرفته شــده اســت گفت: 

تقریبا همه تحت ها در حال پر شدن است.
ممکن اســت با کمبود نیــرو و کمبود تجهیزات   �

اکسیژن ساز مواجه شویم
وی اکســیژن را نیــاز اولیه بیمــاران مبتا به کرونا 
دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه باال رفتــن آمــار کرونا 
ممکــن اســت بــا کمبــود نیــرو و کمبــود تجهیــزات 
اکسیژن ســاز مواجــه شــویم، البتــه در حــال حاضــر 

مشکلی در این زمینه نداریم.
ترکاشــوند بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از 22 
نفــر از کادر درمــان مایــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
کادر  از  تعــدادی  نیــز  حاضــر  حــال  در  و  شــده اند 
درمــان جزو بیماران ما هســتند افزود: متأســفانه 
بســیاری از مــردم همچنــان در تجمعــات و مراکــز 
عمومــی حضــور پیــدا می کننــد و بــه فکــر خــود و 

نیستند. دیگران 
وی بــا بیــان اینکــه تأکیــد مــا همچنــان مانــدن 
در خانــه و بیــرون رفتــن فقط بــرای انجــام کارهای 

ضــروری اســت گفــت: از همشــهریان درخواســت 
در  حضــور  از  خــود  ســامتی  حفــظ  بــرای  داریــم 
کــرده  پرهیــز  شــدت  بــه  دورهمی هــا  و  تجمعــات 
و  خیابان هــا  در  حضــور  بــرای  لــزوم  صــورت  در  و 
مکان هــای عمومــی حتمــا از دســتکش و ماســک 

کنند. استفاده 

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مایــر بــا بیان 
اینکــه طبــق اعــام بهداشــت جهانی ماســک  تا 95 
کنــد  پیشــگیری  کرونــا  شــیوع  از  می توانــد  درصــد 
بنابرایــن بــه مردم توصیه می شــود حتما از ماســک 
اســتفاده کنند گفت: این روزها باید کرونا را بیش از 

هر زمان دیگری جدی بگیریم.

وی در گفتگو با فارس، خاطرنشان کرد: کلینیک 
ویــژه فخریــه بعدازظهرهــا و مرکز جامع ســامت 16 
ســاعته در بــاغ گل بــا پزشــکان متخصــص در حــال 
خدمات رســانی بــه افراد مشــکوک به بیمــاری کرونا 
هســتند و پــس از ویزیــت بیمــاران، اقدامــات الزم 

صورت می گیرد.

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: فرماندار اســدآباد 
گفــت: ســال 99 به نام شــهید شــاخص اســدآبادی 
دانش آمــوزی  قشــر  در  رضایــی«  »محمدرســول 
کشــور معرفــی شــده کــه وزارت آمــوزش و پــرورش 
می طلبــد برای معرفی این شــهید بــه دانش آموزان 

کشور با برنامه های مختلف وارد میدان شود.
شــنبه  درویشــی  مجیــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
، جهاد و شــهادت  14 تیرمــاه در کمیتــه ترویــج ایثــار
شهرســتان با موضوع برنامه ریزی و هماهنگی برای 
برگزاری مراسم یادبود برای شهید شاخص کشوری 
در قشــر دانش آموزی شــهید محمدرســول رضایی 
و شــهید شــاخص ســال اســدآباد شــهید علیرضــا 
اســدآبادی  کــرد: شــهید 13 ســاله  اظهــار  الهیــاری، 
بــه  دانش آمــوزی  قشــر  در  رضایــی  محمدرســول 
عنــوان شــهید ملی و شــاخص ســال 99 از شــهدای 
واال مقامی است که عکس وی در اتاق مقام معظم 
بــرای شهرســتان  ایــن امــر  رهبــری نصــب شــده و 

اســدآباد و دانش آموزان اســدآبادی افتخاری بسیار 
بزرگ به شمار می رود.

شــهید  یــادواره  برگــزاری  از  ادامــه  در  وی 
شــهید  الهیــاری  شــهید  و  رضایــی  محمدرســول 
شاخص شهرستان اسدآباد در سال جاری خبر داد 
و تصریــح کرد: آمــوزش و پرورش و مــدارس مکلف 
هستند در هر زمان و مناسبتی در برنامه کاری خود 
از این دو شــهید واال مقام و خانــواده این بزرگواران 
تجلیــل کــرده و بــا بیــان وصیتنامه این شــهدا، این 
شــهیدان شاخص ســال 99 ملی و شهرستانی را به 

دانش آموزان معرفی کنند.
درویشی با اشــاره به سال تحصیلی جدید یادآور 
شــد: در ســال تحصیلــی پیــش رو با توجــه به بحث 

کرونا سه سناریو برای برگزاری مدارس و کاس های 
اول  ســناریوی  در  کــه  شــده  گرفتــه  درنظــر  درس 
کاس هــای درس در صــورت پایان کرونــا مهرماه به 
صورت روال سال های گذشته و عادی برقرار بوده و 
در ســناریوی دوم در صورت وجود کرونا کاس های 
درس از طریــق فضــای مجازی و در ســناریوی ســوم 
بــه صــورت 50 درصــد ظرفیــت و  هــر کاس درس 

شیفتی برگزار می شود.
نصــب تمثــال شــهیدان الهیاری ومحمدرســول 
، نامگــذاری یکــی معابر و یا  رضایــی در ورودی شــهر
یکی از میادین به نام شــهدای شــاخص شهرستان 
ســال99 از دیگــر مــواردی بــود کــه در این نشســت 
فرمانــدار به آن اشــاره کــرد و گفت: با توجــه به تردد 

مســافران و خودروهای بسیار از مسیر بزرگراه کربا 
این امر فرصت خوب و مناسبی برای معرفی هر چه 
بیشــتر ایــن دو شــهید بزرگوار شــاخص اســدآبادی 

خواهد بود.
امام جمعه اسدآباد هم شهادت را باالترین مقام 
و رســیدن بــه قــرب الهــی و کمــال برشــمرد و گفت: 
شهید دانش آموز 13 ساله اسدآبادی محمدرسول 
رضایی از شــهدای امام شــناس و والیتمدار بود که 

وصیتنامه وی نشان از استکبارستیزی دارد.
حجــت االســام سیدموســی حســینی مجــد بــا 
بیــان اینکــه بایــد قدرشــناس شــهدا و اســطورهای 
صبر و مقاومت باشــیم و بــرای پایداری انقاب باید 
خــط مشــی شــهید الهیاری هــا و رضایی هــا را ادامــه 

دهیــم، خاطرنشــان کــرد: همــه مــا بــه وصیتنامــه و 
دستورالعمل های بزرگ شهدا نیازمندیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در وصیتنامــه شــهدایی 
و  ســتیزی  اســتکبار  رضایــی  و  الهیــاری  چــون 
والیتمداری موج می زند، اظهار کرد: باید نویسندگان 
دفــاع مقــدس بــا هنرمنــدی و قلــم فرســایی خــود 
ارزش هایــی چــون والیتمــداری و استکبارســتیزی را 

در کتاب های خود بگنجانند.
الیاســی،  امیدعلــی  ایسنا،ســرهنگ  از  نقــل  بــه 
فرمانــده ســپاه ناحیه مقاومت اســدآباد هــم با بیان 
اینکه از ســال 89 تاکنون ســازمان بســیج در راستای 
نــام  بــه  را  ســال  هــر  شــهدا،  زندگــی  ســبک  ترویــج 
شــهدا نامگــذاری می کند، گفت: امســال نیز شــهید 
محمدرســول رضایــی بــه عنوان شــهید شــاخص در 
حوزه دانش آموزی در بین 36 هزار شهید دانش آموز 
انتخاب شده که باید در معرفی و شناساندن وی به 

جامعه و نسل امروز برنامه ریزی شود.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی همدان:

می شود بهره برداری  امسال  کنگاور   - تویسرکان  محور  دوم  قطعه 
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: معــاون مهندســی 
گفــت:  همــدان  اســتان  شهرســازی  و  راه  ســاخت  و 
 - تویســرکان  محــور  دوم  قطعــه  اجرایــی  عملیــات 
کنــگاور از کیلومتــر 15 تــا 19.5 در صــورت تخصیــص 

اعتبارات الزم امسال به بهره برداری خواهد رسید.
رفیــع  نادیــان  حبیــب  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
پنجشــنبه گذشــته در بازدیــد مشــاور مدیــر عامــل 
و  حمــل  زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت 
و  تویســرکان-کنگاور  پروژه هــای  از  کشــور  نقــل 
محــور  کل  طــول  کــرد:  عنــوان  قیــدار  کبودرآهنــگ- 
 15 کــه  اســت  کیلومتــر   32.5 کنــگاور   - تویســرکان 

کیلومتــر ابتــدای مســیر از شــهر تویســرکان تــا ســه 
راهی فرســفج در ســال های قبل اجرا شــده و در حال 

بهره برداری است.
نادیــان رفیــع بابیــان اینکــه عملیــات اجرایی این 
مســیر از کیلومتــر 15 تــا 19.5 بــا پیشــرفت فیزیکــی 
90 درصــد در حــال انجــام اســت، گفــت: در صــورت 
تخصیص اعتبارات الزم این قســمت در ســال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی یادآورشــد: عملیات اجرایی از کیلومتر 19.5 تا 
25 با پیشــرفت فیزیکی 20 درصد در دست اجرا بوده 
و مابقــی مســیر نیــز در حــال تهیه بــرآورد هزینــه اجرا 

برای برگزاری مناقصه است.
شهرســازی  و  راه  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
 - کبودرآهنــگ  پــروژه  از  بازدیــد  در  همــدان  اســتان 
شــیرین ســو نیز گفت: طــول کل محــور کبودرآهنگ 
- شــیرین ســو 57 کیلومتر اســت که 25 کیلومتر آن 

در حال بهره برداری است.
وی ادامــه داد: قطعــه ســوم این پروژه شــامل دو 
قطعه 3 الف و قطعه 3 ب اســت که قطعه 3 الف به 
طــول 6.5 کیلومتــر و با پیشــرفت فیزیکــی 50 درصد 

در حال اجرای ابنیه فنی زیراساس و اساس است.
بــه طــول 6  نادیــان رفیــع گفــت: در قطعــه 3 ب 

کیلومتر نیز عملیات ابنیه فنی، زیراســاس، اساس و 
آســفالت الیه اول بیندر و 1.5 کیلومتر آسفالت رویه 
بــا پیشــرفت فیزیکــی حــدود 80 درصــد انجــام شــده 
اســت کــه در صــورت انجام آســفالت باقیمانــده الیه 
دوم و نصب تابلو، عائم و نیوجرســی در ســال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
بــه نقل از مهــر، معاون مهندســی و ســاخت راه و 
شهرسازی استان همدان اضافه کرد: کنارگذر شیرین 
ســو نیز به طول 5.5 کیلومتر آماده بهره برداری است 
و مابقی مســیر نیــز به طول 14 کیلومتــر در حال تهیه 

برآورد هزینه اجرا برای برگزاری مناقصه است.

در ۲ ماهه نخست امسال؛

باختند جان  برنج  قرص  مصرف  ثر  ا بر  همدانی   2
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیرکل پزشــکی 
ماهــه  دو  در  گفــت:  همــدان  اســتان  قانونــی 
نخســت امســال یک زن و یک مرد در اســتان بر اثر 
مســمومیت بــا قــرص برنــج جان خــود را از دســت 

داده اند.
بــه گــزارش هگمتانــه، دکتــر آرتیــن کمالــی بــا بیان 
اینکه در ســال 97، 15 نفر شــامل هفت زن و هشــت 
مــرد بــر اثــر مســمومیت با قــرص برنــج جــان باختند، 
افــزود: ســال 98 نیز 13 نفر شــامل شــش زن و هفت 
مــرد بــر اثــر مســمومیت با قــرص برنج جــان خــود را از 
دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال 97، 

کاهش 13.3 درصدی داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسمومیت با آلومینیوم 
فســفید معضلی بزرگ و کم پرداخته در سراسر جهان 
ح کرد:  به ویــژه در شــبه قاره هندوســتان اســت، مطــر
آلومینیوم فسفید که از آن برای ضدعفونی و حفاظت 
از دانه هــای غاتــی همچــون برنــج اســتفاده می شــود 

بــا نام های تجــاری  همچون کویک فوس، ســلفوس و 
در ایــران با نام قــرص برنج می توان آن را یافت، ســمی 
بســیار مهلک اســت به ویژه هنگامی که آن را از ظرف 
تــازه باز شــده آن مصــرف کنند و مرگ آن بر اثر شــوک 
عمیــق، آمــاس قلــب و از کار افتــادن بعضــی عناصــر 

داخلی بدن است.
کمالــی ادامــه داد: طبــق دســته بندی انــواع مرگ 
به دو دســته کلی »ســوماتیک« و »ســلولی« تقسیم 
می شــود؛ در مرگ از نوع ســلولی هر یــک از بافت ها 
جســم  دهنــده  تشــکیل  عناصــر  کــه  ســلول ها  و 
هســتند، می میرنــد. در ایــن حالــت تمــام نســوج و 
ســلول های بدن مرده اند و دارای عملکرد، فعالیت 
متابولیکی و تنفس هوازی نیســتند. بر خاف مرگ 
ســوماتیک که در آن توقف کامل و بدون بازگشــت 
، قلب و ….  اعمــال اعضــای حیاتــی بدن شــامل مغــز
خ می دهــد کــه حیــات در جســم متوقــف می شــود  ر
امــا در عناصر تشــکیل دهنده جســم مثــل بافت و 

سلول ها ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه فردی که قرص برنج را بخورد 
یا بوی آن را استشمام کند دچار مسمومیت خواهد 
ج نمی شــود و مرگ در پی  شــد و ســم از بدن وی خار
کــرد: خاصیــت ســمی  خواهــد داشــت، خاطرنشــان 
آلومینیــوم فســفید بــه علت گاز فســفین اســت که 
ویژگی سیتوتوکسیتی دارد و باعث جراحات رادیکال 
آنزیم هــای ســلول های  آزاد می شــود کــه از فعالیــت 

حیاتی جلوگیری و بافت ها را نابود می کند.
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان همدان یــادآور 
قــرص  ورود  از  دقیقــه  چنــد  از  پــس  معمــواًل  شــد: 
کار می کننــد.  بــه  آغــاز  بــه معــده ویژگی هــای ســمی 
ایســتادن  کار  از  معمــواًل  آن  اصلــی  کشــنده  پیامــد 
دســتگاه گــردش خــون اســت و بــه غــده فــوق کلیه 
آســیب می رســاند. عائــم آن بــا میــزان دوز مصرفــی 
و زمــان متفــاوت اســت، ویژگــی بــارز کلینیکــی دیده 
شــده مقاومــت در برابــر درمــان بــا دوپامیــن اســت 

و نشــانه های دیگــر عبارتنــد از ســرگیجه، خســتگی، 
فشار قفسه سینه، سردرد، تهوع، بی حسی، اسهال، 
، خــواب رفتگی، ضعــف ماهیچه ها، دید  آتاکســی، لرز
دوگانه و یرقان. اگر نفس کشــیدن بیمار به ســختی 
امکان پذیــر بــود ممکــن اســت او بــه ترتیــب دچــار 
ARDS، نارســایی قلــب، آریتمــی قلب و تشــنج شــده 
ســپس بــه کما بــرود، نشــانه های بعــدی کــه نمایان 

می شود در اثر سم بر کبد و کلیه است.
وی در گفت وگــو بــا ایســنا، بیــان کــرد: تشــخیص 
مســمومیت با قــرص برنج، معمواًل با گمان پزشــکی 
یا گزارش خود شــخص یا شاهدان صورت می پذیرد. 
در جاهایــی که از ســم قرص برنج اســتفاده می شــود 
و ســابقه خــورده شــدن آن وجــود دارد بایــد بــا ایــن 
قرص هــای  بــا  مســمومیت  هماننــد  مســمومیت 
برنــج ســاخته شــده از گیاهان رفتــار نشــود در موارد 
مســمومیت، تســت نقره نیترات با بخار رقیق شــده 

معده می تواند مثبت باشد.

