
دو گزار ش خبری مرکز همدان با عناوین :

گشنیز  )خانم ناهید روحانی(
و
سه جانباز   )آقای ناصر فریدونی(

روزنامه هگمتانه

مورد توجه ویژه رهبر معظم انقالب و دفتر معظم له قرار گرفته است. این 
توفیق ارزشمند را خدمت

جنابآقایمهندسدهقاننیری
همدان مدیرکلمحترمصداوسیمایمرکز

و همکاران پرتالش معاونت خبر تبریک عرض می نماییم.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

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

داریـم.

دوست و همکار گرامی

جناب آقای مهندسسید  صادق پورسینا

فتحیان نسب
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

بـا کمـال مسـرت و افتخـار انتصـاب حضرتعالـی را کـه نمـاد بـارزی از 
توانایی هـای ارزشـمند شـما و تالش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، 
تبریـک عـرض مینمائیم. امیـد اسـت در سـایه الطـاف الهی در پیشـبرد 
اهداف عالی نظـام و خدمت به همشـهریان عزیز موفق و سـربلند باشـید.

جناب آقای مهندس فرهاد فرزانه
معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان

تومان   3000 چاپ:   بهاء  ندارد     قیمت  روزنامه  صفحه      ۸ دوم     و  بیست  سال      4631 شماره      ۲0۲0 اکتبر    5      144۲ صفر   17     1399 مهـــر   14 دوشنبه 
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صف امام جمعه همدان:

شیوه نامه های  رعایت نکردن 
بهداشتی حق الناس است
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صف رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان:

جهش ۲۲ درصدی صادرات همدان
ارزآوری 65 میلیون دالری صادرات
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ایران و جهان

صفحه    5

همین صفحه   

صفحه   3

بحرانی خطرناک تر از کرونا
در انتظار آینده ایران

تا 30 سال آینده ایران پیرترین کشور جهان است

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

سوءمدیریت ها در برگزاری 
کالس های مجازی

محرومیت دانش آموزان از تجهیزات 
در منافات با عدالت آموزشی

تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس شــــورای اسالمی با اشــــاره به برخی 

ســــوء مدیریت هــــا در برگــــزاری کالس های 
هــــزار   500 و  میلیــــون   3 گفــــت:  مجــــازی 

دانش آمــــوز در کشــــور داریم کــــه از تجهیزات 
آموزشــــی محروم هســــتند و این موضوع با 

آموزشی منافات دارد.  عدالت 

گالیه نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

ضعف اجرایی وزارت راه 
در پروژه های تویسرکان

مجلــــس  در  تویســــرکان  مــــردم  نماینــــده 
از  اینکــــه  بیــــان  بــــا  اســــالمی  شــــورای 
با  رابطه  در  راه  وزارت  اجرایی  مســــووالن 
راه در شهرستان  روند اجرایی پروژه های 

وزارت  گفــــت:  گله مندیــــم 
حداقــــل  نتوانســــته  راه 

این  در  مــــردم  توقعــــات 
کند. تأمین  را  حوزه 

موافقت شورا با الحاق 3 روستا به شهر همدان
خدمات شهری، امتیازات و تخفیفات مناطق توانمندسازی، نصیب روستاهای الحاقی

صفحه   ۲

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در بازدید از پروژه های کوی فرهنگیان:

ضرورت ادامه خدمت رسانی در کوی فرهنگیان تا رسیدن به وضعیت قابل قبول
کاووسی امید: فکر و اندیشه های بلند شهرداری منطقه چهار در برنامه های بلندمدت ستودنی  است

یوسفی نوید: با اتمام پروژه ها در کوی فرهنگیان شهروندان طعم خوش خدمت را خواهند چشید

صفحه   ۲

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

سوءمدیریت ها در برگزاری کالس های مجازی
محرومیت دانش آموزان از تجهیزات در منافات با عدالت آموزشی

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: ســــخنگوی کمیســــیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــــورای اســــالمی با اشاره به 
برخی ســــوء مدیریت هــــا در برگزاری کالس هــــای مجازی 
گفت: 3 میلیــــون و 500 هزار دانش آموز در کشــــور داریم 
که از تجهیزات آموزشــــی محروم هستند و این موضوع با 

عدالت آموزشی منافات دارد.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احمدحسین فالحی ظهر 
دیروز در دیدار با مدیران اداره کل مخابرات استان همدان با 
اشــــاره به اینکه عصر حاضر عصر ارتباطات است اظهار کرد: 
با توجه به شرایط کنونی و عدم برگزاری کالس های حضوری 

نظام آموزشی کشور دچار تغییر شده است.
وی بــــا بیــــان اینکه بیشــــتر مشــــکالت کشــــور در زمینه 
کــــرد:  خاطرنشــــان  اســــت  ارتباطــــی  زیرســــاخت های 
خوشــــبختانه در استان همدان مشــــکالت مرتبط با این 

موضوع بسیار کمتر از میانگین کشوری است.
ســــخنگوی کمیســــیون آمــــوزش و تحقیقــــات مجلس 
شــــورای اســــالمی با اشــــاره به برخــــی ســــوء مدیریت ها 
در برگــــزاری کالس هــــای مجــــازی گفت: شــــاهد برگزاری 
کالس هــــای دانشــــجویان به صــــورت مجازی هســــتیم 

در حالــــی کــــه برخــــی از رشــــته های تحصیلــــی مرتبــــط با 
دانشــــگاه ها نظیــــر فنی وحرفــــه ای و پزشــــکی نیــــاز بــــه 

کالس های حضوری دارد.
وی تصریح کــــرد: در برهه ای مدارس بــــه صورت حضوری 
و بــــا حضــــور دانش آمــــوزان برگــــزار می شــــد در حالی که 
دانشــــجویان می توانســــتند بــــا رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی در دانشگاه ها حضور یابند.
فالحی با بیان اینکه در همین زمینه 38 سؤال از وزیر آموزش 
و پرورش مطرح شــــده اســــت گفت: 3 میلیــــون و 500 هزار 
دانش آموز در کشــــور داریم که از تجهیزات آموزشی محروم 

هستند و این موضوع با عدالت آموزشی منافات دارد.
رفع مشکل سخت افزاری ۲50 مدرسه در همدان �

مدیرعامل شــــرکت مخابرات همدان هم با بیان اینکه 2 
هزار و 100 مدرسه در اســــتان از تجهیزات آموزشی بی بهره 
آنها حل شده  بودند که بیشتر مشکالت ســــخت افزاری 
است گفت: مشکل 250 مدرســــه باقی مانده که تا پایان 

هفته آینده رفع خواهد شد.
محمدعلــــی گرزیــــن در خصــــوص مشــــکالت ارتباطی در 
مــــدارس اظهار کــــرد: با توجــــه به بازگشــــایی مــــدارس و 

برگزاری کالس های مجازی، در تالش هســــتیم تجهیزات 
ســــخت افزاری الزم مانند تلفــــن همراه، مــــودم و... را برای 

دانش آموزان نیازمند تهیه کنیم.
وی افزود: در همین راستا فهرست خانواده هایی که دچار 
مشــــکل هستند تهیه شــــده اســــت تا در صورت امکان 

نسبت به واگذاری خطوط تلفن ثابت به آنها اقدام شود.
مدیرعامل شــــرکت مخابرات همدان با بیــــان اینکه 2 هزار 
و 100 مدرســــه روستایی و شــــهری در اســــتان از امکانات و 
تجهیزات آموزشی بی بهره بودند تصریح کرد: با تالش های 
صــــورت گرفتــــه در مجموعــــه مخابــــرات اســــتان بیشــــتر 

مشکالت سخت افزاری این مدارس حل شده است.
وی ارائه خدمت به مردم به ویژه ایجاد بســــتر آموزشــــی را 
یکی از اولویت های فعلی در کشــــور دانســــت و خواستار 

همکاری تمام ادارات در این زمینه شد.

)عج( سپاه در مناطق محروم همدان خدمات رسانی قرارگاه حضرت ولی عصر
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون اجتماعی سپاه ناحیه 
)عج(  همدان از خدمات رســــانی قرارگاه حضرت ولی عصر

در مناطق محروم همدان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، عبــــاس صفایــــی بــــا اشــــاره بــــه 
)عج( در مناطق  خدمات رســــانی قرارگاه حضرت ولی عصر
محــــروم همدان اظهــــار کــــرد: از تمــــام ادارات و نهادهای 
دولتی تقاضا داریــــم به کمک این قــــرارگاه بروند تا بهتر و 

باکیفیت تر به مردم خدمات ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ادارات نباید به صورت جزیره ای کار کنند 
)عج( از ســــال 96 توســــط  گفت: قرارگاه حضرت ولی عصر
معاونت اجتماعی ســــپاه انصارالحســــین)ع( ایجاد شده 

و در این مدت ســــعی داشته بیشــــتر در حاشیه و مناطق 
کم برخوردار شهر خدماتی به مردم ارائه دهد.

معــــاون اجتماعــــی ســــپاه ناحیه همــــدان افــــزود: این 
قرارگاه بخش هایی از شــــهر که دارای محرومیت زیادی 
هستند را شناســــایی می کند و یک هفته توسط پایگاه 
بســــیج و مســــجد محل به مردمان منطقه اطالع رسانی 

می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه بعد از ایــــن اقدام اعضــــای گروه در 
منطقــــه حاضــــر شــــده و در زمینه هــــای مختلــــف ارائــــه 
خدمــــت می کننــــد ادامــــه داد: در این قرارگاه مشــــاوره 
اجتماعــــی،  آســــیب های  ازدواج،  مشــــاوره  تحصیلــــی، 

مشــــاوره حقوقی و مشاوره پزشکی به صورت رایگان به 
می شود. ارائه  مردم 

صفایــــی تصریــــح کرد: اســــامی افــــرادی که به مــــا مراجعه 
می کنند یادداشــــت می شــــود که برای حل مشــــکل آنها 

سعی می کنیم همراهی الزم را داشته باشیم.
)عج(  وی گفــــت: در ایام کرونا نیز قرارگاه حضرت ولی عصر
خدمات رســــانی خوبی ارائه کرده که از جملــــه آن می توان 
، تولید ماســــک، کمک های مؤمنانه،  به ضدعفونی معابر
پخت غذا و توزیع آن در بین نیازمندان، اهدای لوازم تحریر 
بــــرای زنان  بــــه دانش آمــــوزان نیازمنــــد، ایجاد اشــــتغال 

بی سرپرست و...اشاره کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

جریمه 450 میلیون ریالی تجهیزات پزشکی محتکر
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســــتان همدان از جریمــــه 450 میلیون ریالــــی تجهیزات 
پزشــــکی متخلف در همدان خبر داد و گفت: در گشــــت 
مشترک تعزیرات حکومتی همدان از این شرکت مقادیر 
زیــــادی اقالم بهداشــــتی از قبیل انواع دســــتکش و مواد 

ضدعفونی کشف شد.
به گــــزارش هگمتانه، داریوش جودکی اظهــــار کرد: خرید، 
فروش، حمل و نگهــــداری کاالهایی کــــه موضوع قاچاق 
قرار می گیرند، به صورت تجاری و خــــارج از ضوابط تعیینی 

ف محسوب می شود و قابل پیگیری است.
ّ

دولت تخل
وی تصریح کرد: حسب گزارشات رسیده و گالیه مردم مبنی 

بر تخلف برخی از فروشندگان اقالم مربوط به کرونا، با حضور 
رئیس شعبه ویژه تخلفات بهداشــــتی تعزیرات حکومتی 
همدان گروهی متشــــکل از کارشناســــان دانشگاه علوم 
پزشــــکی برای بازرسی تشــــکیل و با مراجعه به دفتر یکی از 
شرکت های تأمین کننده تجهیزات پزشکی مقادیر زیادی 
انواع دســــتکش و مواد ضد عفونی بــــه ارزش بیش از 450 

میلیون ریال کشف و مدیرعامل این شرکت احضار شد.
وی افزود: با توجه به عدم اعالم موجودی انبار این شرکت 
به دانشگاه علوم پزشــــکی و رعایت نکردن ضوابط توزیع 
بدیــــن توضیح که بایــــد اولویت توزیع ایــــن کاالها با مراکز 
درمانــــی باشــــد، شــــعبه پنجم ایــــن اداره کل پــــس از طی 

تشــــریفات قانونــــی و صــــدور رای مقتضی این شــــرکت را 
عالوه بر ضبط کاال به پرداخت مبلغ 450 میلیون و 13 هزار 
و 800 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد که پس 
از تأیید در شــــعبه تجدید نظر و قطعیــــت رأی پرونده هم 

اکنون در حال اجراست.
جودکی ضمن قدردانی از مردم بابت ارســــال گزارشــــات و 
همکاری با این اداره کل، از شــــهروندان همدانی خواست 
درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 
32523442 ایــــن اداره کل، تلفــــن گویای 124 و ســــامانه 
www.124.ir ســــازمان صنعت، معدن و تجــــارت و وبگاه 

t135.ir اعالم کنند.
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استان۲

خودداری از مراجعه به 
داروخانه ها برای واکسن آنفلوانزا

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: نخســــتین محموله 
واکسن آنفلوانزا وارد اســــتان شده و برای گروه های 
هدف اعالم شــــده از سوی وزارت بهداشت در حال 
توزیع است و مســــؤوالن دانشــــگاه علوم پزشکی 
از شــــهروندان درخواســــت کرده اند بــــرای دریافت 

واکسن به داروخانه ها مراجعه نکنند.
به گزارش هگمتانه، معاون غذا و داروی دانشــــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا گفت: توزیع استانی و مرحله 
نخســــت واکســــن آنفلوانزا برای گروه های هدف در 

همدان آغاز شده است.
ایــــرج خــــدادادی اظهــــار کــــرد: نخســــتین محموله 
آنفلوانزا در اختیار معاون بهداشتی استان  واکسن 
قرار گرفته و به ترتیب اولویتی که وزارت بهداشــــت 

اعالم کرده توزیع می شود.
وی بــــا تأکیــــد بر اینکــــه فعــــال واکســــن آنفلوانزا در 
هیچ داروخانه ای توزیع نشــــده و در مرحله نخست 
کرد:  گروه های هدف را پوشــــش می دهیم، تصریح 
ســــهمیه های بعدی این واکســــن در روزهای آینده 

وارد می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
آنفلوانزا  نیز گفت: مرحله نخســــت واکسیناسیون 
بــــا اولویت کارکنــــان درمانی و بهداشــــتی که به طور 
مســــتقیم با بیماران در ارتباط هســــتند، برخی مراکز 
زنــــان باردار  حســــاس بهزیســــتی، بیماران خاص و 

توزیع می شود.
منوچهر کرمــــی با تأکید بر اینکه همکاران با بیماران 
و افراد گروه های هدف اعالم شــــده از ســــوی وزارت 
بهداشــــت تماس می گیرند و آن هــــا را برای دریافت 
واکسن فراخوان می کنند، گفت: مردم از مراجعه به 

داروخانه ها برای دریافت واکسن خودداری کنند.
وی با اشــــاره به اینکــــه در مرحله بعدی از ســــهمیه 
واکســــن آنفلوانــــزا گروه هــــای دیگــــری از بیمــــاران 
مشمول این واکسن می شــــوند، تصریح کرد: نحوه 
دریافــــت و جزئیــــات ســــهمیه واکســــن آنفلوانزا در 
مرحله دوم نیز به محض رسیدن سهمیه به استان، 

اعالم می شود.
به نقل از تســــنیم، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا با تأکید بر اینکه تزریق واکسن 
آنفلوانــــزا برای همه مردم ضرورت نــــدارد، اظهار کرد: 
گروه های هدف و دســــتورالعمل نحــــوه توزیع این 

واکسن از طریق وزارت بهداشت اعالم می شود.