پیش بینی برداشت 
ع  6 هزار تن کلزا از مزار
نهاوند

جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
پیش بینــی  از  نهاونــد  شهرســتان  کشــاورزی 
ع این شهرســتان  برداشــت 6 هــزار تن کلــزا از مــزار
خبــر داد و گفــت: کار برداشــت محصول جــو و کلزا 
از ۲1 هــزار و 800 هکتــار از اراضــی دیم و آبــی نهاوند 

آغاز شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، کریم حــاج باباعلــی اظهار 

کرد: در سال زراعی جاری 2 هزار و 500 هکتار نیز زیر 
کشت کلزا قرار گرفت.

محصــوالت  برداشــت  کار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
یاد شــده از هفته گذشــته آغاز شــده اســت گفت: 
تــا کنــون کار برداشــت جــو در ســطح 2 هــزار و 311 
هکتــار زمیــن آبی و 4 هــزار و 612 هکتــار زمین دیم 
و همچنین 30 هکتار از اراضی زیر کشت کلزا انجام 

گرفته است.
از  نهاونــد  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
بکارگیــری 165 کمبایــن در کار برداشــت جــو خبــر 
داد و افــزود: بــه منظــور برداشــت محصــول جــو 60 
اســتان  از  مهاجــر  کمبایــن   55 و  بومــی  کمبایــن 
خوزســتان بــه کار گرفته شــده اســت ضمــن اینکه 

50 کمباین کاه کوب نیز در این زمینه فعال است.
دو  محصــوالت  خریــد  منظــور  بــه  گفــت:  وی 
مرکــز خریــد در بخــش خــزل و مرکــزی قــرار دارد که 
کشاورزان می توانند محصول خود را به صورت آزاد 
و یا به شرکت های تعاون روستایی تحویل دهند.

حــاج  باباعلــی از فعــال بــودن یــک گــروه ناظر در 
ایــن زمینــه خبــر داد و افــزود: بــه منظور نظــارت بر 
فعالیت کمباین های موجود یک گروه فنی در این 

زمینه نظارت های الزم را انجام می دهند.
وی گفــت: بــا توجه به وجود بیمــاری کرونا تمام 
راننــدگان کمباین هــا به ویــژه کمباین هــای مهاجر 
و ســایر عوامل انســانی پایش کرونا شــده و از آنها 

تست گرفته شده است.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد در 
رابطــه بــا برداشــت محصــول گنــدم نیــز گفــت: در 
ع گندم شهرســتان هیچ  حــال حاضــر هنــوز از مــزار
برداشــتی صــورت نگرفتــه امــا برنامه ریزی های الزم 
شــامل تجهیــزات مــورد نیــاز و مراکــز خریــد گنــدم 
صــورت گرفتــه و مشــکلی در ایــن خصــوص وجود 

ندارد.
 100 و  هــزار  امســال در مجمــوع 35  گفــت:  وی 
زیــر  شهرســتان  ایــن  کشــاورزی  اراضــی  از  هکتــار 
کشــت غات قرار گرفته که 15 هزار و 500 هکتار آن 

متعلق به کشت گندم است.
در  کلــزا  برداشــت  خصــوص  در  باباعلــی  حــاج 
نهاونــد نیز گفت: نهاوند یکی از شــهرهای پیشــرو 

تولیــد دانــه روغنــی کلــزا در ســطح اســتان و کشــور 
اســت کــه بــا تولید ایــن محصــول بخــش مهمی از 

نیاز کشور به روغن را تأمین می کند.
ایــن  بــاالی  بهــره وری  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
همچنیــن  و  شهرســتان  ســطح  در  محصــول 
زراعــی جــاری پیش بینــی  بارش هــای خــوب ســال 
ع  می شــود امســال نزدیک به 6 هزار تن کلزا از مزار

نهاوند برداشت شود.
در  نهاونــد  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
گفتگــو با فارس، گفت: تمام محصــول تولیدی کلزا 
توســط کارخانه روغن کشی واقع در این شهرستان 
خریــداری و به عنوان محصولی بــا کیفیت روانه بازار 

مصرف می شود.

شهرستان

«  هم قرمز »مالیر
کرونا کادر درمان مالیر به  ۲۲ نفر از  ابتالی 

فرماندار اسدآباد خواستار شد:

شود معرفی  کشور  دانش آموزان  به  رضایی«  »محمدرسول  شهید 



آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب )سهامی خاص(

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شــرکت مهندسین مشاور هکمتان آب که رأس ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخه 99/04/25 در محل دفتر 
شــرکت واقع در همدان، ســی متری ســعیدیه، مجتمع اداری تجاری سعیدیه، شــرکت هکمتان آب تشکیل 

می گردد، شرکت فرمایید.
دســتور جلسه: 1- اصالح مواد 16 و 17 اساسنامه 2- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 

باشد.
هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب )سهامی خاص(

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب که رأس ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخه 99/04/25 در محل دفتر شرکت واقع در 

همدان، سی متری سعیدیه، مجتمع اداری تجاری سعیدیه، شرکت هکمتان آب تشکیل می گردد، شرکت فرمایید.

دستور جلسه:  1- انتخاب مدیرعامل و ترکیب اعضاء  هیئت مدیره 2- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد 
سال مالی 1399 3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  4- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب

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

سند رسمی
م.الف 97

شماره 1399/03/11-139960326006000319  رأی  برابر 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صفیه 
درویشی فرزند علی به شماره شناسنامه 2511 صادره از مالیر 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/06 مترمربع 
قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار 
مالیر خریداری از  مالک رســمی آقای علی حیدر رهام محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/15

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

سند رسمی
م.الف 99

رأی شــماره 1399/03/11-139960326006000323  برابر 
هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام 
حیدری فرزند رضا به شــماره شناسنامه 658 صادره از مالیر در 
ششــدانگ اعیانی یک باب مغازه به مســاحت 31/11 مترمربع 
قســمتی از پالک 2043 اصلی واقــع در بخش یک مالیر برابر 
قــرارداد 4461289689812151144-1398/02/15 مالــک 
رســمی اداره اوقاف و امور خیریه مالیر محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/15

مفقـود شــده
کارت و کارت هوشمند کامیونت یخچالدار جک مدل 2017 به رنگ سفید روغنی 
 ISF38S414189896104 به شماره پالک 475ع81ایران18 به شماره موتور
و شماره شاسی LJ11RDBDXH8009850 و گواهینامه به نام رضا فریدطلب 
فرزند قاســم به شــماره ملی 4030667082 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

5 یک شنبه  15 تیر 1399    13 ذی القعده  1441   5 جوالی  ۲0۲0  شماره 4555 همــدان خبـــر 

مدیرکل دامپزشکی استان همدان:

خروج ۲17 تن فرآورده  دامی از چرخه مصرف
مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
دامپزشکی استان همدان از ضبط ۲17 تن فرآورده  

دامی غیرقابل مصرف در همدان خبر داد.
بــا  رســولی  محمودرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
اشــاره به اقدامات اداره دامپزشکی استان همدان 
در ســه مــاه امســال اظهــار کــرد: واکسیناســیون، 
پیشــگیری و کنترل بیماری های واگیر دامی و قابل 
انتقــال از جملــه موضوعــات مــورد توجــه در ایــن 

مدت بوده است.
از مایه کوبــی 2 میلیــون و 58 هــزار و 453  وی 
و  دامــی  واگیــر  بیماری هــای  علیــه  ســردام  نوبــت 
بیماری هــای مشــترک خبــر داد و گفــت: مایه کوبی 
، تب برفکی، آبله،  دام علیه بیماری شــاربن، تیلربوز

گاالکسی و لمپی اسکین،  آنتروتوکســمی، قانقرایا، آ
)تب مالت( در دســتور  اکتیما،پــی پی آر و بروســلوز

کار بوده است.
مدیرکل دامپزشــکی استان همدان با اشاره به 
اینکــه عملیات خونگیری و توبرکولیناســیون علیه 
دو بیماری ســل و بروســلوز انجام شــد خاطرنشان 
کرد: در 3 هزار و 769 رأس گاو و گوسفند خونگیری 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه در راستای مبارزه با سل گاوی 
5 هــزار و یــک رأس دام زیــر تســت توبرکولیــن قــرار 
گرفتنــد، در ادامــه بــه کنتــرل و بازرســی بهداشــتی 
الشه های گوشــت در کشــتارگاه های استان اشاره 
الشــه های  از  بازرســی  راســتای  در  افــزود:  و  کــرد 

، 24 هزار و 345  گوشت گاو، گوساله، گوسفند و بز
الشه یعنی یک هزار و 646 تن بازدید شد.

 551 و  هــزار   18 مقــدار  کــرد:  تصریــح  رســولی 
کیلوگرم یعنی 19 تن از الشه های بازدید شده ضبط 
و معدوم شــده کــه میزان ضبطــی 1.13 درصد بوده 

است.
وی با اشــاره به کنترل و بازرســی کشــتارگاه های 
صنعتــی طیور اســتان گفت: 3 میلیــون و 983 هزار 
و 553 قطعــه یعنــی 7 هزار و 976 تن طیور بازرســی 
شده که 85 هزار و 68 قطعه یعنی 128 تن طیور غیر 

قابل مصرف بوده و ضبط شده است.
میــزان  همــدان  اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
از  ادامــه  در  و  کــرد  عنــوان  درصــد   1.6 را  ضبطــی 

واکسیناســیون علیه بیمــاری هاری در 3 هزار و 820 
قاده سگ گله و صاحب دار خبر داد.

وی بــا بیــان اینکــه کنتــرل، بازرســی و نظــارت بــر 
مــواد خــام دامی در اســتان نیــز در این مــدت مورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت، بــه بازرســی از واحدهــای 
توزیع، نگهداری، بســته بندی و عرضه فرآورده های 
خــام دامــی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 29 هــزار 
کــه 70 هــزار و 477  بازدیــد شــده  اماکــن  از  و 708 
کیلوگــرم از فرآورده هــای بازرســی شــده غیــر قابــل 

مصرف بوده و ضبط شده است.
رســولی در مجمــوع از ضبــط 217 تــن مــواد خــام 
دامــی غیرقابــل مصرف در اســتان خبــر داد و گفت: 

245 واحد متخلف به مراجع قضایی ارجاع شدند.

کید کرد: شهردار همدان تأ

لزوم حفظ حرمت شهروندان در برخوردهای قانونی
راه اندازی سامانه پایش تصویری ناوگان کنترل و نظارت برای اولین بار در کشور

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: شــهردار همدان 
در دیــدار بــا کارکنــان اداره پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری بر لزوم اخالق مــداری در برخورد با متخلفان 

کید کرد. تأ
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری همــدان، عبــاس صوفــی در ایــن مراســم 
و  شــهرداری  روز  تیرمــاه  چهاردهــم  تبریــک  ضمــن 
دهیــاری، اظهــار کــرد: فعالیــت در اداره پیشــگیری و 
رفــع تخلفات شــهری یکــی از ســخت ترین واحدهای 
مدیریــت شــهری به شــمار مــی رود که خوشــبختانه 

شــاهد روند روبه رشد این اداره هستیم.
ح وظایــف این اداره  وی در ایــن راســتا افزود: شــر
بــاز تعریــف شــده اســت و بــه ســمت قانونمنــدی و 
تشــکیاتی شــدن حرکت می کند کــه همین موضوع 
لــزوم توجــه هر چه بیشــتر کارکنان ایــن مجموعه به 

قانون مداری را افزایش می دهد.
شــهردار همدان خطاب به کارکنان این مجموعه 
بیان کرد: رفتار شما با مردم در حوزه کنترل و نظارت 
بــه ویــژه برخــورد بــا متخلفــان در مباحث ســد معبر 
و ســاخت و ســازهای غیرقانونی بســیار مهــم و حایز 
اهمیــت اســت چــرا که رفتار شــما بــه نوعی بــا آبروی 
خانواده شــهرداری همــدان گره خورده اســت و باید 
درک  را  موجــود  حساســیت های  خصــوص  ایــن  در 

کنید.
وی عنــوان کــرد:  همــه شــما در ارتبــاط بــا مــردم و 
همچنین متخلفان موظف به رعایت اصول اخاقی، 
انســانی و شــهروندی هســتید و بــه هیــچ عنــوان و 
ج از قانــون و  تحــت هیــچ شــرایطی حــق برخــورد خــار
عــرف را نداریــد و موظــف هســتید ایــن اصــول را در 

تمامی امور به درستی اجرا کنید.
مدیریــت  از  مــردم  رضایــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

شــهری در اولویــت اصلی خدمات رســانی قــرار دارد، 
افزود: در کنار توجه به اخاق مداری و رعایت حرمت 
افــراد، پیگیــری و برخــورد بــا مــوارد غیرقانونــی بیش 
از پیــش ضــروری اســت کــه در ایــن میــان آمــوزش 
مســتمر کارکنــان در رفتارهای قانونی با شــهروندان 
افزایــش  مســیر  در  بایــد  و  اســت  انکارناپذیــر 

رضایتمندی مردم گام بردارید.
شــهردار همــدان گفــت: در شــرایط اقتصــادی و 
حســاس امــروز کشــور نیازمنــد تعامل و مــدارای هر 
چــه بیشــتر بــا شــهروندان هســتیم و در حــوزه ســد 
معبر باید رفتاری منطقی و محترمانه با مردم داشته 

باشیم.
و  ســاخت  بــا  برخــورد  مخالــف  کــرد:  عنــوان  وی 
شــهر  حریــم  و  باغــات  حــوزه  در  غیرمجــاز  ســازهای 
و  درســت  برنامه ریــزی  بــا  معتقــدم  امــا  نیســتم 
وقــوع  از  می تــوان  موقــع  بــه  قانونــی  برخوردهــای 
نقــش  و  کــرد  جلوگیــری  زیــادی  حــد  تــا  تخلفــات 
پیشــگیری قبــل از بــروز تخلــف در این حــوزه را مؤثر 

می دانم.
صوفــی اضافــه کــرد: پیشــگیری از بــروز تخلفــات 
در حــوزه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و ســدمعبر 
نیازمند پیگیری مســتمر اســت، چرا که در این حوزه 
پیشگیری از وقوع تخلف بهتر از برخوردهای قانونی 
اســت و وقوع درگیری های احتمالی را بیش از پیش 
کاهــش خواهــد داد که انتظار مــی رود کارکنــان اداره 
پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری در حــوزه نظارتــی 

فعالیت مســتمر را در دستور کار داشته باشند.
بــه  توجــه  لــزوم  بــر  ادامــه  در  همــدان  شــهردار 
مســایل رفاهی کارکنان ایــن اداره تأکید کرد و گفت: 
فعالیت های اخیر مدیریت و کارکنان این اداره جای 
تقدیــر دارد، لــذا در ایــن مســیر بایــد بــا حمایت ها و 

مســایل  بــه  توجــه  همچنیــن  و  الزم  تشــویق های 
رفاهــی و معیشــتی بــه دنبال رفع نیازها و مشــکات 

کارکنان نیز باشیم.
مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همــدان نیز در ابتدای این جلســه ضمــن تبریک روز 
شهرداری و دهیاری، گفت: در طول 8 ماه اخیر تمام 
تــاش خــود را به کار بســته ایم تا اقداماتــی تأثیرگذار 
و مانــدگار داشــته باشــیم و در ایــن مــدت چالش ها 
و مشــکات زیــادی را شناســایی و احصــا کردیــم کــه 
ســاختاری،  مشــکات  از  درصــد   70 حــدود  تاکنــون 

تشــکیاتی، نوسازی و راه اندازی را حل کردیم.
محمدعلی گلشــن افزود: خوشبختانه با حمایت 
شــاهد  همــدان  شــهردار  و  شــهر  اســامی  شــورای 
اتفاقــات مثبتــی در این اداره هســتیم کــه در همین 
راســتا تدوین شــیوه نامه اجرایــی اداره در حوزه های 
 ، مختلف کنترل و ســاختمان، نظارت، رفع ســد معبر
اداری و فرایندهــای  امــور  بارهــا،  ســاماندهی وانــت 
اســتخدامی و ارائه خدمات سیستمی بخشی از این 

اقدامات به شمار می رود.
وی در ادامه به راه اندازی سامانه های مختلف در 
ایــن اداره اشــاره کرد و گفت: در راســتای سیســتمی 
کــردن امور اقدام بــه راه اندازی ســامانه های مختلف 
نظیــر ســامانه پایــش تصویــری کل نــاوگان کــه برای 
اولیــن بار در کشــور راه اندازی شــده اســت، ســامانه 
رصــد کــه تمامی خودروهــا مجهز به سیســتم مکان 
یابی مجهز شــده اند و هر لحظه از شبانه روز امکان 
آنهــا وجــود دارد و همچنیــن  رصــد و کنتــرل دقیــق 
ســامانه ارتباطی انبار را راه اندازی کرده ایم که در این 
ســامانه کل ســاختار اســترداد انبــار از حالت دســتی 
بــه سیســتمی تغییــر یافتــه و دیگــر امــکان جعــل و 

مشکات بعدی وجود ندارد.