ایمن سازی 326 کیلومتر 
از راه های همدان با خط کشی

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس اداره ایمنی 
و حریــــم اداره کل راهــــداری و حمل و نقــــل جاده ای 
همدان گفت: در 6 ماه نخست سال جاری با اجرای 
طرح سراســــری لکه گیری و روکش راه های شریانی، 
326 کیلومتر از راه های این استان با هدف افزایش 

ایمنی خط کشی شد.
به گزارش هگمتانه، غالمرضا بیرنگ افزود: عملیات 
خط کشی در محورهای اســــتان در حال انجام است 
و ایــــن عملیات تــــا زمانی کــــه شــــرایط آب و هوایی 

مناسب باشد، ادامه دارد.
وی با اشــــاره به اینکه عملیات خط کشــــی به شکل 
امانی و پیمانی انجام می شــــود، اظهار کرد: خط کشی 
جاده ها نقش بســــزایی در افزایــــش ایمنی، نظم در 
ترافیک و کاهش ســــوانح رانندگی بــــه خصوص در 
شــــب ها که روشنایی کم اســــت و جاده ها به خوبی 

قابل رؤیت نیستند، دارد.
بیرنــــگ عنــــوان کــــرد: بــــه منظــــور افزایــــش ایمنی 
محورهای اســــتان یک هــــزار و 400 متر نیوجرســــی، 
2 هزار و 846 شــــاخه گاردریل، 772 دســــتگاه چراغ 
چشــــمک زن، یک هــــزار و 180 عدد بازتــــاب ایمنی و 

استوانه ای، تهیه، نصب و تعویض شده است.
*ماشــــین آالت راهداری همدان تعمیــــر و راه اندازی 

شد
رئیس اداره ماشــــین آالت اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جــــاده ای همدان نیز با اشــــاره به اســــتحکام 
ماشــــین آالت راهداری برای گذر از زمســــتان گفت: 
از  عبــــور  تــــوان  همــــدان،  راهــــداری  آالت  ماشــــین 

زمستان سخت را دارد.
آرش آزادی اظهار کرد: در راســــتای اقتصاد مقاومتی، 
راهداری اســــتان پیگیر اســــت تــــا برای بازســــازی و 
ســــاخت بعضی از قطعــــات و همچنیــــن تعمیرات 
اساســــی ماشــــین آالت ســــنگین و نیمه سنگین 
خود، از توان نیروهای مجرب راهداری استفاده کند 
کــــه این امر موجب کاهش بســــیاری از مشــــکالت 

می شود.
وی افــــزود: بــــا توجه به کمبــــود اعتبارات، فرســــودگی 
ماشــــین آالت، گرانی و کمبود قطعــــات و لوازم یدکی، 
حدود 200 دســــتگاه از ماشــــین آالت سنگین و نیمه 
سنگین راهداری استان راه اندازی و تعمیر شده است.

آزادی ادامــــه داد: بــــا توجه بــــه نیاز راهداری اســــتان 
به دســــتگاه بیل مکانیکی، پارســــال با مســــاعدت 
سازمان متبوع 2 دستگاه بیل مکانیکی خریداری و 

به ناوگان راهداری استان اضافه شد.
وی یادآور شد: امسال چهار دستگاه کامیون مجهز 
به نمک پاش و برف روب و ســــه دستگاه تجهیزات 
نمک پاش برای نصب بــــر روی کامیون های موجود 
خریداری شده است تا در گردنه های برفگیر استان 

مستقر شود.

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: روز شــــنبه، حاجی بابایی 
نماینده مــــردم همدان در مجلس، نایب رئیس شــــورای 
اســــالمی شــــهر همدان و مدیــــر منطقه چهار شــــهرداری 
همدان از روند اجرای پروژه هــــای عمرانی کوی فرهنگیان 

بازدید کردند.
به گزارش هگمتانــــه، نماینده مردم همدان در مجلس 
شــــورای اســــالمی ضمن بازدیــــد از پرو ژه هــــای مختلف 
خدمت رســــانی  گفت:  فرهنگیــــان  کوی  در  شــــهرداری 
روزانه شــــهرداری همدان به شــــهر و شــــهروندان، جای 
بســــی تقدیر دارد و نیاز اســــت که همین روند که مدتی 
آغاز شــــده ادامه پیدا کند تا  اســــت در کوی فرهنگیان 
بعد از چند ســــال وضعیت این کوی به وضعیتی قابل 

برسد. قبول 
حمیدرضــــا حاجی بابایــــی بــــه مشــــکالت رودخانه ها در 
کوی فرهنگیان که منشــــأ بوی نامطبوع اســــت اشــــاره 
کرد و گفــــت: این وضعیت در شــــأن شــــهروندان این 
منطقه نیســــت و امید اســــت به همت شــــهرداری این 
پروژه هرچه زودتر به اتمام برســــد و همه دســــتگاه های 

متولی در حل این مشــــکل قدم مثبت بردارند.
بــــه اجــــرای پروژه هــــای بســــیار خوب و  وی همچنیــــن 
اثرگــــذار در کــــوی فرهنگیان اشــــاره کــــرد و گفت: این 
پروژه ها باعث تســــهیل در عبور و مرور و رفع معضالت 
ترافیکی می شــــود که با اتمام و بهره برداری از آن ها تأثیر 

شد. خواهد  ملموس  شهروندان  برای  فوایدشان  و 

نماینــــده مــــردم همــــدان در مجلــــس ضمــــن تقدیر از 
آسفالت و بهسازی معابر در این کوی گفت: الزم است 
آینده بودجه  شورای اســــالمی شــــهر همدان در ســــال 
مضاعفی بــــرای این منطقــــه درنظر بگیرد تا شــــهرداری 
بتوانــــد با توان بیشــــتری این مســــیر خدمت رســــانی را 

دهد. ادامه 
رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات مجلس 
بــــه موقع  بــــه اهمیــــت پرداخت  بــــا اشــــاره  همچنیــــن 
پرداختی  عوارض  گفت:  نوســــازی  و  شهرسازی  عوارض 
مردم به شــــهرداری ازجمله مواردی اســــت که منافع آن 
به طور مســــتقیم به خودشــــان برمی گردد و الزم اســــت 
تمهیداتــــی درنظــــر گرفته شــــود کــــه تعــــادل بودجه در 
مناطــــق پردرآمــــد و کم درآمد برقــــرار شــــده و نتیجه آن 

شود. محروم  مناطق  به  بیشتر  توجه 
نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان نیز در این 
بازدید ضمن اشــــاره به اینکه ســــاکنان کوی فرهنگیان 
گفــــت: معابر  از نخبــــگان و فرهنگیان هســــتند  اغلب 
کــــوی فرهنگیان با فرســــودگی  پیاده رو و ســــواره رو در 
مواجــــه بود کــــه در ســــال 1399، بودجه ایــــن منطقه با 

شد. تصویب  ویژه  نگاهی 
اکبر کاووســــی امید با اشــــاره به اینکه تاکنون در اجرای 
نیــــز اصالح  ، جالیز  پیــــاده رو و  آســــفالت برخــــی معابــــر
میــــدان معلــــم، اقدامــــات خوبی از ســــوی شــــهرداری 
کید کرد: امید است تا  منطقه چهار انجام شــــده است تأ

انتهای ســــال، بقیه پروژه های این کوی از قبیل احداث 
کوی  آیت اهلل نجفی به  45 متری دسترســــی بلوار  پروژه 

فرهنگیان و پوشــــاندن رودخانه ها به اتمام برسد.
وی با اشــــاره به اینکه پروژه های عمرانی زمان بر اســــت 
که در  گفت: باتوجه به مشــــکالت اقتصــــادی و رکودی 
جامعه وجود دارد، شــــهرداری همدان با قوت به اجرای 
پروژه های مختلف در شهر مشغول است و الزم است 
شــــهروندان باهمدلی و صبوری بیشــــتر شهرداری را در 

دهند. یاری  همدان  شهر  آبادانی  و  عمران 
کاووســــی امید ضمــــن اشــــاره بــــه اینکــــه خصلــــت بارز 
صاحــــب  کــــه  اســــت  ایــــن  چهــــار  منطقــــه  شــــهرداری 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اســــت، 
گفــــت: برنامه پیشــــنهادی 5 ســــاله شــــهرداری منطقه 
چهــــار در فصــــل برنامه هــــای میان مــــدت قابــــل تقدیر 

است.
رئیس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــــهر همدان گفت: فکر و اندیشه های بلند شهرداری 
ستودنی   بســــیار  بلندمدت  برنامه های  در  چهار  منطقه 
اســــت که نمونه بارز آن تملک پارک 60 هکتاری آمادای 
اســــت که با اجــــرای آن رفــــاه و تفریح برای شــــهروندان 
اثرگذاری  گســــترش خواهد یافــــت و تأثیــــرات مهــــم و 

گذاشت. خواهد  برجای 
مدیر منطقه چهار شــــهرداری همــــدان نیز در ادامه این 
بازدید گفت: پروژه های خوب و متعددی در یک ســــال 

اخیــــر در کــــوی فرهنگیان اجرا شــــده که در ســــال های 
گذشــــته بی نظیــــر بــــوده و امید اســــت بعــــد از اتمام و 
بهره برداری، شــــهروندان طعم خوش خدمت را در این 

بچشند. منطقه 
مجید یوســــفی نوید با اشــــاره به اینکه محدودیت هایی 
در بودجــــه شــــهرداری منطقــــه چهــــار وجــــود دارد ابراز 
کــــرد: خوشــــبختانه مشــــکالت اقتصــــادی نتوانســــت 
توانستیم  و  بگیرد  را  شــــهرداری  خدمت رســــانی  جلوی 
اقدامات خوبی را در راســــتای بهسازی و نوسازی معابر 
و نیــــز اجرای پروژه های متعدد در کوی فرهنگیان انجام 

دهیم.
وی با اشــــاره به اینکه هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب 
در کوی فرهنگیان راه بســــیاری در پیش اســــت گفت: 
شــــهرداری منطقــــه چهــــار بــــه مشــــکالت و نواقص در 
منطقــــه به خوبی واقف اســــت ولــــی کمبــــود اعتبارات 

شوند. اجرا  اولویت  با  وژه ها  پر تا  شده  موجب 
مدیر منطقه چهار شــــهرداری همــــدان در ادامه به بوی 
نامطبــــوع رودخانه ها در این منطقه اشــــاره کرد و گفت: 
بــــا توجه بــــه خطــــرات احتمالــــی درخصوص ســــیالب و 
بارش های شــــدید از پوشــــاندن رودخانه ها منع شدیم 
کــــه نهایتا قرار شــــد با کمــــک و حمایت مالی از ســــوی 
دکتــــر حاجی بابایــــی نماینده مردم همــــدان در مجلس 
به دال گذاری رودخانه ها اقدام شــــود که درصورت بروز 

باشد. جابجایی  قابل  خطر 
صبــــوری  از  قدردانــــی  بــــا  پایــــان  در  نویــــد  یوســــفی 
کید کرد: شــــهرداری  وژه ها تأ وندان در اجــــرای پر شــــهر
وژه هــــای عمرانــــی و  منطقــــه چهــــار بــــا تمــــام تــــوان پر
خدماتــــی را در کــــوی فرهنگیــــان ادامه خواهــــد داد تا 
شهری  امکانات  از  بتوانند  منطقه  این  در  وندان  شــــهر

ببرند. بهره  بیشتری 

امام جمعه همدان:

رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی حق الناس است
وه خبر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در  هگمتانــــه، گــــر
اســــتان و امام جمعه همدان اظهار کرد: رعایت نکردن 
شیوه نامه های بهداشــــتی و درگیرکردن دیگر افراد به 

است. حق الناس  ونا،  کر وس  ویر
وز  بــــه گزارش هگمتانــــه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی ر
ونا  کر وس  از ویر یکشنبه در ستاد اســــتانی پیشگیری 
60 درصــــد مردم شــــیوه نامه های  بیــــان کــــرد: چنانچه 
بهداشــــتی را رعایت کــــرده و بقیه به نکات بهداشــــتی 
توجهــــی نداشــــته باشــــند این امــــر موجب ســــرایت و 
مانــــدگاری بیماری می شــــود که این کار از نظر شــــرعی 

است. الناس  حق  و  دارد  مسؤولیت 
کیــــد بــــر اینکه مــــردم باید نســــبت بــــه حفظ  وی بــــا تأ
مسؤولیت  احساس  و  باشــــند  حساس  خود  سالمتی 
ود: بســــیاری از افــــراد با ایــــن تصــــور که به  کننــــد افــــز
ونــــا مبتال نمی شــــوند اصول بهداشــــتی را  وس کر ویــــر
رعایــــت نمی کننــــد همچنیــــن جوانان خــــود را در برابر 

می دانند. مقاوم  وس  ویر این 
نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان همدان اضافــــه کرد: 
آســــیب  ونا  کر بــــه  ابتال  شــــاید یک جــــوان در صــــورت 
را به دیگران  وس  امــــا او می تواند ویــــر چندانــــی نبیند 

کند. منتقل 
تالش  قدردان  مردم  همه  کرد:  اظهار  شــــعبانی  آیت ا... 
و زحمــــات کادر درمان هســــتند اما تشــــکر زبانی کافی 
نیســــت بلکه باید مردم همراهــــی عملی با کادر درمان 

باشند. داشته 
ود: همراهــــی مــــردم بــــا کادر درمــــان شــــامل  وی افــــز
گــــذاری فیزیکی  اســــتفاده از ماســــک، رعایــــت فاصله 
این  رعایت  کــــه  تجمع هاســــت  در  حضــــور  از  پرهیــــز  و 

مؤلفه ها نیز کار دشــــواری نیست.

نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان همدان اضافــــه کرد: 
ونــــا و پیشــــگیری از ایجاد  بــــرای رفع ســــریع بیماری کر
برای  وس  ویــــر ایــــن  از  ناشــــی  حاشــــیه ای  مشــــکالت 

، نیاز به همراهی همه مردم است. کشــــور
امــــام جمعــــه همــــدان یــــادآوری کــــرد: میــــزان رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی در ماه های نخست شیوع 
 60 90 درصد بــــود و هم اینک به  ونا حدود  وس کر ویــــر
درصد کاهش داشــــته اســــت که علــــت آن را می توان 

دانست. بیماری  این  انگاری  عادی 
آیت ا... شــــعبانی توضیــــح داد: برخی بر ایــــن باورند در 
وس  ونا دوباره بــــه این ویر صورت یــــک بار ابتال بــــه کر
مثابه  بــــه  بیماری  ایــــن  که  حالی  در  نمی شــــوند  مبتــــال 
آن در  سرما خوردگی اســــت و احتمال ابتالی مجدد به 

صورت رعایت نکردن اصول بهداشــــتی وجود دارد.
وس  وی یــــادآوری کــــرد: بــــه دنبــــال شــــیوع ایــــن ویر
شــــیوه  رعایت  با  یا  تعطیل  مذهبی  مراســــم   بزرگ ترین 
نامه های بهداشــــتی برگزار شــــد البته مردم و عزاداران 

داشتند. را  الزم  همراهی  نیز 

شاهرخی: ۲5 پایگاه ســــیار در استان همدان برای   �
خ دولتی توزیع ماسک به نر

شــــیوع  از  پیشــــگیری  گفت:  هــــم  همــــدان  اســــتاندار 
ونــــا باید به امری اجتماعی تبدیل شــــود تــــا مراجعه  کر

وندان به مراکز درمانی کاهش یابد. شــــهر
گذشته  کرد: در هفت ماه  سید سعید شــــاهرخی بیان 
ونا را کشور و اســــتان تجربه کرده  ســــه موج شــــیوع کر
و  نخست  موج  در  بیماری  شــــیوع  وضعیت  که  اســــت 

بود. سوم  موج  از  کمتر  دوم 
ونا،  کر ملــــی  ســــتاد  گزارش  آخریــــن  برابــــر  ود:  افــــز وی 

از  پیشــــگیری  امــــر  بــــه  نســــبت  مــــردم  حساســــیت 
56 تــــا 60 درصد مردم  شــــیوع کم شــــده اســــت و بین 