سیســتم  فــوق  مــوارد  کنــار  در  افــزود:   گلشــن 
چهارگانــه  مناطــق  ویــژه  باغــات  ســاعته   24 گشــت 
 ، شــهری، گشــت ویژه باغات دره مرادبیک و ســیلوار
راه انــدازی مرکــز فرماندهــی 24 ســاعته کل نــاوگان و 
حــوزه عملیاتی و اداری، برگزاری کاس های آموزشــی 

و اخاق حرفه ای از دیگر اقدامات این اداره اســت.
مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان تصریح کرد: ارتباط بین واحدهای شهرسازی 
ایــن  از ضروریــات  یــگان پلیــس ســاختمان یکــی  و 
اداره بــود کــه در همیــن راســتا این ارتبــاط به صورت 
برخــط راه انــدازی شــده اســت کــه کارکنــان بــا حضور 
در دوره هــای آموزشــی بــه قوانیــن روز و موضوعــات 

شهرسازی آشنا شده اند.
محمــد علی گلشــن افزود: خوشــبختانه مردم به 
گاهی بیشــتری یافته اند که این موضوع در  قوانین آ
کاهش تخلفات تأثیرگذار اســت اما همچنان شاهد 
برخــی تخلفات از ســوی تعدادی از افراد هســتیم که 
هدف این سازمان در مرحله اول پیشگیری از وقوع 

تخلف است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر کمتریــن تنــش 
را در ســد معبــر داریــم امــا با توجــه به تمایــل مردم 
بــرای خریــد باغــات با توجــه به شــرایط شــیوع کرونا 
ســازهای  و  ســاخت  افزایــش  شــاهد  ویــروس؛ 
غیرمجــاز در حریــم شــهر همدان هســتیم کــه تمام 
تاش خود را به کار بســته ایم در شــرایط اقتصادی 
فعلــی کشــور با رفتار مناســب تری مــردم را از انجام 

گاه کنیم. آ تخلفات 
 ، شــهردار حضــور  بــا  و  مراســم  ایــن  پایــان  در 
مدیــران  از  تعــدادی  و  مناطــق  مدیــران  معاونــان، 
شــهری از 17 نفر از کارکنان و کارشناســان حوزه های 

مختلف این اداره تقدیر شد.

تأثیر ساختار سازمانی
در کاهش فساد اداری

سیدحامد حسینی مرصع

دانش پژوه دکترای مدیریت منابع انسانی
فســاد اداری، یکــی از بیماری هــای 
کهنه تریــن  واقــع  در  و  مزمــن 
جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ 
چراکه پدیده همزاد دولت اســت؛ 
یعنــی هنگامــی کــه فعالیت هــای 

بشــر شــکل ســازمان یافتــه به خــود گرفتند، فســاد 
اداری نیز در تعامات درونی با محیط از متن سازمان 
ظهور پیدا کرد گســترش فســاد اداری در یک جامعه 
باعــث ناکارآمــدی و ضعف نظام اداری آن کشــور و در 
نتیجه، کاهش ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجی، 
عمومــی،  ســرمایه گذاری های  بهــره وری  کاهــش 
کاهــش درآمدهــای دولــت، کاهــش ســطح خدمات 
اجتماعــی، درمانــی، رفاهی )به ویژه بــرای افراد فقیر و 
کم درآمــد جامعــه(، افزایــش هزینــه زندگــی، افزایش 
تــورم و بیکاری، تخصیص نامطلــوب منابع عمومی و 
اتاف آنها، کاهش رشــد اقتصادی، فرار سرمایه های 
داخلــی، فرار مغزها، گســترش فقر و تبعیــض، توزیع 
ناعادالنه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، تضعیف 
دموکراســی، تضعیف ارزش های اخاقی و در نهایت، 
کاهش مشروعیت حکومت در بین مردم و افزایش 

نارضایتی عمومی می شود. )نیک پور، ١٣٩5: 108(
فســاد اداری، ســوء اســتفاده از قــدرت و موقعیــت 
دولتی برای کســب منافع شــخصی تعریف می شــود، 
رفتارهــای  از  بســیاری  دربردارنــده  تعریــف  ایــن 
غیراخاقــی از قبیــل اختاس، رشــوه، تضــاد منافع و 
جعل اســناد اســت. ســازمان ها بــه طور فزاینــده ای، 
مســؤول رفتارهای غیرقانونی و غیراخاقی کارمندان 
خــود هســتند )ولز، ٢٠١٤(. این موضــوع به طور خاص 
دربــاره فســاد اداری و اقتصــادی صــدق می کنــد. بــر 
انگلســتان  اداری  فســاد  بــا  مبــارزه  قانــون  اســاس 
مصــوب ســال ٢٠١٠، مدیــران ســازمان های انگلیســی 
مســؤول قانونی فســاد اداری کارکنان خود هستند، 
مگر اینکه بتوانند اثبات کنند برای جلوگیری از وقوع 
فســاد، روش هــای مناســب طراحی کرده انــد. )لورد و 

لوری، 2016(
در پژوهش های به بررســی شناسایی عوامل اثرگذار 
بر تحول ســامت اداری پرداخته اند که درنتایج این 
پژوهش هــا آمــده اســت کــه تمامــی ســواالت فرعــی 
یعنــی عوامــل فرهنگی،مدیریتــی، قضایــی، ارزشــی و 
ســاختاری برســامت اداری شــهرداری تأییــد شــده 
آمــد ولــی پــس از رتبــه بنــدی آزمــون فریدمــن عامل 
ساختاری بیشترین و عامل ارزشی کمترین اثرگذاری 
را بر سامت شهرداری دارد )معمارزاده طهران 1396(
همچنیــن در تحقیقــی کــه بــه بررســی ابعــاد نظــارت 
در  اداری  فســاد  بــر  اســامی  رویکــرد  بــا  ســازمانی 
سازمان های دولتی ایران از دیدگاه کارکنان پرداخت 
نتایــج نشــان داد که همــه ی ابعاد نظارتی بــا رویکرد 
اســامی بــر کاهش فســاد اداری تأثیر دارد کــه از این 
ابعــاد بعد نظــارت مدیریتی بیشــترین اثــر کاهنده را 

برفساد اداری داشته است )نیک پور 1395(
در پژوهشــی دیگر به دنبال علل و پیامدهای فساد 
اداری پرداختــه کــه بیــان مــی دارد بوروکراســی زائــد و 
ســاختار اداری_ سیاســی ناکارآمــد منجــر به توســعه 
فســاد اداری میگــردد هــم چنین افزایش مشــارکت 
مدنــی و آزادی رســانه ای باعــث کاهــش فســاد اداری 

میگردد)دیمنت و توساتو 2017(
بیــن  روابــط  از  اســت  عبــارت  ســازمانی  ســاختار 
اختیارات،سلســله  حــدود  کــه  ســازمانی  واحدهــای 
مراتب،ســطوح فرماندهــی ونحــوه تقســیم و توزیــع 
وظایــف میــان واحدهــا رانشــان میدهــد کــه شــامل 
ح وظایف،نمودار سازمانیوو پست های سازمانی  شر

می باشد
فســاد اداری نیــز بــه رفتــاری از فــرد اطــاق میگــردد 
کــه ضمــن آن تحقــق منافع شــخصی و دســتیابی به 
ج از چارچــوب رســمی وظایــف  موقعیــت بهتــر خــار

سازمانی باشد
چهار نوع اقدام ذیل فساد اداری به شمار می رود:

١. اقدامــات اشــخاص بیــرون از دســتگاه های دولتی 
که بــرای جلب همکاری کارمنــدان دولت برای نقص 
یــا تغییــر قوانین و ضوابط اداری برای نفع شــخصی یا 

صنفی انجام می گیرد.
٢. اقدامــات کارمندان دولت برای دریافت رشــوه )به 
صــورت کاال یا خدمــات با ارزش( از اشــخاص یا ارباب 
رجــوع کــه در ازای نقــص یــا تغییــر قوانیــن و ضوابــط 

اداری برای نفع شخصی یا صنفی انجام می شود.
٣. کــم کاری یا خودداری کارکنان ســازمان های دولتی 
در انجام دادن وظایف قانونی و مربوط به ارباب رجوع 
کــه به منظــور دریافت رشــوه و اخــاذی از آنها صورت 

می گیرد.
٤. اقدامــات کارکنان ســازمان های دولتــی برای جلب 
منافــع بیشــتر بــرای خود، خویشــاوندان و دوســتان 
آنهــا کــه از طریــق نقــص یــا تغییــر قوانیــن و ضوابــط 

صورت می گیرد.
نتیجه گیری

فســاد عارضــه ای اســت کــه الگوســازی آن از دیدگاه 
نظــری پیچیــده، گــردآوری و دسترســی بــه داده هــا و 
ردیابــی آن از دیــدگاه تجربــی دشــوار و مبــارزه بــا آن از 
دیــدگاه سیاســی حساســیت برانگیــز اســت. نتایــج 
یــک بررســی نشــان داده اســت کــه هــر چــه ســاختار 
ســازمانی در سازمان های اداری قویتر باشد و از افراد 
متخصــص و دارای صاحیــت تشــکیل شــده باشــد 
ســاختار  همچنیــن  و  می باشــد  کمتــر  اداری  فســاد 
ســازمانی تأثیر معنــی داری بر کاهش فســاد اداری در 
ســازمان های اداری دارد که البته این نتیجه تصویب 

مقررات اداری برای سازمان هاست.
همچنین بر اســاس یک تحقیق سازمان ها در مورد 
مقایســه فســاد تفاوت معنــی داری با هــم ندارند، اما 
هرچــه ســطح تحصیات افــراد کارمنــد پایین تر بوده 
میــزان فســاد بیشــتری را نشــان داده انــد. نکته حائز 
اهمیت این اســت که فســاد در میان زنــان و مردان 

یکسان است.

چکیده مقاله

فروش ماسک 1000 تومانی
 در 7 ایستگاه

روابــط  مدیــر  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
ایســتگاه   7 گفــت:  همــدان  اســتانداری  عمومــی 
فروش و توزیع ماســک در شهر همدان راه اندازی 

شده است.
به گزارش هگمتانه، اســداهلل ربانــی مهر گفت: 
با تصمیم ســتاد استانی مقابله با کرونا و همکاری 
ســازمان صمت استان و شــهرداری همدان تعداد 
7 ایســتگاه توزیع ماســک در شــهر همــدان فعال 
اســت و ماســک با قیمت هر عدد یک هزار تومان 

در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی بــا بیان اینکه تمام ماســک مصرفی و مورد 
نیاز مردم در اســتان همدان تولید می شود و هیچ 
نگرانــی در ایــن زمینــه در اســتان همــدان نداریــم، 
گفــت: اســتان همــدان از زمــان شــروع کرونــا و بــا 
تشــکیل ســتاد اســتانی و کمیته های تخصصی به 
پیشــگیری  و  کنتــرل  جهــت  در  توانســت  خوبــی 
ویــروس کرونا عمل کند و از اســتان های موفق در 

این حوزه بوده است.
مدیــر روابط عمومی اســتانداری همدان عنوان 
کــرد: مــردم باید بــا رعایت فاصله گــذاری اجتماعی، 
بهداشــتی  اصــول  رعایــت  و  ماســک  از  اســتفاده 

کمک کنند تا از این شرایط عبور کنیم.
ربانــی مهر افزود: تأکید مدیریت ارشــد اســتان 
در جلســات مختلف در مرحله اول ســامت مردم 
و در مرحلــه بعــد انجام فعالیت ها با رعایت شــیوه 

نامه ها و اصول بهداشتی است.

برگزاری مرحله شهرستانی 
مسابقات قرآن در همدان

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مســؤول امــور 
از  همــدان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  قرآنــی 
برگــزاری مرحله شهرســتانی چهل و ســومین دوره 
روز  طــی  اوقــاف  ســازمان  کریــم  قــرآن  مســابقات 

جمعه در همدان خبر داد.
از  جمالــی  مجتبــی  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
برگــزاری مرحله شهرســتانی چهل و ســومین دوره 
مســابقات قــرآن کریم ســازمان اوقــاف در همدان 
خبر داد و اظهار کرد: روز گذشته با حضور خواهران 
و بــرادران مرحلــه شهرســتانی ایــن مســابقات در 

آستان مقدس امامزاده عبداهلل برگزار شد.
وی با بیان اینکه این مســابقات در رشــته های 
قرائــت، ترتیــل، حفظ 5، 10، 20 جــزء و کل قرآن کریم 
برگزار شــد گفــت: در رشــته های دعاخوانی و ترتیل 
 افــراد وارد مرحلــه اســتانی می شــوند و 

ً
مســتقیما

مرحله شهرستانی ندارد.
مســؤول امور قرآنــی اداره اوقــاف و امور خیریه 
بــه  ثبت نــام  امســال  کــرد:  بیــان  همــدان  اســتان 
صــورت اینترنتی بــود و تعــدادی از عاقه مندان جا 
ماندند و به همین دلیل شــرکت کنندگان نســبت 
به قبل کمتر شــدند اما نحوه برگزاری توســط اداره 

اوقاف شهرستان بسیار خوب بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه نفــرات ممتاز بــه مرحله 
اســتانی راه پیدا می کنند و 30 مرداد این مسابقات 
برگــزار خواهــد شــد افــزود: شهرســتان مایــر روز 
پنجشــنبه مســابقات شهرســتانی را برگــزار کــرد و 
چــون تعــداد شــرکت کنندگان اســدآباد کــم بــود با 

شرکت کنندگان همدان تجمیع شدند.
مســابقات  تیرمــاه   20 اینکــه  بیــان  بــا  جمالــی 
نهاونــد و تویســرکان نیز به صــورت تجمیعی برگزار 
خواهد شــد عنوان کرد: مسابقات شهرستان های 

رزن و فامنین هم روز 25 تیرماه برگزار می شود.
 20 نفر از مرحله اســتانی 

ً
وی با بیان اینکه تقریبا

انتخاب و به مرحله کشوری راه پیدا می کنند گفت: 
بدرخشــد  کشــوری  مرحلــه  در  همــدان  امیــدوارم 
و شــاهد موفقیــت هم اســتانی های خــود در ایــن 

مسابقات باشیم .