را رعایت می کنند. دستورالعمل های بهداشــــتی 
 40 حدود  اعتنایــــی  بی  کــــرد:  اظهار  همدان  اســــتاندار 
بهداشــــتی  دســــتورالعمل های  به  وندان  شــــهر درصد 
رعایت  را  بهداشــــتی  نامه های  شــــیوه  که  افرادی  دیگر 

می کننــــد تحت تأثیر قرار می دهد.
شــــاهرخی ادامــــه داد: اگــــر درصــــد کمی از افــــرادی که 

توجهی  بهداشــــتی  نامه های  شــــیوه  رعایت  به  نسبت 
وس مبتال شــــده باشــــند زمینه  ندارنــــد بــــه ایــــن ویــــر

ابتالی افرادی که رعایــــت می کنند را مهیا کرده اند.
وی اظهــــار کرد: با توجه بــــه محدودیت های موجود در 
بهداشتی  نکات  رعایت  با  وندان  شــــهر باید  درمان  امر 

باری بر دوش کادر درمــــان تحمیل نکنند.
اســــتاندار همــــدان گفــــت: بــــا اجتماعــــی کــــردن امــــر 
بــــه  افــــراد  مراجعــــه  میــــزان  می تــــوان  پیشــــگیری 

بیمارســــتان ها را بــــه حداقــــل ممکن رســــاند بنابراین 
کردن  شــــکل گیری یک حرکت عمومی برای حســــاس 
مردم نســــبت به رعایت دســــتورالعمل های بهداشتی 

است. وری  ضر
شاهرخی با بیان اینکه محدودیت ها و ممنوعیت هایی در 
ادارات و صنوف برای پیشگیری از شیوع کرونا پیش بینی 
و اعمال شــــده، افزود: 25 پایگاه ســــیار در این استان برای 

توزیع ماسک به نرخ دولتی راه اندازی شده است.

افزایش کرونایی های بدحال در همدان
ابتالی 1000 نفر از کادر درمان به کرونا

وه خبر همدان: معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشکی  هگمتانه، گر
ونا در اســــتان، تعــــداد بیمارانی  ابن ســــینا گفــــت: در موج ســــوم کر
که نیاز به بســــتری در بخش مراقبت های ویژه دارند بیشــــتر شــــده 

است.
به گــــزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلــــی تصریح کرد: روند ابتــــال به کرونا در 

اســــتان همدان همچنان افزایشــــی اســــت و تعداد بیمــــاران بدحال نیز 
بیشتر شده است.

وی با تأکیــــد بر اینکه اگر وضعیت فعلی ادامــــه یابد با کمبود تخت های 
بســــتری مواجه می شــــویم، اظهار کرد: کادر درمان خســــته تر از گذشته 
هســــتند و بیــــش از یک هزار نفــــر از آن ها به خاطــــر ارتباط بــــا بیماران به 

ویروس کرونا مبتال شده اند.

پیگیر افزایش تخت های بستری و جذب نیرو هستیم  �
معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا با تأکید بر اینکه با خطر 
فرسودگی کادر درمان رو به رو هستیم، گفت: پیگیر افزایش تخت های 

بستری و جذب نیرو هستیم.
جلیلی با بیان اینکه برخی تصور می کنند ویروس کرونا فقط در افراد مسن 
و دارای بیماری زمینه ای کشنده است، تأکید کرد: این ویروس ناشناخته 
است و هیچ تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد. در مواردی شاهد فوت 

جوانان ورزشکار و بدون سابقه بیماری، بر اثر این بیماری بوده ایم.

موافقت شورا با الحاق 3 روستا
به شهر همدان

خدمات شهری، امتیازات و تخفیفات مناطق توانمندسازی، نصیب روستاهای الحاقی

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: شــــورای اســــالمی شــــهر همدان 
3 روســــتای حســــن آباد، علی آباد و قاســــم آباد به شــــهر  با الحاق 

کرد. موافقت  همدان 
بــــه گــــزارش هگمتانه، بــــا توجه به حواشــــی ایجاد شــــده در چند 
روز اخیــــر در شــــهر همــــدان در خصــــوص الحاق یا عــــدم الحاق 
روســــتاهای حســــن آباد، علی آبــــاد و قاســــم آباد و تجمــــع برخی از 
همشهریان مقابل اســــتانداری و دعوت از رئیس کمیته توسعه 
روستایی و عشایری مجمع تشــــخیص مصلحت نظام به همدان 
و همچنیــــن اظهارنظر برخی از اعضای شــــورا در این خصوص به 
نام شــــورا، اعضای شــــورای پنجم در جلســــه چهل و ششم شورا 
تصمیم به بررســــی طرح ارائه شــــده از سوی شــــش عضو شورای 

اســــالمی شــــهر همدان در کمیســــیون حقوقی شــــورا با موضوع 
الحــــاق روســــتاهای حســــن آباد و علی آباد و قاســــم آباد به شــــهر 

. فتند گر
ایــــن موضــــوع در تأســــی از مصوبه هیــــأت وزیــــران و جلوگیری 
ونــــد و انجام خدمات شــــهری و توجه بــــه مناطق  از ادامــــه این ر
الحاقــــی و ارائه خدمــــات بهینه و مطلوب به ایــــن مناطق و ارائه 
امتیازات و تخفیفات مناطق توانمندســــازی در راســــتای نیل به 
6 نفر از  عدالــــت اجتماعی به ایــــن مناطق این طرح که بــــه امضا 
اعضای شــــورا رســــیده به صورت یک فوریت در جلســــه صحن 

شد. مطرح  شورا 
بــــر اســــاس این گــــزارش، مصوبه هیــــأت وزیــــران در تاریــــخ 23 تیر 
ســــال 98 و ماده 27 دفترچه عوارض ســــال 99 شــــهرداری همدان، 
همچنین بودجه مصوب سال 99 شــــهرداری از جمله استنادهای 

قانونی الحاق این سه روستا به شهر است.
همچنین به تأسی از مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 23 تیر سال 98 
و دو مصوبه شــــورای اسالمی شــــهر همدان در تاریخ 27 اسفند 96 
و 13 مرداد ســــال 98 با الحاق سه روستای قاســــم آباد، حسن آباد و 

علی آباد به شهر همدان موافقت به عمل آمد.
در این راستا شهرداری همدان مکلف به تأمین اعتبار الزم برای ارائه 
خدمات مطابق با شــــرح وظایف قانونی همانند سایر نقاط شهر به 

این روستاهاست.
همچنین تمام امتیــــازات مربوط به مناطق توانمندســــازی )ماه 27 
دفترچه عوارض محلی ســــال 1399 شــــهرداری همدان( به این سه 

روستا نیز تعلق می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان:

جهش ۲۲ درصدی صادرات همدان
ارزآوری 65 میلیون دالری صادرات

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان صنعت، معدن و 
تجــــارت همدان از رشــــد 22 درصدی صــــادرات اســــتان خبر داد و 
گفت: این میزان افزایش در نیمه نخست سال جهش تولید 65 

میلیون و 260 هزار دالر ارزآوری داشت.
به گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا متین روز یکشــــنبه اظهار کرد: در 
شــــش ماه نخست سال جاری صادرات استان از گمرک همدان از 

لحاظ وزنی به 277 هزار و 847 ُتن رسید.
وی اضافــــه کــــرد: واردات کاال از گمــــرک همدان نیــــز در این مدت 
هشــــت میلیون و 40 هزار دالر به وزن 2 هــــزار و 485 تن بود که از 
این میزان 28 درصد کاالی مصرفی، 53 درصد کاالی واســــطه ای و 

20 درصد مربوط به خطوط تولید بوده است.
رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و تجــــارت همدان صــــادرات در 
بخش پتروشــــیمی و مواد شــــیمیایی را 36 میلیــــون و 11 هزار دالر 
عنوان کرد و گفت: این بخش 55 درصد از ســــبد صادرات استان 

را به خود اختصاص داده است.

به گفته متین کاالهای این بخش شامل هفت قلم و مهمترین آن ها 
وازلین بهداشتی و غیربهداشتی است که به 10 کشور صادر می شود.

متین خاطرنشــــان کرد: بخش صنعت با 60 قلم محصول ســــهم 22 
درصدی از صادرات استان دارد و موتور کولرآبی، شیر خشک صنعتی، 

کلینگر خاکستری و سیمان سفید مهمترین اقالم این گروه هستند.
رئیس ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت همدان بــــا بیان اینکه 
گفت:  کاالهای صادراتی اســــتان اســــت  از عمــــده  فروســــیلیس 
محصــــوالت معدنی چهار درصــــد از صادرات همدان را تشــــکیل 
داده انــــد. متیــــن یــــادآوری کــــرد: در نیمــــه نخســــت ســــال جاری 
محصــــوالت کشــــاورزی 11 میلیــــون و 916 هزار دالر بــــرای همدان 
ارزآوری داشــــته و کشــــمش تیزابــــی و انگــــوری مهمتریــــن کاالی 

صادراتی این بخش محسوب می شود.
به نقــــل از ایرنا، متین گفــــت: صادرات صنایع دســــتی همدان در 
این مدت 75 هزار دالر بود و در مجموع 93 قلم کاال در شش ماه 

ابتدای سال جاری از استان به 33 کشور صادر شده است.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در بازدید از پروژه های کوی فرهنگیان:

ضرورت ادامه خدمت رسانی در کوی فرهنگیان تا رسیدن به وضعیت قابل قبول
کاووسی امید: فکر و اندیشه های بلند شهرداری منطقه چهار در برنامه های بلندمدت ستودنی  است

یوسفی نوید: با اتمام پروژه ها در کوی فرهنگیان شهروندان طعم خوش خدمت را خواهند چشید
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3 شهرستان

سایه سنگین نوسانات ارزی 
بر سر منبت کاران مالیری

هگمتانه، گروه شهرستان: منبت کاری یا َکنده کاری روی 
چوب یکی از قدیمی ترین هنرهای دســــتی ایران اســــت و 
اوج شــــکوفایی این هنر به دوره صفــــوی بازمی گردد و آثار 

به جای مانده از این دوران تأییدی بر این مطلب است.
به گــــزارش هگمتانه، منبت کاری روی چــــوب از هنرهای 
اصیل و کهن شهرستان مالیر اســــت و با داشتن بیش 
از 9000 نفــــر منبــــت کار در زمینه های معتبــــر بین المللی 

توانسته 32 درصد اشتغال شهرستان را از آن خود کند.
، مبل  در این شهرســــتان با چوب های گــــردو، راش و چنار
منبت در سه نوع کالسیک، مدرن و مصری با سبک های 
سوزنی، ســــه بعدی، کالسیک، اســــتیل، گل درشت، گل 
، خرچنگی، متکایی، دسته چوبی، نیلوفری، انگلیسی،  ریز

پشت بیضی و راحتی تولید و به بازار عرضه می شود.
با تالش و کوشــــش هنرمندان این حوزه و ظرفیت باالی 
شهرســــتان در حوزه مبل منبــــت، مالیر در ســــال 96 به 
عنوان شــــهر ملی مبــــل منبــــت از ســــوی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی و در ســــال 98 به 
عنوان شهر جهانی مبل منبت از سوی سازمان یونسکو 

معرفی و ثبت شد.
در حــــال حاضر این شهرســــتان بــــا داشــــتن 5000 واحد 
تولیدی و اشتغالزایی حدود 25 هزار نفر به طور مستقیم 
و 35 هــــزار نفر به طور غیرمســــتقیم، توانســــته تولید 65 

درصد مبل منبت کشور را به خود اختصاص دهد.
اما حاال این صنعت جهانی در حال نابود شــــدن اســــت و 
کمر تولیدکنندگان را شکسته است. مهمترین مشکلی 
که منبت کاران مالیری این روزها با آن دســــت و پنجه نرم 

می کنند هزینه های باالی تولید مواد اولیه است.
شــــمال  جنگل هــــای  ســــاله   10 تنفــــس  بــــه  توجــــه  بــــا 
تولیدکننــــدگان مجبور به اســــتفاده از چوب های وارداتی 
هســــتند که کیفیت پایینی دارند، از طرفی نوســــانات این 
روزهای بازار ارز مشــــکالت این ماده اولیــــه وارداتی را برای 

منبت کاران مالیری دوچندان کرده است.
نوسانات بازار ارز مهمترین مشکل تولیدکنندگان  �

مبل منبت
به ســــراغ یکی از ایــــن تولیدکنندگان رفتیــــم و پای درد و 
دلش نشستیم. او می گوید: یکی از اصلی ترین مشکالت 
ما تهیه چوب اســــت، چوب های قاچاق که کیفیت ندارند 
و چوب هــــای وارداتــــی هم که قیمت شــــان ســــر به فلک 

کشیده است.
نوروزی افزایش قیمت و نوســــانات بــــازار ارز را مهمترین 
مشــــکالت تولیدکنندگان مبــــل منبت بیــــان می کند و 
 
ً
ادامه می دهد: تحویل ســــفارش مبلمان مشــــتری تقریبا
یک ماه زمان می برد، از طرفی نوســــانات بازار طی این یک 
ماه آنقدر باالســــت که قیمت خرید مــــواد اولیه و قیمت 
تمام شده سفارش گاهی حتی دو برابر قیمت توافقی یک 
ماه پیش با مشــــتری برای تولیدکننده آب می خورد و این 

حاشیه امنیت سود ما را از بین می برد.
افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه �

رئیــــس هیأت مدیره بازار مبل مالیر نیز می گوید: ما در دو 
ســــال اخیر با افزایش افسارگســــیخته قیمت مواد اولیه 

مواجه شدیم که سبب کاهش چشمگیر فروش داخلی 
و صادرات شده است.

به گفتــــه یــــداهلل کریمــــی، چوبی که تــــا یک ســــال پیش 
تولیدکننــــدگان با قیمت یک میلیــــون و 500 هزار تومان 
می خریدند، حاال به 14 میلیون رســــیده و اسفنج نیز بیش 
از چهــــار برابر افزایش قیمت داشــــته کــــه چنین چیزی در 
دنیا بی ســــابقه اســــت و این صنعت را با مشــــکل جدی 

مواجه کرده است.
وی به افزایش قیمت چند صــــد برابری پارچه مبلمان هم 
اشــــاره می کند و ادامه می دهد: به علت تنفس 10 ســــاله 
جنگل های ایران، ناچار به واردات چوب هســــتیم. مدتی 
به علت شــــیوع کرونا و بسته شــــدن مرزها با کمبود مواد 
اولیه مواجه بودیم و در حال حاضر نوسانات بازار ارز خرید 
چوب هــــای وارداتی را برای تولیدکننده ســــخت می کند، از 
طرفــــی هزینه های جاری، پرداخت حقــــوق کارگر و عوارض 
کمــــر تولیدکننــــده را شکســــته و این صنعــــت را به ورطه 

نابودی کشانده است.
ســــهم ایران از گردش مالی مبلمان دنیــــا، کمتر از  �

نیم درصد است
وی بازاریابی ضعیف و عدم توانایی کشــــور در معرفی این 
محصول به بازار جهانی را از مهمترین مشکالت صادرات 
مبلمــــان عنوان می کند و می گوید: ســــهم کشــــور از 460 
میلیــــارد دالر گردش مالــــی مبلمان در دنیــــا، کمتر از نیم 
درصد است این در حالیست که ما ظرفیت بسیار باالیی 
در تولیــــد مبلمان داریم و مبلمان مــــا قابل رقابت با همه 

کشورهای دنیاست.
رئیــــس هیأت مدیــــره بازار مبــــل مالیر اظهــــار می کند: در 
حال حاضر کشــــور ترکیه عالوه بر بازار منطقه به 160 کشور 
دنیا مبلمان صــــادر می کند در حالی که مبلمان ما به ویژه 
مبلمان هنــــری و منبتی بســــیار فراتــــر از محصوالت این 

کشور است.
بــــه گفتــــه وی، عــــدم حضــــور تولیدکننــــدگان مالیری در 
نمایشــــگاه های بین المللی سبب شــــده که آنها نتوانند 
محصــــول خــــود را به دنیــــا معرفــــی کنند و هیــــچ کمک و 
حمایتی هم برای نشان سازی تجاری مبلمان مالیر صورت 