غربالگری بینایی کودکان 
از امروز

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: ســخنگوی اداره 
غربالگــری  گفــت:  همــدان  اســتان  بهزیســتی  کل 
بینایــی کــودکان 3 تــا 6 ســال از 15 تیــر در همــدان 

آغاز می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، حجت الــه حاتمــی اظهار 
کــرد: به دلیــل احتمال شــیوع کرونــا و بیماری های 
، غربالگــری بینایی که همه  تنفســی در فصــل پاییز
ســاله در آبــان مــاه انجام می شــد امســال از 15 تیر 

ماه آغاز می شود.
وی بــا بیــان اینکه ایــن غربالگری از امــروز تا 15 
پایگاه هــای دائمــی بهزیســتی همــه  مــاه در  مهــر 
شهرســتان های اســتان انجام می شــود، ابــراز کرد: 
کودکانی که در مرحله اول غربالگری دچار مشــکل 

باشند به مراحل بعدی ارجاع داده می شوند.
ســخنگوی اداره کل بهزیســتی اســتان همدان 
بــا تأکید بــر اینکــه در پایگاه های غربالگــری بینایی 
تمام شــیوه نامه  های بهداشــتی رعایت می شــود، 
تصریــح کــرد: از پذیــرش مراجعــه کننــدگان بــدون 

ماسک خودداری می شود.
اول  مرحلــه  هزینــه  اینکــه  بیــان  بــا  حاتمــی 
غربالگــری بینایــی 3 تــا 6 هــزار تومان اســت، اظهار 
کــرد: کودکانی که نیاز به ارجــاع به مراحل تخصصی 
و درمانــی پیــدا کنند اگر از مددجویان و افراد تحت 
حمایــت بهزیســتی باشــند هیــچ هزینــه ای از آنهــا 

گرفته نمی شود.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی  تســنیم،  از  نقــل  بــه 
از  ســال   6 تــا   3 کــودکان  بــرای  بینایــی  غربالگــری 
اهمیــت باالیی برخوردار اســت، گفــت: خانواده ها 

مراجعه را به روزهای پایانی موکول نکنند.

یادداشت فرهنگی
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تیم ملی بدون هوادار مقابل 
عراق و بحرین؟

ع کرونا،  هگمتانه، گروه ورزش: با توجه به شیو
احتماال تیم ملی بدون حضور تماشاگران در ادامه 

بازی های انتخابی جام جهانی به میدان می رود.
پــس از ماه هــای باتکلیفــی، برنامــه بازی هــای 
معوقــه از مرحلــه دوم انتخابی جــام جهانی در قاره 
آســیا اعام شــد و تیم ملــی طبــق پیش بینی ها، در 
مهر و آبان ســال جاری چهار دیدار سرنوشت ســاز 

خود را برگزار می کند.
بــا ایــن حــال هنــوز محــل برگــزاری مســابقات 
و  نشــده  اعــام  بین المللــی  نهادهــای  ســوی  از 
مشــخص نیســت بازی هــا طبــق روال بــه صــورت 
میزبــان و میهمــان برگــزار می شــود و تماشــاگران 
می تواننــد از تیم خود در ورزشــگاه حمایت کنند یا 
به علت ادامه شــیوع کرونا، بازی ها در کشور ثالث 

یا در پشت درهای بسته برگزار می شود.
 کار تیم ملی دشوار می شود؟  �

اگرچــه فیفــا تصمیماتــش را پــس از مشــورت 
امــا  می کنــد  اجرایــی  محلــی  کنفدراســیون های  بــا 
مشــخص اســت که برخی از کشــورهای آســیایی از 
حیث رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی نسبت به 
اروپا و کشورهای توسعه  یافته ضعیف تر هستند.
در نتیجه با توجه به برگزاری بازی های لیگ برتر 
، شــاید ای اف سی هم  ایران بدون حضور تماشــاگر
در پاییــز مجــوز برگــزاری با حضــور تماشــاگران را به 
ایران ندهد و تیم ملی مجبور شــود بدون حمایت 

هواداران به مصاف رقیبانش برود.
ایــن اتفــاق در حالــی اســت کــه مســووالن تیم 
ملــی تــا پیش از این حســاب ویــژه ای روی حمایت 
یار دوازدهم از ایران مقابل تیم های بحرین و عراق 
باز کرده بودند تا ملی پوشــان به پشــتوانه حمایت 
تماشــاگران، به راحتی این دو تیم را شکست دهد 
و به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله بعد شود.

با توجه به این که تیم ملی در دور رفت سه بازی 
ج از خانه برگــزار کرده، بــازی در تهران  خــود را در خــار
بدون حضور تماشــاگر بیش تر به سود رقیبان تیم 
ملی ایران خواهد شد که هجمه هواداران روی آن ها 
نخواهــد بود. در حال حاضر تیم ملی به علت نتایج 
ضعیف در دور رفت و باخت مقابل بحرین و عراق، 
در رده ســوم گروهــش قــراردارد و 4 امتیــاز کم تــر از 
رقیبان خود یعنی عراق و بحرین کسب کرده است.

بر این اساس، برنامه بازی های تیم ملی فوتبال 
ح اعام شد: ایران در دور برگشت به این شر

) ایران - هنگ کنگ )پنج شنبه 17 مهر
) کامبوج - ایران )سه شنبه 22 مهر
ایران - بحرین )پنج شنبه 22 آبان(

ایران - عراق )سه شنبه 27 آبان(

خبـــــــــــــــر

توان همدان در 5 رشته 
برای کسب سهمیه المپیک

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
همــدان گفت: شــانس کســب ســهمیه بــرای ورود 
بــه بازی هــای المپیک توکیو در پنج رشــته ورزشــی از 
این اســتان وجــود دارد و برای رســیدن بــه این مهم 

حمایت های همه جانبه را در نظر گرفته ایم.
محسن جهانشیر روز شنبه اظهار کرد: قایقرانی، 
کشــتی، تیرانــدازی، دو ومیدانــی نابینایــان و والیبال 
نشســته جــزو رشــته هایی هســتند که برای کســب 

سهمیه از شانس باالیی برخوردار هستند.
وی بیان کرد: البته سایر رشته ها نیز این شانس 
را برای ورزشــکاران مســتعد اســتان مهیا ســاخته تا 

بتوانند به کسب سهمیه امیدوار باشند.
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد: تعویــق در برگــزاری 
بازی های المپیک توکیو این فرصت را برای نخبه ها و 
قهرمانان ورزشی مهیا ساخت تا بتوانند برای کسب 

سهمیه تاش کنند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان افــزود: در این 
راســتا نسبت به تشکیل ســتاد المپیک در همدان 
اقدام کرده ایم و مسووالن ارشد استان نیز حمایت 

الزم را دارند.
وی بیان کرد: رســیدن به سهمیه المپیک یکی از 
مهمترین برنامه های ورزش استان همدان در سال 
جاری است و از شانس های کسب سهمیه حمایت 

همه جانبه خواهیم داشت.
جهانشیر یادآور شد: قایقرانی، کشتی و تیراندازی 
رشته هایی هستند که در دوره های گذشته همدان 
دارای ســهمیه در المپیک بــود و اکنون نیز تاش ما 

رسیدن به این امتیاز مهم است.
وی با اشاره به اینکه شانس های کسب سهمیه 
در این رشته ها هم اکنون تمرین آماده سازی خود را 
دنبال می کنند، گفت: به محض فراهم شدن شرایط 
مسابقات انتخابی از ســوی فدراسیون های جهانی، 
این ورزشــکاران در میادین بین المللی حضور یافته 
و برای کسب سهمیه با حریفان خود رقابت می کنند.

گــودرزی  صــادق  و  جــوکار  مصطفــی  مســعود 
دارندگان نشان نقره تاریخ ورزش همدان در المپیک 

هستند.
همچنین تاکنون مه لقا جام بزرگ در تیراندازی و 
آرزو حکیمــی در قایقرانی از همدان ســابقه حضور در 

بازی های المپیک را داشته اند.

: سرپرست اداره ورزش و جوانان بهار

اداره ورزش و جوانان استقالل 
خود را از دست داده است

روســای  جلســه  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
هیأت های ورزشــی شهرســتان بهــار در فرمانداری 
بهــار با هدف بیان و بررســی مشــکالت هیأت های 

ورزشی برگزار شد.
بهــار  شهرســتان  ورزشــی  هیأت هــای  روســای 
در جلســه ای بــا فرمانــدار بــه بیان برخی مســائل و 
مشــکات خــود پرداختنــد و خواســتار کمک های 

دولتی به هیأت های ورزشی شدند.
در ادامــه علیرضــا صفــی زاده، سرپرســت اداره 
اداره  گفــت:  بهــار  شهرســتان  جوانــان  و  ورزش 
ورزش هــم اکنــون جایــگاه مناســبی بیــن ادارات 
ندارد، به طوری که گاهی دیده می شود جواب نامه 
ایــن اداره نیــز داده نمی شــود، ایــن اداره اســتقال 
خــود را از دســت داده و مــا در تاشــیم کــه جایــگاه 
آن را احیــا کنیــم. وی در ادامــه پیشــنهاد راه انــدازی 
جاده تندرســتی و اســتفاده دوباره از دوچرخه های 
ایســتگاه دوچرخــه ســواری و تأمیــن ایمنــی جــاده 
ســامت را داد و افــزود: ارگان های مختلف هر یک 
بــه ســهم خــود باید بــه امــر ورزش کمــک کنند که 
شــهرداری ها یکی از این ارگان ها هستند که انتظار 

ما مساعدت آنها از ورزش است.
در ادامه فرماندار بهار اظهار کرد: اعتبارات دولتی 
در حدی نیســت که بتوانیم به هیأت های ورزشــی 
کمک مستقیم داشته باشیم و کمک دولتی تنها 

در قالب سالن، کفپوش و تعمیرات است.
احســان قنبــری بــه ورود بخــش خصوصــی در 
کمک به هیأت های ورزشی اشاره کرد و افزود: چند 
ســال پیش خبر خرید یک دستگاه بوگاتی توسط 
یک کشاورز بهاری خبر ساز شد که نشان می دهد 
در بهار افراد صاحب ســرمایه زیاد وجــود دارد؛ این 
از ظرفیت هــای مغفــول کشــاورزان بهــاری اســت 
کــه هیأت ها می توانند از آنهــا به عنوان حامی مالی 

استفاده کنند و مشکات هیأت را مرتفع کنند.
وی به همگانی کردن ورزش اشــاره کرد و گفت: 
هیأت ها عاوه بر فعالیت حرفه ای و قهرمان پروری 
بایــد به بحث همگانی کــردن ورزش نیز توجه ویژه 
داشــته باشند تا همه ســنین بتوانند در ورزش ها 

شرکت کنند.
بــه نقــل از عصــر همــدان، وی وجــود شــرایط 
کرونایی کشور در زمان کنونی را از موانع گسترش 
ورزش برشــمرد و با اشــاره به اینکه نماینده مردم 
بهار و کبودراهنگ نیز به بیماری کرونا دچار شده 
اظهار کرد: دعاگوی همه بیماران از جمله نماینده 
بهــار و کبودراهنــگ هســتیم، اما شــرایط ســختی 
در کشــور داریــم و قطعــا کار در چنیــن شــرایطی 
برای هیأت های ورزشــی ســخت اســت، اما رؤســا 
می توانند با برپایی تورهای ورزشــی، اردوی ورزشی 
و انجام ورزش در پارک ها و فضای سبز کار را ادامه 

دهند.

خبـــــــــــــــر یق بیکاری 320 ناجی غر
 سوغات تلخ کرونا در همدان!

است بازگشایی تمایلی نشان نداده  برای  استخردار هم  امروز یک  تا 
ع ویــروس کرونا  هگمتانــه، گروه ورزش: با شــرو
از اســفند ماه 98 در کشورمان بیشتر فعالیت های 
تحــت  ورزشــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  فرهنگــی، 
تأثیــر ایــن ویــروس منحــوس قــرار گرفــت و یکی از 
بخش های اصلی که اولین ترکش های این ویروس 

به بدنه آن وارد شد ورزش بود.
متوجــه  خســارت  بیشــترین  اتفــاق  ایــن  در 
اســتخرها بود چراکه تا به امــروز که نزدیک به 5 ماه 
از شــیوع ایــن ویروس می گــذرد با وجــود اینکه اکثر 
فعالیت هــا هرچند بــه صورت محدود از ســر گرفته 
شــده امــا هنــوز اســتخرها بــه عنــوان پرخطر تریــن 

مناطق تعطیل هستند.
ایــن تعطیلــی ضربــه بســیار ســنگینی بــر بدنــه 
ایــن بخــش وارد کــرده و اســتخرهای خصوصــی را 
تا مرز ورشکســتی برده است هرچند بهره برداران 
اســتخرهای دولتی نیز خسارات جبران ناپذیری را 
متحمــل شــده اند و از طرفی دیگر بیــکاری جامعه 
بــه  بــوده چراکــه  قابــل توجــه  نیــز  ناجیــان غریــق 
دلیــل عــدم بیمه از حداقــل مزایا از نظر معیشــتی 

محروم و در این زمینه دچار مشــکل شــده اند.
شــدن  قرمــز  و  کرونــا  ویــروس  دوبــاره  شــیوع 
بســیاری از شهرهای ایران به لحاظ شیوع آن باعث 
شــده تــا زمزمه هایی که مبنی بازگشــایی اســتخرها 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی شنیده می شد 
در هالــه ای از ابهــام قــرار بگیــرد و باید گفــت به این 
زودی ها نباید منتظر بازگشــایی اســتخرها در کشور 

باشیم.
به طور قطع خســارت اســتخرها تا مدت ها قابل 
جبــران نخواهــد بــود چراکــه در صــورت بازگشــایی 
اســتخر همچنــان مردم بــه دلیل اثرات ذهنــی که از 
این بیماری در این مدت ایجاد کرده شــاید تا ماه ها 
میل و رغبت آن چنانی به حضور در استخر نداشته 
باشــند و خانواده هــا نیز اجازه رفتن به اســتخر را به 

فرزندان خود ندهند.
همچــون  نیــز  همــدان  اســتان  اســتخرهای 
خســارت های  امــروز  بــه  تــا  کشــورمان  جای جــای 
بسیاری متحمل شده اند که به بررسی این موضوع 

پرداختیم.
کرونــا 40 میلیــارد تومان به اســتخرهای اســتان   �

همدان خسارت زده است

رئیــس هیــأت نجــات غریــق و غواصــی اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه خســارت اســتخرهای اســتان 
همدان در ایام تعطیلی کرونا اظهار کرد: استخرهای 
ورزشی از اولین اماکن در کشور بودند که بافاصله 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا تعطیــل شــدند و بــه نظــر 
می رســد بــا شــرایط موجــود آخریــن مکانــی هــم کــه 
بازگشــایی خواهــد شــد همیــن اســتخرها خواهنــد 

بود.
ســیروس سوریان افزود: از نظر وزارت بهداشت 
ایــن  شــیوع  بــرای  مکان هــا  خطرناک تریــن  از  یکــی 
ویــروس فضای اســتخرها اســت و بــه همین دلیل 
بازگشــایی  انتظــار  نبایــد  زودی هــا  ایــن  بــه  شــاید 

استخرها را داشته باشیم.
رئیــس هیــأت نجــات غریــق و غواصــی اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه بــرآورد خســارت اســتخرهای 
اســتان همــدان گفــت: در ســطح اســتان همــدان 
32 اســتخر فعــال داریــم کــه اگــر میانگیــن درآمــد 
بــرآورد  تومــان  میلیــون   300 را  اســتخرها  ماهیانــه 
کنیــم بــا تعطیلــی نزدیــک بــه 5 ماهــه اســتخرهای 
اســتان 40 میلیــارد تومان حداقل خســارت در این 

مدت است.
ســوریان خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در ســطح 
اســتان همــدان 180 ناجــی غریــق مــرد و 140 ناجــی 
نفــر   320 مجمــوع  در  کــه  بودنــد  فعــال  زن  غریــق 
نیــز در ایــام بیــکار شــده اند و هیــچ منبــع درآمــدی 
ندارنــد و از آنجایــی کــه بســیاری از ایــن افــراد بیمه 
هم نیســتند مزایای بیمه بیکاری شــامل حال آنها 

نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه ســامت انســان ها از هر چیز 
دیگری مهم تر اســت، بیان کرد: به شــخصه موافق 
بازگشــایی اســتخرها بــا شــرایط موجــود نیســتم و 
شــاید عــده ای از حــرف بنــده ناراحــت شــوند امــا در 
واقــع کنتــرل بهداشــتی در فضای اســتخرها بســیار 

مشکل است.
هــر کاری هــم کنیم برخــورد شــناگران بــا هم در   �

استخر اجتناب ناپذیر است 
رئیــس هیــأت نجــات غریــق و غواصــی اســتان 
همــدان عنــوان کــرد: اینکه هــر لحظه شــما بتوانید 
بســیار  کنیــد  اندازه گیــری  را  اســتخر  کولــر  میــزان 
مشــکل بــوده و اصــًا نیــروی ایــن کار وجــود نــدارد 

بنابرایــن هــر کاری هم کنیم برخورد شــناگران با هم 
در استخر اجتناب ناپذیر است.