نگرفته است.
کریمی تســــهیالت درنظر گرفته شــــده از سوی مسؤوالن 
را بســــیار کم و قطره چکانی توصیف می کنــــد و می گوید: 
تســــهیالت ناچیز درنظــــر گرفته شــــده جوابگــــوی کار ما 
نیســــت، از طرفی ســــخت گیری بانک ها در پرداخت این 

تسهیالت مشکل تولیدکننده را دوچندان می کند.
مهندســــی معکوس بهترین راهکار بــــرای جبران  �

افزایش قیمت ها
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان 
اینکه چوب، پارچه و چســــب جزء مهمترین مواد اولیه در 
تولید مبلمان اســــت، می گوید: دو مســــئله سبب ایجاد 
مشــــکالت جــــدی در زمینه چــــوب بــــرای تولیدکنندگان 
مبلمان در شهرســــتان طی ســــه ســــال اخیر شده است، 
یکی قانــــون ممنوعیت برداشــــت چــــوب از جنگل های 
شمال به مدت 10 سال و مسئله دیگر ممنوعیت واردات 

چوب به علت آفت های آن که در حال حاضر این مشکل 
حــــل شــــده و واردات چوب آزاد اســــت اما اساســــی ترین 

مسئله در حال حاضر کیفیت محصول و گرانی ارز است.
حجت االســــالم احد آزادیخواه با اشــــاره به اینکه بازار مبل 
مشــــتری خاص خــــود را دارد، تصریــــح می کند: اگــــر مواد 
اولیه گران خریداری می شــــود محصول هم باید به همان 
تناســــب با قیمت منطقی به فروش برسد تا تولید کننده 

آسیب نبیند.
وی در ادامه مهندسی معکوس را بهترین راه کار برای حل 
این مسئله عنوان می کند و ادامه می دهد: رونق صادرات 
مبل منبت نیازمند کمک و حمایت سازمان های توسعه 
تجارت و وزارت امور خارجه اســــت و بــــا افزایش صادرات 

 گرانی ارز برای ما یک فرصت تلقی خواهد شد.
ً
طبیعتا
تغییرات مــــداوم قوانیــــن و مقــــررات گمرکی علت  �

اصلی کاهش صادرات مبلمان
مرکز تحقیقات پیشــــرفته مبل منبت دانشــــگاه مالیر در 
ســــال 98 برای رفع مشــــکالت و موانع موجود در صنایع 
مبل منبت شهرســــتان مالیر و افزایش بهره وری در این 
، به عنوان مرکز تحقیقاتی  صنعت تأسیس شد. این مرکز
با نگرشی فراگیر بر نقش تحقیقات مختلف در حوزه های 
پژوهشی تعریف شــــده، برای توســــعه این صنعت قابل 
اتکا در کشــــور بــــا به کارگیری نیروی انســــانی متخصص و 
کارگاه های خاص به انجام پژوهش های  آزمایشــــگاه ها و 

مورد نیاز مبل منبت در کشور می پردازد.
مدیرگروه پژوهشــــی مدیریت و بازاریابــــی مرکز تحقیقات 
، بیــــان می کند: وقتی  پیشــــرفته مبلمان دانشــــگاه مالیر
آســــیب شناســــی صادرات یک محصول از نظــــر علمی و 
آمایش  کادمیک صورت می گیرد دایره ای را به وســــعت  آ

سرزمینی و مسائل بین المللی شامل می شود.
دکتر محمد شــــیری به تغییر قوانیــــن و مقررات گمرکی به 
صورت خلق الســــاعه اشاره و اظهار می کند: برای صادرات 
یک محصول، امــــروز قراردادی با شــــرکت طــــرف قرارداد 
نوشــــته می شــــود اما این امکان وجــــود دارد روزی که قرار 
اســــت صادرات انجام شــــود، مقررات تغییر کرده باشد و 

قوانین گمرکی اجازه صادرات محصول را ندهد.
وی قوانیــــن و مقررات را شــــاکله اصلی صــــادرات عنوان و 
خاطرنشان می کند: اگرچه توانایی تولید، کیفیت، اصالت 
و بازاریابی می تواند مؤثر باشد اما شاکله اصلی را قوانین و 

مقررات حاکم بر صادرات می سازد.
شــــیری ادامه می دهد: به طور معمــــول قراردادهای نفتی 
45 روزه اســــت اما قراردادهای کاال ممکن اســــت شش 
ماهه، یک ســــاله و یا حتی چندســــاله باشــــد و بعد از عقد 
قرارداد ممکن اســــت قوانین صــــادرات تغییر کند، پس 
شــــما اگر می خواهیــــد بدانید که چه کاری می شــــود انجام 
داد، ابتــــدا باید بدانید که چه کســــی می توانــــد چه کاری را 

انجام دهد.
وی ضمن تأکید بر اینکه بخــــش علمی پایه های بازاریابی 
را از نظــــر علــــم و کتــــاب تعریــــف می کنــــد و تولیدکننده 
محصوالتــــش را بــــر پایــــه اســــتانداردها تولیــــد می کنــــد، 
می گوید: تغییــــرات مداوم قوانین و مقررات توســــط اداره 
گمرک و بازرگانی ســــبب می شــــود که شــــما هر چقدر هم 
که تالش کنیــــد تا صــــادرات را افزایش دهیــــد و یا بهبود 
ببخشــــید و یــــا حتی همــــان بازار قبل را داشــــته باشــــید، 

نخواهید توانست به هدف خود برسید.
مدیرگروه پژوهشــــی مدیریت و بازاریابــــی مرکز تحقیقات 
پیشــــرفته مبلمان دانشــــگاه مالیر بحث مالیات و بیمه 
را یکی دیگر از دردســــرهای تولیدکننــــده می داند و اعالم 
می کند: اگر قوانیــــن و مقررات تغییر نکنــــد، تولیدکننده 
خودش را با این قوانین هماهنگ می کند اما متأســــفانه 
هیچ کس قــــول ثابت بــــودن ایــــن قوانیــــن را نمی دهد 
از  بســــیاری  خــــروج  ســــبب  نابســــامانی  ایــــن  بنابرایــــن 

تولیدکنندگان از چرخه تولید شده است.
لزوم اســــتفاده از تجربیات کشــــور ترکیه به عنوان  �

کشور موفق در بازار جهانی مبلمان
وی با بیان اینکه کشــــور ترکیه ســــهم بزرگی از بازار جهانی 
را به خود اختصاص داده اســــت و حتی به کشور رهبر بازار 
یعنی چین هم صادرات مبلمان انجام می دهد، می گوید: 
این مهم توانمندی کشور ترکیه در حوزه صادرات را نشان 

می دهــــد، پس مــــا می توانیم از کارشناســــان این کشــــور 
در حوزه هــــای مختلف تولیــــد مبلمان از طراحــــی تا تولید 
شاسی، نقاشی، رنگ آمیزی، پارچه و بسته بندی استفاده 
کنیــــم همانطور کــــه آنها در زمینه هــــای تولید انگــــور و یا 

زعفران از تجربیات تولیدکنندگان ما استفاده می کنند.
شیری روابط دیپلماتیک را الزمه حضور کارشناسان ترکیه 
در ایران و اســــتفاده از تجربیات آنها در این زمینه عنوان و 
تصریح می کند: البته شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر 
هم به عملی کردن این پیشنهاد ضربه زده اما به طور کلی 
اینکه این کارشناســــان شرایط ما را از نزدیک ببیند، بسیار 

مهم است.
وی انتقال دانش کشور ترکیه به عنوان یک کشور موفق 
در زمینــــه صــــادرات مبلمان را ضــــروری می دانــــد و اظهار 
می کند: بازار رقابتی شــــرایط خاص خود را دارد که ترکیه به 
خوبی آن را درک کرده و برای اقشــــار مختلف در بازار سهم 
 نیــــاز داریم از تجربیات آنها در این 