ســوریان با اشــاره به شــیوه نامه های بهداشــتی 
کــه در زمینــه بازگشــایی اســتخرها از وزارت ورزش 
ابــاغ شــده اســت، گفــت: در ایــن شــیوه نامه اعام 
شــده که اســتخرهای سرپوشــیده با رعایت 2 و نیم 
مترمربــع برای هر نفر و حداکثر 50 درصد ظرفیت در 
مناطق سبز فعال شوند و فعالیت سونای مرطوب 

و خشک استخرها نیز ممنوع است.
شــیوه نامه  ایــن  در  همچنیــن  افــزود:  وی 
بهداشــتی باید میزان کلــر آزاد باقی مانده در آب نیز 

به صورت مداوم اندازه گیری شود.
رئیــس هیــأت نجــات غریــق و غواصــی اســتان 
همدان با اشــاره بــه عدم تمایل اســتخر داران برای 
بازگشــایی اســتخرها بــا شــیوه نامه موجــود گفــت: 
ایــن بازگشــایی به هیــچ وجه بــرای اســتخرها جنبه 
اقتصــادی نــدارد و در ایــن مــدت شــاید بســیاری از 
باشــگاه داران بدنســازی و سایر رشــته ها بارها برای 
بازگشــایی به اداره ورزش مراجعه کرده باشند اما تا 
بــه امروز یک اســتخردار هم برای بازگشــایی تمایلی 

نشان نداده است.
ســوریان عنوان کرد: اســتخرداران اعام کرده اند 
باشــد  بســته  اســتخر  اگــر  موجــود  شــیوه نامه  بــا 
کمتــر خســارت می بینیــم چــون بازگشــایی اســتخر 

هزینه هــای بیشــتری را بــر دوش ایــن اســتخرداران 
خواهد گذاشت.

اســتخرهای  بلیــط  خ گــذاری  نر بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتان همــدان بیــان کــرد: مــا نرخــی را بــه کمیتــه 
خ گــذاری اعــام کردیم که ســازمان صنعت معدن  نر
خ داشــته  و تجــارت مخالــف کــرد و اعــام کــرد دو نــر
خ شــرایط کرونایــی و بعــد از کرونــا چــون  باشــیم نــر
 اســتخرداران نمی تواننــد از پــس هزینه هــا بر 

ً
واقعــا

بیایند.
رئیــس هیــأت نجــات غریــق و غواصــی اســتان 
همــدان عنوان کرد: با شــیوه نامه موجود و شــرایط 
نــه  تــا  شــود  گرفتــه  نظــر  در  خ  نــر یــک  بایــد  گرانــی 

استخرداران و نه مردم متضرر نشوند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان نیــز 
با اشــاره به شــرایط موجــود ورزش اظهار کــرد: تمام 
تعلیــق  صــورت  بــه  دنیــا  در  ورزشــی  فعالیت هــای 
درآمده و بسیاری از فدراسیون ها تابع شرایط خاص 
بوده و یک ســال فعالیت خــود را تعطیل کرده اند و 

باید با شرایط کرونایی موجود کنار بیاییم.
محســن جهانشیر افزود: استخرها نیز همچون 
ســایر اماکــن ورزشــی خســارت بســیاری دیده انــد و 
ایــن امــر اجتناب ناپذیر بــوده و ما هــم تابع قوانین 
زمینــه  ایــن  در  بهداشــت  وزارت  و  ورزش  وزارت 

هستیم.

45 باشــگاه دار در استان همدان برای دریافت   �
وام ثبت نام کرده اند

همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
بــه  هزینــه  کمــک  وام  پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا 
حــال  در  گفــت:  همــدان  اســتان  باشــگاه داران 
بــرای  اســتان همــدان  دار در  باشــگاه   45 حاضــر 
باشــگاه   4 کــه  کرده انــد  نــام  ثبــت  وام  دریافــت 

شرایط الزم را داشته اند.
وی بــا بیــان اینکــه تــا جایــی کــه در توان داشــته 
باشــیم از باشــگاه ها و متولیان اســتخرهای استان 
حمایــت خواهیم کــرد، بیان کرد: اجاره باشــگاه ها و 
اســتخرهایی کــه زیر نظــر ما بوده از ابتــدای تعطیلی 
این اماکن تا به امروز بخشــیده شــده و تا زمانی که 
ایــن تعطیلی ها ادامه داشــته باشــد این شــرایط نیز 
حاکم خواهد بود. مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
همــدان عنــوان کــرد: حمایت های دســتگاه ورزش 
تــا پایــان ویروس کرونا از باشــگاه داران و اســتخرها 
ادامه خواهد داشــت و امیــدوارم هرچه زودتر پایان 

کرونا در جهان اعام شود.
، گفتنی اســت؛ استخرهای استان  به نقل از مهر
بــه امــروز همچــون ســایر اســتان های  تــا  همــدان 
کشــور خســارت جبران ناپذیری را متحمل شده اند 
کــه امیدواریــم هر چه زودتر بــا پایان کرونا شــاهد از 

سرگیری فعالیت های استخرها باشیم.

همزمان با سالگرد درگذشت پرمون نطقی داور بین المللی اسکیت

تومان 36میلیون  ارزش  به  مومنانه  کمک  بسته   120 یع  توز
هگمتانــه، گــروه ورزش: همزمــان با نخســتین 
ســالگرد درگذشــت پرمون نطقــی داور بین المللی 
اســکیت 1۲0 بســته معیشــتی به ارزش 36میلیون 

تومان بین نیازمندان همدانی توزیع شد.
پرمــون نطقی مربی و داور بین المللی اســکیت 
از  بازگشــت  در  گذشــته  ســال  کــه  بــود  اســتان 

مأموریت کاری بر اثر سانحه رانندگی در گذشت.
وی در تاریــخ 28 بهمــن ســال 1365 در تهــران 
 اهل همدان بود، چند 

ً
متولد و از آنجایی که اصالتا

هفتــه پس از تولدش بــه همراه پدر و مادر خود به 
همدان رفت و تا 32 سالگی در آن شهر زندگی کرد.

کارشناســی  تحصیــات   1390 ســال  در  نطقــی 
خود را در رشــته نرم افزار کامپیوتر در دانشــگاه آزاد 

اسامی همدان به پایان رساند.
اســامی  آزاد  دانشــگاه  در   1395 ســال  در  او 
واحــد تهــران مرکــزی در رشــته تغذیــه و فیزیولوژی 

ورزشی مشغول به تحصیل شد و در سال 1397 از 
غ التحصیل شد، موضوع پایان نامه او  دانشگاه فار
کســیداتیو 

ُ
»تأثیر مکمل آزربه بر نشــانگران فشــار ا

زنــان  در  مقاومتــی  فعالیــت  وهلــه  یــک  از  پــس 
« بود. اسکیت باز

وی از ســال 1396 در دانشــگاه بوعلــی ســینای 
همدان به تدریس دروس عملی و تئوری در رشــته 
تربیــت بدنی مشــغول شــد و در کنــار فعالیت های 
 ، ورزشــی، بــا داشــتن مــدرک کارشناســی کامپیوتــر
شــرکت دانــش بنیــان مربــوط به علــوم آی تــی را به 
همراه همســرش پایه گذاری کرد و به عنوان رئیس 
هیــأت مدیــره در آن فعالیت کرد و در دومین دوره 
مســابقات اینترنــت اشــیاء موفــق بــه کســب رتبه 

سوم کشوری شد.
وی در کنــار تمام فعالیت های حرفه ای در حوزه 
ورزش و کامپیوتــر و دیگــر فعالیت هــای شــغلی، با 

مؤسســات خیریــه مربــوط بــه کــودکان محــروم نیز 
همکاری داشت.

ازگلــه   1396 زمین لــرزه  از  پــس  نطقــی  پرمــون 
بــه  زلزلــه زده  مناطــق  در  حضــور  بــا  کرمانشــاه 
 
ً
کمک رســانی به خانواده های آسیب دیده خصوصا

 1398 ســیل  در  همچنیــن  و  پرداخــت  کــودکان 
شــمال ایــران بــا جمــع آوری مبلــغ قابــل توجهــی و 
ارســال آن بــه مناطــق خســارت دیــده بــه خصوص 
اســتان گلستان به یاری رســانی مردم آسیب دیده 

پرداخت.
وی در 11 ســالگی بــه ورزش اســکیت عاقه مند 
شــد و از همان زمان در کنار تحصیل در مدرســه و 
دانشــگاه و به مــوازات دیگــر فعالیت های شــغلی، 
بخــش بزرگی از عمرش را بــه یادگیری این ورزش و 

آموزش حرفه ای آن پرداخت.
اســکیت،  در  بازیکنــی  کنــار  در  در 1387  نطقــی 

موفق به کســب گواهینامه مربیگری در رشته های 
اســکیت پایه، اســکیت ســرعت، اســکیت هاکی و 
داوری گردیــد و از آن پــس به طــور رســمی به عنوان 
مربی و داور مشــغول به کار و در ســال 1389 موفق 
بــه کســب مــدرک مربیگــری بین المللــی اســکیت 

هاکی از فدراسیون جهانی شد.

بگیرد درستی  تصمیم  لیگ  تعطیلی  یا  ادامه  درباره  لیگ  سازمان 

هگمتانــه، گــروه ورزش: ســرمربی تیــم فوتبــال 
نســاجی مازندران گفت: سازمان لیگ درباره ادامه 
یا تعطیلی مجدد لیگ برتر تصمیم درستی بگیرد.

محمود فکری در نشســت خبری پیش از دیدار 

مقابــل فــوالد خوزســتان گفــت: خیلــی خوشــحالم 
بعد از چندسال به نساجی و شهر خودم برگشتم. 
در حاضــر در لیــگ برتــر هســتیم و جــا دارد مجــددا 
بــه مردم این شــهر و مازندران تبریــک بگویم. حق 
مازندران اســت که در لیگ برتر تیم داشــته باشــد. 
امیدواریم با تاش همه مجموعه شهری و استانی 
ایــن تیــم در لیــگ برتر پرقــدرت ظاهر شــود و برای 

شهر و استانمان کسب اعتبار کند.
فکــری ادامه داد: بعد از بازی با تراکتور تمرینات 
خوبــی داشــتیم. بچه هــا روحیــه خوبی را بعــد از آن 
برد به دست آوردند. به بچه ها تذکر دادیم که غرور 
کاذب نداشــته باشــند و خودشــان را کامــا آمــاده 
کننــد. تمــام مســائل شــخصی و تمرینــی را رعایــت 
کننــد تــا برای بازی با فوالد آماده باشــند تــا بتوانیم 

بازی خوبی را ارائه بدهیم.
وی تصریــح کــرد: نتیجــه بــازی مهــم اســت امــا 

مهمتــر این اســت کــه بچه هــا را آمــاده کردیــم تا با 
تمام وجود بازی کنند و بعد از بازی ناراحت نباشند 
انــرژی  خــاص  صحنــه  یــک  در  می توانســتند  کــه 
بیشــتری بگذارند اما نگذاشتند. یعنی وجدانشان 
راحــت باشــد که تمام انرژی خودشــان را گذاشــتند 
و تمام تاششــان را کردند. هرنتیجه ای رقم بخورد، 
دســت خــدا اســت. امیدواریــم بــازی خوبــی برگــزار 
شــود و در نهایــت طرفداران خوب نســاجی و مردم 

خوب مازندران از نتیجه آن راضی باشند.
مثبــت  مــورد  در  مازنــدران  نســاجی  ســرمربی 
شــدن تســت برخی از تیم ها مانند استقال گفت: 
در تمرینــات تمــام تاشــمان را کردیــم تــا مشــکلی 
بــرای بازیکنــان و مجموعــه تیــم به وجــود نیاید. در 
مجمــوع تابــع تصمیم ســازمان لیگ و فدراســیون 
را  خودمــان  امــروز  بــازی  بــرای  هســتیم.  فوتبــال 
آمــاده کردیــم ولــی بــه هرحــال با توجــه بــه اتفاقات 

بــه وجود آمده ســازمان لیــگ باید تصمیــم بگیرد. 
اگــر قــرار اســت بازی هــا تعطیل شــوند، بایــد کامل 
تعطیل شــوند. اگر قرار باشــد بازی برگزار نشود، نه 
کرونــا برطــرف می شــود و نــه بازیکنان افــراد تیم ها 
کــه آســیب دیدنــد بابت کرونــا به ایــن زودی خوب 

می شوند.
فکــری افزود:  شــاید هفته های بعد هــم بازی ها 
تعطیل شــوند. یا تصمیم بگیرند کــه بازی ها کامل 
تعطیل شــود یا برگزار شود. چون برای فصل آینده 
ج  فرصتی نداریــم. تیم ها و مربیان از باتکلیفی خار
شــوند و بدانند که بازی ها برگزار می شــود یا نه، اگر 
قــرار باشــد یــک هفتــه بــازی برگــزار نشــود و دوباره 
بمانیــم  باتکلیفــی  در  و  کنیــم  آمــاده  را  خودمــان 
باعث خستگی و آسیب دیدگی مجدد بازیکنانمان 
می شــود. امیدواریــم ســازمان لیــگ تصمیم خوبی 

بگیرد تا همه بدانند چه کاره هستند.

جم به  سفر  آستانه  در  استقالل  به  دوباره  شوک 
شد اعالم  مثبت  هم  دیگر  یکن  باز چند  کرونای  تست 

آســتانه ســفر تیــم  گــروه ورزش: در  هگمتانــه، 
اســتقالل به جم و در شــرایطی که اعضــای این تیم 
در فــرودگاه حضــور داشــتند تســت چنــد بازیکــن 

دیگر این تیم مثبت اعالم شد.

در شــرایطی کــه اعضای تیم اســتقال در فــرودگاه 
مهرآباد حاضر شده و قصد سفر به جم را داشتند، یک 
شوک دیگر به آبی پوشان وارد شد تا اعضای کادر فنی 

و مدیریتی این تیم را از سفر به بوشهر منصرف کند.

 پاســخ دومیــن تســت کرونــای بازیکنــان 
ً
ظاهــرا

اســتقال نیز به دســت کادر پزشکی و اعضای فنی 
ایــن تیم رســید و تعــداد بازیکنانی که در اســتقال 
به ویروس کرونا مبتا شده اند 12 نفر شده است.

پیش از این 6 بازیکن تیم استقال )4 بزرگسال 
و 2 امید( به ویروس کرونا مبتا شده بودند.

این اتفاق باعث شــد تا کادر فنی تیم اســتقال 
تصمیم بگیرد آبی پوشان راهی جم نشوند.
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قدرتمندترین رایانه جهان 
در خدمت مبارزه با کرونا

مقامــات  مجــازی:  فضــای  گــروه  هگمتانــه، 
ژاپنــی اعالم کردند قرار اســت از یک ابر رایانه این 
کشــور که برای اولین بار در مدت 9 سال اخیر به 
عنــوان قدرتمندترین رایانه جهان معرفی شــده 
اســت برای یافتن راه های مبارزه با ویروس کرونا 

استفاده کنند.
بــه گزارش تلویزیون ژاپــن، ابر رایانه »فوگاکو« 
که بــه طور مشــترک توســط مؤسســه تحقیقاتی 
غــول  فوجیتســو،  شــرکت  و   )RIKEN( ریکــن 
ســازنده لــوازم الکترونیکــی، توســعه داده شــده 
اســت روز دوشنبه در رده بندی رایانه های سریع 
کــه هر ســال دو بــار در یک همایش بیــن المللی 
کارشناســان اعام می شود، جایگاه نخست را به 

خود اختصاص داد.
ایــن کامپیوتــر ژاپنــی در مؤسســه ای در شــهر 
کوبه در غرب ژاپن نصب شــده و توانســته است 

برای اولین بار وارد رده بندی جهانی شود.
مجمــوع  از  اســت  شــده  موفــق  »فوگاکــو« 
شــش بخش در چهــار بخش از جمله ســرعت 
قــرار  رایانه هــا  ابــر  ســایر  از  برتــر  محاســبات، 

بگیرد.
ابرکامپیوتــر فوگاکــو توانایــی انجــام 415 هــزار 
تریلیــون محاســبه در ثانیــه را دارد کــه 2.8 برابــر 
ســریعتر از ابرکامپوتــر ســامیت ســاخت شــرکت 

آمریکایی آی بی ام است.
کــه  فوگاکــو همچنیــن در ســه بخــش دیگــر 
روش هــای  در  عملکــرد  گیــری  انــدازه  شــامل 
محاسباتی برای کاربردهای صنعتی، استفاده های 
هوش مصنوعی و تحلیل داده های بزرگ می شود 

هم جایگاه برتر را به خود اختصاص داد.
مقامات مؤسســه ریکــن گفتند که »فوگاکو« 
ایــن  در  را  کارایــی  توجه تریــن  قابــل  و  بهتریــن 
ابــراز  آنهــا  اســت  داشــته  اصلــی  بخش هــای 
امیــدواری کردند که این ابــر رایانه و فناوری های 
آن بــه حــل و فصــل طیفــی از مســائل اجتماعــی 
از جملــه یافتن راهــی برای مبارزه بــا کرونا کمک 

کند.

خبـــــــــــــــر
آخرین آمار و اطالعات بخش آی سی تی کشور

رشد 25 میلیونی خطوط تلفن همراه 
در یک سال

ثابت تلفن  به  مردم  تمایل  عدم 
هگمتانــه، گــروه فضــای مجــازی: آخریــن آمــار و 
از تلفــن  از برخــورداری مــردم   ICT اطالعــات بخــش 
و موبایــل نشــان می دهــد در یکســال گذشــته ۲5 
میلیــون خط موبایل وارد شــبکه ارتباطی شــده اما 
ضریب نفــوذ تلفن ثابت همچنان روند نزولی را طی 

می کند.
آمــار ســازمان تنظیــم  آخریــن   ، بــه نوشــته مهــر
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از وضعیــت پوشــش 
تلفــن همــراه و تلفــن ثابــت در کشــور کــه مربوط به 
پایان سال 98 است، نشان می دهد که 118 میلیون 
ارتباطــی  شــبکه  در  کارت  ســیم   452 و  هــزار   25 و 
روشــن اســت و ضریــب نفــوذ موبایــل از 142 درصد 

عبور کرده است.
ورود ۲5 میلیــون خــط جدید به شــبکه موبایل   �

در یک سال
ایــن در حالی اســت کــه در پایان ســال 97 تعداد 
مشــترکان موبایــل در کشــور 93 میلیــون و 36 هزار 
و 584 نفر و ضریب نفوذ نیز 113 درصد اعام شــده 
بــود. بــا این حــال در عرض یک ســال نزدیــک به 25 
میلیــون شــماره جدیــد وارد شــبکه شــده و ضریب 

نفوذ نیز 29 درصد رشد کرده است.
ایــن میزان رشــد، بــه نوعی طی ســالهای اخیر بی 
ســابقه بوده اســت. چرا که در سال 96 ضریب نفوذ 
موبایــل 110 درصــد بود و در یک ســال تا پایان ســال 

97 بــه 113 درصــد رســید. در همیــن حــال بــه تعداد 
88 میلیــون مشــترک، تنهــا 5 میلیون افــزوده و 93 
میلیــون مشــترک تا پایان ســال 97 در شــبکه ثبت 

شد.
هــم اکنون در یک رشــد عجیب، به شــمار ســیم 
 25  ، کشــور موبایــل  شــبکه  در  فعــال  کارت هــای 

میلیون سیم کارت جدید افزوده شده است.
بیشترین نفوذ موبایل در میان کاربران شمال   �

کشور
بررســی ها نشــان می دهــد کــه کاربــران در شــمال 
کشور بیشترین تعداد دارندگان سیم کارت هستند 
و ضریــب نفــوذ موبایــل در ایــن منطقــه 158 درصــد 
گزارش شــده اســت. این رقم در شــمال شرق کشور 

136 درصد و در شمال غرب 147 درصد است.
موبایــل در اســتان های مرکــزی و جنوبــی کشــور 
143 درصد نفوذ داشــته و در جنوب شــرق 120 درصد، 
در جنــوب غــرب 141 رصــد، در غــرب 136 درصــد و در 
نشــان  را  نفــوذ  درصــد   129 آذربایجــان  اســتان های 

می دهد.
ارتباطات به 583 روستا در یک سال رسید  �

آمــار و اطاعات بخش ICT در خصوص ارتباطات 
روســتایی نیز حاکی از آن اســت که تا پایان سال 98 
حــدود 52 هــزار و 138 روســتای دارای ارتبــاط و 47 
هــزار و 729 روســتای دارای تلفــن خانگــی بــه ثبــت 

رســیده اند. بــه ایــن ترتیب طــی یک ســال اخیر تنها 
583 روستا به شبکه ارتباطی متصل شدند و تلفن 
خانگی نیز در یکهزار و 694 روستا برقرار شد. چرا که 
تا پایان ســال 97 شــمار روســتاهای دارای ارتباط 51 
هزار و 555 و شــمار روســتاهای دارای تلفن خانگی 
46 هزار و 35 روســتا اعام شده بود. به طور کلی بنا 
بــر آمار ســازمان تنظیــم مقــررات هم اکنــون 84.47 

درصد روستاها دارای ارتباط هستند.
تقاضا برای تلفن ثابت اشباع شد  �

در بخــش ارتباطات تلفن ثابــت نیز دایری بیش 
از 28 میلیون و 980 هزار تلفن ثابت در کشــور ثبت 
شــده است. این رقم در سال 97 حدود 29 میلیون 

و 521 هزار خط اعام شده بود.
بــا ایــن وجود شــواهد نشــان می دهد کــه میزان 
مصــرف تلفــن ثابــت در میــان مردم ســال به ســال 
کمتر می شود و ضریب نفوذ تلفن ثابت که در سال 
97 حــدود 35.97 درصــد بــود در ســال 98 به 34.89 

درصد رسیده است.

بنــا بــر اعــام ســازمان تنظیــم مقــررات طــی یــک 
ســال اخیــر شــرکت مخابرات ایــران حــدود 500 خط 
جدیــد تلفن ثابت در کشــور منصوب کرده و شــمار 
خطــوط منصوبــه از 38 میلیــون و 459 هــزار و 464 
خط در ســال 97 به 38 میلیون و 980 هزار و 400 خط 
در پایان ســال 98 رســیده اســت. با این حال تعداد 
خطــوط فعال تلفــن ثابت، روند نزولــی دارد و به نظر 
می رســد کاربران تمایلی دیگر به خطوط ثابت نشان 

نمی دهند.

توســعه  ســتاد  مجــازی:  فضــای  گــروه  هگمتانــه، 
هوشمندســازی  و  دیجیتــال  اقتصــاد  فناوری هــای 
 5 از  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
شــکل گیری  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  کــردن  برابــر 

استارت آپ های هوش مصنوعی خبر داد.
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  از  نقــل  بــه 
جمهوری، حمایت از توســعه فناوری هوش مصنوعی 
یکــی از اولویت هایــی اســت کــه در معاونــت علمــی و 
فناوری ریاســت جمهوری دنبال می شــود. یک فناوری 
پیچیــده و کاربــردی که قرار اســت با تاش زیســت بوم 

فناوری و نوآوری در کشور گسترش یابد.
و  دیجیتــال  اقتصــاد  فناوری هــای  توســعه  ســتاد 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  هوشمندســازی 

جمهــوری هــم بــا همیــن هــدف بــه دنبــال افزایــش 5 
برابــری ســرمایه گذاری های دولتــی و خصوصــی در این 

صنعت جهانی است.
هــوش مصنوعی یک فناوری پیچیده با کاربردهای 
ســاده اســت که توســعه آن بــرای هر کشــوری ضروری 
اســت؛ کشــورهای مختلــف بــه اهمیت باالی توســعه 
 ، هــوش مصنوعــی پی بــرده  و در حــال حاضر 60 کشــور
سندی ملی برای توسعه این فناوری کاربردی در کشور 

خود تنظیم کرده اند.

ایــن ضــرورت در ایــران نیــز درک شــده و نخبگان و 
سرآمدان علمی کشور با ورود به این عرصه در تاشند 
تــا زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری هــوش مصنوعــی در 

کشور را ارتقا دهند.
و  دیجیتــال  اقتصــاد  فناوری هــای  توســعه  ســتاد 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  هوشمندســازی 
جمهــوری بــرای همراهــی با این زیســت بوم ســودمند 
اســتارت آپ های  تعــداد  تــا  اســت  تــاش  و خــاق در 
ایــن حــوزه را در آینــده ای نزدیــک به 200 مورد برســاند و 

ســرمایه گذاران را بــه حضــور در حوزه هــوش مصنوعی 
ترغیب کند. یکی از برنامه های این ســتاد، 5 برابر کردن 
اســتارت آپ های  شــکل گیری  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
هوش مصنوعی است. در واقع یکی از اولویت های این 

ستاد، افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است.
مذاکره با 3 دانشگاه فعال در این حوزه هم از دیگر 
اقدامات ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
چنــد  ایــن  طــی  علمــی  معاونــت  هوشمندســازی  و 
ســال اخیر اســت تــا آزمایشــگاه های تخصصی هوش 

مصنوعی در این دانشگاه ها راه اندازی شود.
هوش مصنوعی یک فناوری کلیدی در هر کشــوری 
اســت و 10 کشــور چین، ویتنام، اندونزی، آمریکا، تایلند، 
برزیــل، فرانســه، انگلســتان، لهســتان و ایتالیــا در این 
حــوزه رشــد قابــل توجهــی کرده انــد و بیشــترین میــزان 
اســتفاده از ایــن فنــاوری را دارنــد. حجــم اقتصــادی این 
فنــاوری نوظهــور در دنیا تا 2030، بیــش از 16 تریلیون دالر 
برآورد شــده که یک ســوم بازار فعلی جهانی را تشــکیل 
می دهــد. این فنــاوری کاربــردی می تواند در آینــده ای نه 
چنــدان دور زندگــی بیشــتر انســان ها را تحت تأثیــر قرار 
دهــد. به طــوری که بر اســاس آمــاری جهانی پیش بینی 
شده که 47 درصد از کل جایگاه های شغلی در سال 2030 
به شکل اتوماسیون و بدون حضور انسان انجام شود.

هگمتانــه، گــروه فضای مجــازی: امروز در ایــن مقاله 
کاربــردی از وب ســایت کالــی بویز قصــد داریم 5 آنتی 
ویــروس برتــر در ســال ۲0۲0 را بــه شــما معرفــی کنیــم 
تــا بتوانیــد با مقایســه آنهــا با یکدیگــر بهتریــن آنتی 
ویــروس را بــرای دیوایس هــای خــود انتخــاب کنید و 
امنیــت نســبی را برای سیســتم های خود بــه ارمغان 
آوریــد. همانطور که میدانید با پیشــرفت تکنولوژی، 
کاربرد باالی کامپیوتر و موبایل در بهبود زندگی بشــر 
بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت. بــه تناســب همین 
مورد بدافزار ها و ویروس ها نیز توســعه یافته اند که 
)آنتی ویروس(  در ایــن حین نیاز مبرم بــه ضد بدافزار

کامال حس می شود.
 ، بــه گــزارش هگمتانه به نقــل از وب ســایت کالیبویز
قبــل از اینکــه بــه معرفــی و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر 
بپردازیم بهتر اســت تا مقدمه ای در مورد ویروس ها 
گفتــه شــود تا یک درک نســبی را نســبت بــه ویروس 
داشــته باشــید و ســپس بــه ادامــه بحث و مقایســه 
خواهیم پرداخت.تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

ویروس رایانه ای چیست؟  �
ویــروس یک نوع بدافزار اســت که راه هــای گوناگونی 
اختــال  و در سیســتم ها  رایانــه دارد  بــه  بــرای ورود 
ایجــاد می کنــد. بــا توجه بــه اینکــه بیــش از 46 درصد 
مردم اطاعات شخصی خود را در کامپیوتر یا لب تاپ 
شــخصی خود ذخیره ســازی می کنند این امر موجب 
بــرای  ترفنــد  و  راه  بهتریــن  دنبــال  کاربــران  تــا  شــده 
دزدیــده نشــدن یا خراب نشــدن اطاعات خودشــان 

انجام دهند.
آنتی ویــروس  نرم افزاری اســت که وظیفــه جلوگیری و 
پاکســازی ویروس هــا و محافظــت از کامپیوترهــا را بر 
عهده دارد. در این مقاله، قصد داریم 5 آنتی ویروس 
برتــر را معرفــی کرده و مزایا و معایــب آن ها را با هم به 

نمایش بگذاریم.
�  BitDefender آنتی ویروس
آنتی ویروس بیت دیفندر  �

 Florin Talpes در ســال 1998 میــادی فــردی بــه نــام
و همســرش Mariuca Talpes بــا نام گــروه نرم افزاری 
ســافت وین در کشــور رومانی شــروع بــه عرضه آنتی 
ویــروس avx کردنــد. در آن زمــان ایــن آنتــی ویروس 
اینترنتــی  مرورگرهــای  بــا  کــه  بــود  برنامــه ای  اولیــن 
همخوانــی داشــت و تمــام فایل هایــی کــه رد و بــدل 
می شــد را بررسی می کرد. از ســال 2001 نام این شرکت 
به بیت  دیفندر تغییر پیدا کرد. این شرکت ابزارهایی 
و  کامپیوتــری  شــبکه های  و  ســرورها  امنیــت  بــرای 
کاربــران تجــاری ارائه می د هد. شــایان ذکر اســت این 
نرم افــزار در حــال حاظــر حــدود 45 میلیــون کاربــر در 

جهان دارد.
*مزایای آنتی ویروس بیت دیفندر

انــواع  عملکــرد  کــردن  بــاک  در  هوشــمند  موتــور 
ویروس.

مبارزه با “باج افزارها” جهت ممانعت از تغییر پسوند 
.Encryption فایل ها و

مجهــز بــه سیســتم Anti-Tracker بــرای جلوگیری از 
ثبت اطاعات شما در مرورگرها.

 Safe ســرویس  بــا  نگرانــی  بــدون  ایمــن  وبگــردی 
.Browser

و  فرزنــدان  عملکــرد  روی  بــر  والدیــن  کامــل  کنتــرل 
تعیین سطح دسترسی.

دیوار آتشــین )Firewall( پیشرفته برای دفاع در برابر 
حمات احتمالی از طریق اینترنت.

بــه  از  جلوگیــری  جهــت  بــه  بانکــی  عملیــات  کنتــرل 
سرقت رفتن اطاعات حساب بانکی.

مجهــز بــه سیســتم ضــد کاهبــرداری و گــزارش وب 
. سایت های کاهبردار

کنترل شــدید و دقیــق Flash Memory پیش از ورود 
فایل ویروسی به درون سیستم.

. کنترل شبکه های اجتماعی و میکروفون کاربر
روی  بــر  ویــروس  آنتــی  عملکــرد  از  هفتگــی  گــزارش 

سیستم شما.
مجهز به سیســتم Rootkit Rescue Mode به جهت 
مبــارزه بــا ویروس هایــی که پیــش از ورود بــه ویندوز 

فعالیت می کنند.
کنترل و محافظت از Passwordهای روی سیستم.

معایب آنتی ویروس بیت دیفندر
کاهش ســرعت سیستم به دلیل امکانات اضافی در 

حال اجرا نسبت به آنتی ویروس های دیگر
 )Update( حجــم باال و عدم ذخیره فایل به روزرســانی
برای انتقال به سیتســم های دیگر و یا برای استفاده 

در دفعات بعدی.
�  KasperSky آنتی ویروس
آنتی ویروس کسپرسکی  �

 )Eugene( این شــرکت در سال 1997 توســط یوجین
در   )Kaspersky Natalia( کاسپرســکی  ناتالیــا  و 
بــه   2003 ســال  از  و  گردیــد  تاســیس  روســیه  کشــور 
شــهرت رســید. این آنتی ویروس یکی از قدیمی ترین 
قبــل  ســال ها  از  کــه  می آیــد  حســاب  بــه  نرم افزارهــا 
تاکنون توانسته قدرت مانور خود را در حد استاندارد 
نگــه دارد. kasperSky بهتریــن پیشــنهاد بــرای لــپ 
تاب و تبلت به شــمار می آید چرا که به دلیل داشــتن 
حجــم کم، بــرای رایانه های پرتابل مناســب تر اســت. 
سیســتم های  روی  نصــب  قابلیــت  کاسپراســکای 
 Self Defense آلــوده بــدون دخالت کاربــر و پــردازش
بهینه ســازی شــده را نیــز داراســت. محصــوالت ایــن 
تســت  ســازمان های  از  بســیاری  توســط  شــرکت 
ابزارهای امنیتی بررسی شده اند و از تمامی امتحانات 
ســربلند بیــرون آمده انــد. یکــی از خصوصیات بســیار 
مهــم کاسپراســکای ایــن اســت که همیشــه در حال 
اسکن سیستم اســت. جالب است بدانید که شعار 
کاسپراســکای ســبز برای شــما، قرمز بــرای تهدیدات 

)Green for you Red for threat( است.
مزایای آنتی ویروس کسپرسکی  �

برنده هوشمندترین موتور در بین آنتی ویروس ها.
برقراری امنیت بهینه، بدون افت سرعت.

مدیریت سریع و راحت برای امنیت آناین.
، MAC و تلفن همراه. قابل استفاده بر روی کامپیوتر

و  بانکــی  پرداخت هــای  بــرای  حداکثــری  امنیــت 
خریدهای آناین.

کنترل شــدید و دقیــق Flash Memory پیش از ورود 
فایل ویروسی به درون سیستم.

مجهــز بــه سیســتم ضــد کاهبــرداری و گــزارش وب 
. سایت های کاهبردار

مجهز به فن آوری کنترل والدین بر فرزندان.
مبارزه با “باج افزارها” جهت ممانعت از تغییر پسوند 

.Encryption فایل ها و
دیوار آتشــین ســخت گیر برای دفــاع در برابر خطرات 

اینترنتی.
البراتــوار  بــه  مشــکوک  فایل هــای  ارســال  امــکان 

کسپرسکی برای بررسی سامت فایل.
مجهز به امکان باک کردن تبلیغات وب سایت ها.

محافظــت از مجموعه پســوردهایی که بــرای کارهای 
مختلف مورد استفاده قرار می دهید )فقط در نسخه 

.)Total Security
از  محافظــت  بــرای   Encryption ایجــاد  قابلیــت 
فایل هــای مهم شــما در برابر نفــوذ ویروس ها )فقط 

.)Total Security در نسخه
معایب آنتی ویروس کسپرسکی

Scan سرعت پایین در
حجم بسیار باالی آپدیت ها

Update عدم توانایی ذخیره فایل به روزرسانی
تاخیر در اجرای برنامه ها به دلیل اسکن کردن برنامه ها.

�  ESET آنتی ویروس
�  eset آنتی ویروس

این شــرکت در ســال 1992 در نتیجه ادغام دو شرکت 
آمــد. محصــول معــروف و قدرتمنــد ایــن  بــه وجــود 
شــرکت یعنــی آنتــی  ویــروس ESET بــا کســب جوایــز 
مختلــف و متعــدد تحســین همگان را بــه خود جلب 
کــرده اســت. باتوجــه بــه علمکــرد بســیار خــوب ایــن 
جوایــز  کســب  و  اخیــر  ســال های  در  ویــروس  آنتــی  
Av-ویــروس ســازمان  از  متعــدد  گواهینامه هــای  و 
آنتــی   بهتریــن  را   ESET می تــوان   Comparatives
ویروس در سیســتم پیشگیرانه )که کاربرد اصلی آن 
مقابله با تهدیدات ناشــناخته اســت( معرفی کرد. در 
پنجــم نوامبر ســال 2007 محصول جدید این شــرکت 
بانــام ESET Smart Security نیــز کــه بــه غیــر از آنتــی  

، فایروال و ضد اســپم  ویــروس و ضد جاســوس افزار
هم دارد، به بازار ارائه شد.

نــرم  برتریــن   ESET کارشناســان،  از  برخــی  گفتــه   بــه 
افــزار امنیتــی دنیــا محســوب می شــود چــرا کــه حجم 
بســیار کمــی داشــته و بــا حداقــل ســخت افزار کنــار 
می آیــد. به روزرســانی بــی دردســری دارد و قطعا با یک 
بــار اســکن، رایانــه شــما را در برابر همــه اطاعاتتان از 
خطــر پاکســازی می کند. در یک جملــه می توان گفت: 

NOD32 یک آچار فرانسه برای رایانه شماست.
�  eset مزایای آنتی ویروس

ضد ویروس، ضد جاسوس و ضد سوءاستفاده.
تکنولوژی ضدسارق لپتاپ یا تلفن همراه )الیسنس 
 Multi-Device و   Smart Security Premium

Security این قابلیت را دارد(.
مجهز به سیستم ضدکاهبرداری.

 NOD32 نســخه( Firewall دیــوار آتشــین یــا همــان
Antivirus این قابلیت را ندارد(.

 NOD32 )نســخه  هرزنامه هــا  بــا  مبــارزه  تکنولــوژی 
Antivirus این قابلیت را ندارد(.

 Antivirus NOD32 بانکداری و پرداخت امن )نسخه
این قابلیت را ندارد(.

مجهز به سیســتم کنترل والدین بر فرزندان )نسخه 
Antivirus NOD32 این قابلیت را ندارد(.

قابلیت Scan کردن Flash Memory پس از اتصال.
 NOD32 )نســخه  Hackerهــا  ورود  از  ممانعــت 

Antivirus این قابلیت را ندارد(.
محافظــت از Passwordهــای کاربــر )فقــط الیســنس 
 Multi-Device و   Smart Security Premium

Security این قابلیت را دارند(.
رمزگــذاری بــر روی فایل هــای فــوق العاده مهــم )این 
 Smart Security Premium امــکان فقــط در نســخه

وجود دارد(.
امکان آپدیت آفاین.

عدم کاهش سرعت سیستم و بهینه بودن آن
eset معایب آنتی ویروس

داشــتن قــدرت نســبتا کــم بــرای حــذف و شــناخت 
Trojan

)به  پــاک کــردن فایل های ویروســی بدون اجــازه کاربر
صورت پیش فرض(

�  Avira آنتی ویروس
آنتی ویروس آویرا  �

 Avira Premium Security Suite ویــروس  آنتــی 
یکــی از محصــوالت کمپانــی Avira GmbH می باشــد 
نــام  کــه H+BEDV Datentechnik Gmbh نخســتین 
 Luke آن بــه هنــگام پیدایــش بــود. موتــور آن بــا نــام
Filewalker در ســال 1988 در کشــور آلمــان آغــاز بــه 
کار کــرد و اولیــن محصــول آنتــی  ویــروس خــود یعنی 
بــا   2001 ســال  در  بعــدا  کــرد.  بــازار  روانــه  را   H+BEDV
را  قبلــی  نــام   Avira Antivirus آنتی ویــروس  معرفــی 
کنــار گذاشــت و بــا معرفی آنتــی  ویــروس فوق العاده 
اغلــب  شــگفتی  باعــث  قدرتمنــد  و  ســریعش 
کارشناســان امنیتی شــد. طلــوع آن ســال 2007 و 2009 
بــود که جــزو 100 محصول برتــر رایانه ای توســط مجله 
PC World معرفی گردید. جالب است بدانید که این 
شــرکت بیــش از 100 میلیــون کاربــر و 300 پرســنل در 

سراسر جهان دارد.
مزایای آنتی ویروس آویرا  �

. ، ویروس و باج افزار مبارزه با بدافزار
فایروال قوی و قابل تنظیم برای تعیین دسترســی یا 

عدم دسترسی نرم افزارها به اینترنت.
امنیــت کامــل در مــرور کــردن وب ســایت ها و کنترل 

. مرورگر
افزایــش ســرعت و  امــکان بهینــه ســازی وینــدوز و 

راندمان سیستم عامل.
پاک ســازی پوشه ها و فایل های تکرار شده که باعث 

اشغال فضای سیستم می شوند.
تعمیر باگ های رجیســتری ویندوز جهت ممانعت از 

. هنگ کردن ویندوز
امــکان Delete کــردن فایــل و پوشــه بــه صورتــی کــه 

غیرقابل بازیابی باشند.
قابلیت Encryption جهت عدم دسترسی به فایل و 

پوشه ای مهم که ممکن است آلوده شود.
مدافعی قوی در برابر نرم افزارهای جاسوسی.

امــکان پــاک کــردن History کامپیوتــر جهــت ســبک 
شدن سیستم از فایل های قدیمی.

معایب آنتی ویروس آویرا
از بیــن بــردن کــرک )Crack( و پــچ )Patch( بســیاری از 

نرم افزار ها.
عدم توانایی آپدیت آفاین در نسخه 2019.

�  F-Secure آنتی ویروس
آنتی ویروس اف سکیور  �

جایگزینــی  آنچــه  از  “حفاظــت   F-Secure شــعار 
نــدارد” اســت. ایــن کمپانــی از ســال 2006 تاکنــون بــا 
اخــذ رتبه هــای بــاال از کمپانی هــای معتبر تســت آنتی 
قــرار  حفاظــت  محصــول  بهتریــن  رتبــه  در  ویــروس 
گرفته اســت. F-Secure یک شــرکت فناندی اســت 
کــه در زمینــه ارائــه امنیت به عنوان یک ســرویس در 
 F-Secure بیــن اپراتورهــا در جهــان پیشــگام اســت

بیســت دفتر و 940 کارمند در دنیا دارد در حال حاضر 
 F-Secure 200 اپراتــور در بیــش از 40 کشــور جهــان از
بــه  اســتفاده می کننــد و میلیون هــا خانــه و تجــارت 
F-Secure اعتماد دارند. F-Secure در حال گسترش 
به ســمت فضای ابری اســت و راه حل های زیادی که 
نیازهــای جامعــه اپراتورهــا را فراتر از امنیــت اینترنت 
 F-Secure اعتمــاد  قابــل  خدمــات  می کنــد.  برطــرف 
برای مشــتری ها و تجارت های آناین آرامش خاطر به 
 F-Secure همراه می آورد و خدمات نرم افزاری آناین
پشــتیبانی  و  هســتند  اســتفاده  قابــل  ســادگی  بــه 

مطلوبی را ارائه می کنند.
خانگــی   � کاربــران  بــرای  اف ســکیور  محصــوالت 

ح زیر است: به شر
Secure Internet Security

F-Secure Anti-Virus
F-Secure Mobile Security

F-Secure Online Backup
F-Secure Home Server

و محصوالت آن برای کاربران تجاری شامل:  �
F-Secure Protection Service

F-Secure Client Security
F-Secure for Exchange

F-Secure Policy Manager Framework
F-Secure Messaging Security Gateway

F-Secure Linux Security
مزایای آنتی ویروس اف سکیور

افزارهــا  نــرم  امنیتــی  وصله هــای  خــودکار  دریافــت 
بصورت یکپارچه

بهبــود امنیت و بهره وری با کنترل دسترســی به وب 
سایت ها

ماننــد  حســاس  فعالیت هــای  امنیــت  افزایــش 
بانکداری آناین

قطــع کنترل بیرونی دســتگاه هایی که مــورد نفوذ قرار 
گرفته

کاهش قابل توجه ترافیک شبکه هنگام آپدیت
انــواع فایل هــای مخــرب  بــه  جلوگیــری از دسترســی 

دانلود شده
ارســال و اســکن منابع سنگین و مشــکوک به موتور 

درون شبکه ای
حفاظت بیشتر در برابر حمات باج افزار ها
ارسال آپدیت از طریق کاینت ها به یکدیگر

معایب آنتی ویروس اف سکیور
اسکن Deep کل سیستم پس از نصب نرم افزار

سرعت پایین در اسکن فایل ها
نتیجه گیری کلی  �

مــا تــا اینجــا 5 آنتــی ویــروس برتــر در ســال جدیــد را بــا 
توجــه به معیارهــای مختلف از جهت تأثیــر روی کارایی 
سیســتم، پاکســازی، امنیــت، جلوگیــری از ورود بدافزار 
و… بــه درون سیســتم، قدرتمندی از جهت تشــخیص 
فایل های ویروســی و… را مورد بررســی قرار دادیم. البته 
ناگفته نماند آنتــی ویروس های دیگری نیز وجود دارند 
که ما تنها به معرفی 5 مورد از آنها که در طول سال های 
اخیــر عملکــرد مطلوبــی نســبت بــه بقیــه داشــته انــد 

پرداخته ایم و از باقی موارد صرف نظر نموده ایم.
نویسنده علیرضا وحدانی

5 آنتی ویروس برتر در سال 2020

ستاد هوشمندسازی معاونت علمی اعالم کرد:

می شود برابر   5 مصنوعی  هوش  در  سرمایه گذاری 
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دل چــه شناســد کــه چیســت قیمــت ســودای تو

را شــب افروز  در  صــدف  دانــد  چــه  تــو  قــدر 

رســد گلســتان  ســوی  تــو  روی  اثــر  گــر 

را نــوروز  تحفــٔه  کنــد  رد  صبــا  بــاد 

خاقانی
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شاکران نعمت های الهی
 بی درنگ وارد بهشت می شوند

در قــرآن کریــم آمــده اســت:  اگــر شــکرگزاری کنیــد بــر نعمت هایــم برای شــما 
خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.

رسول معظم اسام)ص( فرموده اند: وقتی خداوند برای قومی نیکی بخواهد 
عمرشان را دراز و زبانشان را به شکر باز می کند.

ح کردند  حکایــت: پیامبــر مکــرم)ص( در موقعیتــی در بیــن جمعیــت مطــر
وارد بهشــت  و  برخیزیــد  »ای ممــادون،  نــدا می کننــد:  روز قیامــت  در  کــه 
)ص( ایــن گروه ممــادون چه  شــوید«، از حضــرت ســؤال کردنــد: یــا پیامبــر
کســانی هســتند. محمــد مصطفی)ص( جواب دادند: »اینان کســانی اند که 
در همــه احــوال، چــه ســختی و چــه آســانی شــاکر و سپاســگزار نعمت های 

هستند.« الهی 
عطایی است هر موی او بر تنم           چگونه به هر موی شکری کنم
ستایش خداوند بخشنــــــده را             که موجود کرد از عـــدم بنده را

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

چشم الفبا
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: کاریکلماتــور نثــر اســت. بازی زبانــی دارد تــا بتوانــد گفتنی ها را 
دیدنــی کنــد. کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایــی، صراحت دارد. از چند معنایی واژه ها 
، معموال از بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست. سابقه ای  ســود می برد. کاریکلماتور
در ادبیــات کهــن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا 
ع از نثر بــا ذهن خواننده بــازی می کنند و اندیشــه هایی تو در تو را  کــرد. جمــالت در ایــن نو

خلق می نمایند. در این ستون جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.

خودش را به موش مردگی زد، گربه خوردش.
زمستان که می شود،همیشه با برادرم بیرون می روم چون صدای گرمی 

دارد.
ع می کند، تمام حقیقت دنیا را می شود دید. خورشــید که طلو

به الفبا گفتم چشمت را باز کن، نوشت ه.
نمی خواست آفتابی شود، فقط شب از خانه بیرون می آمد.

کاریکلماتور

 

با هنرمندان

همدانی چوب  کار  نازک  دلزنده،  عباس  استاد 
هگمتانــه، گروه فرهنگی: اســتاد عبــاس دلزنده از نــازک کاران چوب همدان 
اســت که عشــق بــه کار و چوب او را خســته نکــرده و از 1۲ ســالگی تاکنون که 65 
ســال ســن دارد عاشــقانه و با جــان و دل خراطی و نــازک کاری با چــوب را برگزیده 

است.
پــدر اســتاد دلزنده در داخل منزل مشــبک انجــام می داد هرچنــد معلم خط 
و نقاشــی نیــز بــود، بنابراین او هم خیلی زود به مشــبک عاقمند شــد. به علت 

عاقه زیاد به خراطی به دنبال ساختن سازهای سنتی نیز رفت.
استاد دلزنده سه مهر اصالت در کارنامه هنری خود داردکه سه سال پیاپی 
دریافــت کــرده اســت؛ برخــی از کارهایــش در مــوزه یونســکو اســت و 15 نشــان 
ملــی دارد، در جشــنواره ملــی رضــوی رتبه اول نــازک کاری را به دســت آورده و در 

جشنواره علم و عمل نیز رتبه اول را کسب کرده است.
او در جشــنواره های مختلف حضور داشته و در جشنواره  ابتکارات و نوآوری 
نیــز دو ســال کار کــرده اســت. همچنیــن در بخــش ابداعــات و نمایشــگاه های 

اروپایی و داخلی حضور داشته و کارهایش را معرفی کرده است.
اســتاد در خصوص هنر خراطی می گوید: تاش کردم در مدت زمان فعالیتم 
ثــار موجود  ثــار نــو به آ هنــر و صنعــت دســت پیــش رود و کار تکــراری نباشــد و آ
اضافــه کنم،مــا این کار را نیاز داریــم چون اگر کاری نکنیم فرهنــگ غربی با رزین 
و مواد شــیمیایی فرهنگ ما را پر می کند و جایی برای نشــان دادن گره هایی که 

می توان با آنها هنر خلق کرد، نمی ماند.
اگــر مــا حرکــت نکنیم با فرهنــگ غربی و آثاری کــه می ســازد اصالت ها از بین 

مــی رود، هنــری کــه می خواهــد روی چارچــوب خاصی باشــد بایــد فرآینــدی را طی 
کند، اگر می خواهید هنر حالت طبیعی داشــته باشــد، ماندگار نمی شــود ولی اگر 

می خواهیم نظم داشته باشد فرآیند خاصی را می طلبد.
کارهایــی کــه تحت تأثیــر فرهنگ غربی قــرار می گیرد، هم راحت تر می شــود و 
هــم کار هنــری با اســلوب صحیح و قاعده و نظم نیســت بنابرایــن کاری که نظم 

بیشتری دارد جایگاه متفاوتی خواهد داشت.
ج و پیچ و خم های کار تفاوتی نداشــته باشــد کار هنری  اگر ترک ها و خلل و فر
با اسلوب خاص و ویژه نخواهد بود، بنابراین برای کار هنری ویژه باید اسلوب و 

روش ویژه داشت تا به هدف رسید.

 
میز مطالعه

مصطفی رحماندوست »مرد عمل!« را ترجمه کرد

صفحاتــی  بــا  کــه  اســت  کتابــی  عمــل!«  »مــرد  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
محــدود، جمالتــی اندک و قطعــی کوچک خواننــده را با پرســش هایی عمیق 
از جنــس فلســفه و معنای زندگی روبه  رو می  کند و به چالشــی شــورانگیز فرا  

می  خواند.
شــگفت انگیز و غیرقابل پیش  بینی. اثــری بی  ادعا که در ابتدای کتاب، »فقط 
به نوجوانان اهل مطالعه« تقدیم شده اما نه فقط آنها، بلکه برای بزرگساالن نیز 
جذاب، تفکر برانگیز و قابل تأمل اســت. نویســنده و شــاعر نام  آشنای کودکان 
و نوجوانان، »مصطفی رحماندوســت « این  بار در عرصه ترجمه، تحفه  ای ویژه و 

منحصربه  فرد را به مخاطبان خود معرفی و اهدا کرده است .
»مــرد عمــل!« کتابــی اســت که بــا صفحاتــی محــدود، جماتی انــدک و قطعی 
کوچک و دوست  داشــتنی، خواننده را با پرســش  هایی عمیق از جنس فلســفه 

و معنــای زندگی روبه  رو می  کند و به چالشــی شــورانگیز فــرا  می  خواند و نوجوان 
طرف صحبت خود را به افق  هایی بسیار دورتر و زیباتر از آنچه کتاب  های رایج و 

پرفروش این گروه سنی نشان می  دهند، رهنمون می  شود.
ثار واقع گرا نمی  گنجد ولی جنس  درســت اســت که این اثر هم در تعریف آ
تخیــل در آن کامًا متفاوت اســت. »مرد عمل« از حوادث عجیب، موجودات 
خیالــی یــا تصمیم  هــای قهرمانــی ســخن نمی  گوید. داســتان کتــاب، تمثیلی از 
انتخاب  هــا و زندگــی بســیاری از افــراد اســت که خود را مــرد عمــل می  پندارند 
امــا حتــی بــرای کار ســاده ای مثل باز کــردن در و روبه  رو شــدن بــا موهبت  ها 
و موقعیت  هــای جدیــد زندگــی کــه هــر لحظــه بــه همــه پیشــکش می  شــود، 

عاجزند.
، غیرمشــخص و در عیــن  حــال ترســناک »مرد عمــل«، بــه خواننده  پایــان بــاز
شــوک وارد می  کند و بدون هیچ کلمه یا تصویری او را با پرســش  هایی اساســی 
دربــاره  هســتی خــود، رو در رو می  ســازد. این کــه مبــادا مــا هــم، یک »مــرد عمل« 

مخفی در درون خود داشته باشیم؟
»مــرد عمــل« بــا قطع خشــتی بر مقــوای نخودی به  صــورت تک رنگ از ســوی 
نیســتان منتشــر شــده و هدیه ایســت بــه آنــان کــه دوســت دارنــد زندگــی را از 
زاویه  های جدید و شــگفت کشــف کنند و با پاسخگویی به چرایی  هایی که برای 
ح نمی  شــود، تمام و کمــال از فرصــت خود برای زیســتن،  اکثــر افــراد، هرگــز مطــر
بهره  مند شوند. اگر چنین فردی هستید یا دوست دارید نوجوانان دور و برتان 
ح پرســش و اندیشــیدن تشــویق کنیــد، »مرد  را، در ابتــدای مســیر عمــر بــه طــر

عمل« می  تواند انتخابی مناسب برای شما باشد.

برگزاری دومین جشن خودرویی به مناسبت والدت امام رضا)ع(

هگمتانه، گــروه خبر همدان: به همت ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان، 
جامعه ایمانی مشعر و صدا و سیمای مرکز همدان 
شــامگاه پنجشــنبه جشــن بزرگ میالد امام رضا)ع( 

به صورت خودرویی برگزار شد.
بــه گزارش هگمتانــه، مدیرکل تبلیغات اســامی 
اســتان همــدان در حاشــیه ایــن مراســم بــا تقدیر از 
شــهرداری، جامعــه ایمانی مشــعر و صدا و ســیمای 
مرکــز همــدان اظهــار کــرد: برگــزاری جشــن میــاد بــا 
ســعادت امام رضــا)ع( به این صــورت خاقیت ویژه 
و ابتــکار عملــی بــود که نشــان داد هیأت هــای ما در 
شــرایط کرونا نیــز زنده اند و می تواننــد تهدیدها را به 

فرصت تبدیل کنند.
افــزود:  نظیــری  محمدهــادی  حجت االســام 
و  مذهبــی  اعیــاد  کــه  بودیــم  آن  به دنبــال  مدت هــا 
جشن های میاد اهل بیت)ع( را از فضای مساجد و 
هیأت ها بیرون بیاوریم و در فضای باز و با مشارکت 

عمــوم مــردم برگــزار کنیــم تــا همــه در ایــن جشــن و 
سرور مشارکت داشته باشند.

موجــب  منحــوس  ویــروس  کــرد:  عنــوان  وی 
شــد مســؤوالن در برگــزاری چنیــن مراســمی از خود 
خاقیت نشــان بدهند و راه های جدیدی پیدا کنند 

که از نتایج آن برگزاری جشن های خودرویی بود.
بــا  مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان همــدان 
اشــاره به اینکه این برنامه ها بســیار جذاب اســت و 
خانواده هــا در کنــار هــم در ایــن جشــن حضــور پیدا 
می کننــد گفــت: سیاســتی کــه در برگــزاری جشــن ها 
دنبال خواهد شد توسعه چنین برنامه هایی است.
وی تأکیــد کرد: طبق توصیه رهبــر حکیم و فرزانه 
حفــظ  بــرای  شــرایط  ایــن  در  دعــا  بهتریــن  انقــاب 
ســامتی و رفــع بای ایــن ویروس منحــوس قرائت 

مستمر دعای هفتم صحیفه سجادیه است.
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری همدان نیز در حاشــیه این مراســم اظهار 
کــرد: جشــن میاد با ســعادت امام رضــا )ع( دومین 
جشــن خودرویی اســت که با مشــارکت شــهرداری، 
جامعه ایمانی مشعر و صدا و سیمای مرکز همدان 

در پایانه بزرگ اتوبوس برگزار می شود.
روح اهلل وجــدی هویــدا افــزود: نخســتین جشــن 
خودرویی جشن عید سعید فطر بود که با استقبال 

خوب مردم در این مکان برگزار شد.
وی با اشــاره به بخشــی از برنامه های این مراسم 
اســامی،  تبلیغــات  مدیــرکل  ســخنرانی  جملــه  از 
اجــرای ســرود های انقابــی، مولودی خوانی، نمایش 
، نمایش ویژه کودکان و نورافشــانی گفت: این  طنــز
جشــن بــا رعایــت همــه شــیوه نامه هــای بهداشــتی 

برگزار شــد. خودروها در بدو ورود با مواد ضدعفونی 
کننده گندزدایی شــدند، همه افراد در داخل خودرو 
و بــا ماســک حضــور داشــتند و از اجــرای برنامه های 

متنوع لذت بردند.
نماینــده جامعــه ایمانــی مشــعر نیــز در حاشــیه 
ایــن مراســم اظهار کــرد: مهم ترین هــدف از برگزاری 
جشــن های بــزرگ خودرویــی ایــن اســت کــه نشــان 
دهیم در شــرایط شیوع کرونا که برنامه های عمومی 
کار  پــای  مذهبــی  هیأت هــای  اســت  شــده  تعطیــل 

هستند و برنامه های مذهبی تعطیل نمی شود.
ســید جــواد تلطفی افــزود: بعد از برگزاری جشــن 
، جشــن میــاد بــا ســعادت امــام رضــا)ع(  عیــد فطــر
دومیــن جشــن بــزرگ خودرویــی در همــدان بــود و 
قــرار اســت در عیــد غدیــر نیــز بــا مشــارکت جامعــه 
، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  ایمانی مشــعر
شــهرداری همــدان و صــدا و ســیمای مرکــز همــدان 

سومین جشن بزرگ خودرویی برگزار شود.

پیش بینی وزش باد شدید در همدان
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: کارشــناس مرکــز 
پیش بینی هواشناسی استان همدان با بیان اینکه 
 شدید اما موقتی 

ً
در هفته جاری وزش بادهای نسبتا

در اســتان پیش بینی می شــود گفت: در هفته جاری 
تغییر دمای محسوسی نخواهیم داشت.

به گــزارش هگمتانه، روح اهلل زاهدی با بیان اینکه 
 شدید اما موقتی 

ً
در هفته جاری وزش بادهای نسبتا

برای اســتان پیش بینی می شــود اظهار کرد: بر خاف 
هفتــه گذشــته، ایــن هفتــه در نقاط مختلف آســمان 
اســتان به ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابرناکی 

را خواهیم داشت.

 شــدید 
ً
وی بــا بیــان اینکــه وزش بادهــای نســبتا

بــه ویــژه امــروز و فــردا بــه صــورت موقتی در ســاعات 
بعدازظهر برخی از نقاط اســتان را در بر خواهد گرفت 
افزود: وزش باد در اســتان باعث وجود غبار رقیق در 

اکثر نقاط می شود.
کارشــناس مرکــز پیش بینی هواشناســی اســتان 
همــدان با تأکیــد بر اینکه ابرناکی هــوا در این هفته از 
جنــس ابرهــای همرفتــی اســت و احتمــااًل در مناطق 
شــمالی استان بیشــتر دیده می شــود تصریح کرد: با 
توجه به اینکه برخی نقاط در اســتان مرتفع تر اســت، 

وزش باد در برخی نقاط بیشتر خواهد بود.

وی ادامــه داد: از نظر دمایی تغییر محسوســی در 
هفته جاری نخواهیم داشت و امروز و فردا به صورت 
موقتــی دمــای طــول روز ثابــت اســت اگرچــه ایــن بــه 

معنای خنک تر شدن هوا نیست.
زاهــدی در پایان با اشــاره به اینکــه تغییرات دمای 
همــدان طی 24 ســاعت گذشــته بین 14 تــا 33 درجه 
ســانتیگراد در نوســان بــوده اســت خاطرنشــان کرد: 
شهرســتان بهــار بــا 12 درجــه ســانتیگراد خنک تریــن 
نقطــه اســتان و شهرســتان های نهاونــد و اســدآباد 
بــا دمــای 35 درجه ســانتیگراد گرم ترین نقاط اســتان 

گزارش است.