ً
بندی می کند و ما قطعا

زمینه استفاده کنیم.
به نقل از ایســــنا، منبــــت کاری و تولید مبلمــــان از جمله 
هنرهایی است که از ســــابقه طوالنی در شهرستان مالیر 
برخوردار است و جوانان بســــیاری را مشغول به کار کرده 
اســــت. چه بســــا بســــیاری از جوانان مالیری در گوشــــه و 
کنار همین کارگاه ها محاســــن ســــفید کرده و هنرمندانه 
مشــــغول خلق شــــاهکاری هســــتند که بــــر روح بی جان 
چــــوب، جان می گیــــرد و اگر تالش های شــــبانه روزی و بی 
وقفــــه این هنرمنــــدان نبود امــــروز مالیر به عنوان شــــهر 

جهانی مبل منبت معرفی نمی شد.
اما حاال با افزایش قیمت مواد اولیه طی ســــه ســــال اخیر 
و مشــــکالت واردات چوب بــــرای تولیدکنندگان مالیری، 
مسئله دیگر نیاز به نشان سازی تجاری و کاهش صادرات 
مبلمان است. نوسانات بازار ارز و افزایش افسارگسیخته 
قیمت مواد اولیه در شــــهر جهانی مبل منبت این روزها 
دغدغه اصلی تولیدکنندگان است و سبب ورشکستگی 
بســــیاری از کارگاه های تولیدی و بیکار شــــدن بسیاری از 

جوانان هنرمند منبت کار شده است.

رئیس نظام پزشکی شهرستان مالیر خواستار شد:
ح نسخ الکترونیک فراهم شود یرساخت های اجرای طر ز

بیمه سالمت با بیمه تأمین اجتماعی هماهنگ شوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس نظام پزشــــکی شهرســــتان مالیــــر با بیان اینکه به روز شــــدن 
پرداخت مطالبات پزشــــکان از ســــوی بیمه ســــالمت باعث ترغیب پزشــــکان برای ویزیت بیشتر 
بیمه شــــدگان این مجموعه شده است تصریح کرد: زیرســــاخت های اجرای طرح نسخ الکترونیک 

فراهم شود.
به گزارش هگمتانه، عباس آذرهمایون؛ رئیس نظام پزشــــکی شهرســــتان مالیر اجرای طرح نســــخ 

الکترونیک از سوی بیمه ســــالمت در مطب ها، کلینیک ها و داروخانه های این شهرستان را مهم 
دانســــت و اظهار کرد: اگر این طرح به صورت کشــــوری اجرایی شود و پیشــــینه بیمار در استفاده از 

داروها، داشتن بیماری زمینه ای و... مشخص شود، اجرای آن بسیار ارزشمند خواهد بود.
وی عنــــوان کــــرد: از دیگر مزیت های ایــــن طرح جلوگیــــری از کاغذبازی و کاهــــش هزینه های چاپ 

دفترچه و مشکالت حمل دفترچه خواهد بود.
رئیس نظام پزشــــکی شهرســــتان مالیر با بیان اینکه طرح نســــخ الکترونیک خوب اســــت اما باید 
زیرساخت های آن فراهم شود گفت: غالبا در انجام این طرح در شهرستان مالیر با قطعی اینترنت 

و حتی تلفن مواجه هستیم.

وی بــــا بیان اینکه امیدوارم بیمه ســــالمت با بیمــــه تأمین اجتماعی هماهنگ شــــوند و یک وبگاه 
مشخصی را برای نسخ الکترونیک معرفی کنند افزود: در حال حاضر برای نوشتن نسخ الکترونیک 
اگر بیمار تحت پوشــــش بیمه ســــالمت باشــــد باید وارد وبگاه ایــــن مجموعه شــــده و اگر تأمین 
اجتماعی اســــت وارد وبگاه آنها می شویم که نیاز اســــت وبگاه واحدی معرفی شود که مثال هنگام 

ورود کد ملی بیمه شده، بتوان با انتخاب سازمان بیمه شده به راحتی کار انجام داد.
آذرهمایون با اشاره به اینکه بیشترین بیمه شــــدگان شهرستان مالیر زیر پوشش بیمه سالمت 
هســــتند خاطرنشان کرد: به روز شــــدن پرداخت مطالبات پزشکان از ســــوی بیمه سالمت بسیار 

مؤثر بوده تا همکاران ترغیب شوند بیماران زیادی را زیر نظر این مجموعه ویزیت کنند.

پرداخت بیش از یک میلیارد 
تومان زکات در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیر کمیتــــه امداد 
امام)ره( مالیر از پرداخت بیش از یک میلیارد تومان 

زکات در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش هگمتانه، تیمور کرمی مقدم با بیان اینکه 
شهرســــتان مالیر طی چند سال گذشــــته در حوزه 
جمع آوری زکات رتبه برتر را در استان همدان به خود 
اختصاص داده اســــت اظهار کــــرد: زکات جمع  آوری 
شــــده توســــط کمیته امداد امام)ره( انجام و در بین 

نیازمندان و حوزه های مختلف هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال نیز یک میلیارد 
و یکصد میلیون تومان زکات جمع آوری شد افزود: 
این میــــزان زکات شــــامل زکات مســــتحبی، زکات 

فطریه، زکات محرومین و زکات پروژه بوده است
مدیــــر کمیته امــــداد امــــام خمینــــی)ره( در مالیر با 
اشاره به اینکه زکات جمع آوری شده در محصوالت 
، گندم، جو و... بوده اســــت  مختلــــف از جمله انگور
گفت: این میزان زکات بین نیازمندان توزیع شده 

است.
وی اضافه کــــرد: این مبلغ در روســــتاهایی که زکات 
در همــــان محــــل جمع آوری شــــده صرف ســــاخت 

پروژه های مختلف عام المنفعه شده است.
کرمی مقدم از پیش بینی جمــــع آوری زکات در مالیر 
تا پایان امســــال تا حدود 4 میلیــــارد تومان خبر داد 
و گفــــت: جمع آوری زکات با همکاری ســــتاد زکات و 

روحانیون در روستاها انجام می شود.
وی پرداخــــت زکات محصــــوالت را باعــــث برکت در 
محصــــول و امــــوال و زدودن چهــــره فقــــر از جامعه 
برشــــمرد و اضافه کرد: کمیته امداد امــــام)ره( زکات 
جمع آوری شــــده را صرف امور مختلف از جمله حوزه 
معیشــــتی، درمان، کمک هزینه تحصیلــــی و... برای 

نیازمندان کرده است.

اعالم برنامه های ترویج 
فرهنگ نماز در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: پویش »در خانه نماز 
می خوانیم« در راستای توســــعه و تعمیق فرهنگ 

نماز در شهرستان بهار در حال اجراست.
، مدیر آموزش  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهار
کــــرد: طرح های  و پرورش شهرســــتان بهار عنوان 
مهمــــی در مدارس شهرســــتان در راســــتای انس 

دانش آموزان با فرهنگ نماز اجرا می شود.
زهرا شعبانی ادامه داد: در شرایط کنونی که برگزاری 
نمازجماعت در مــــدارس به دلیل ویــــروس کرونا 
مهیا نیســــت فرهنگیان و دانش آموزان در منزل 

فریضه نماز را به پا خواهند داشت.
وی ادامه داد:جوایز نفیسی برای شرکت کنندگان 
در پویش در خانــــه نماز می خوانیــــم در نظر گرفته 
شده اســــت و در طول اجرای طرح از نفرات فعال و 

ایده های برتر در این زمینه تقدیر خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان بهار ادامه داد: 
پویش "هرمدرسه یک تالوت" و همچنین پویش 
"تولید محتوا" از دیگر طرح هایی است که در بستر 
شبکه شــــاد در شهرســــتان بهار در حال اجراست 
و هــــدف از اجــــرای این طرح هــــا جــــذب حداکثری 
دانش آموزان به ســــمت فرهنگ انسان ساز قرآن 

و نماز است.

غ زنده  کشف 2 هزار و 40 قطعه مر
قاچاق در بهار

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامی 
شهرستان بهار از کشف 2 هزار و 40 قطعه مرغ زنده 
قاچاق و خارج از شــــبکه توزیع در این شهرســــتان 

خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، بزرگعلــــی نوری با اشــــاره به 
توقیــــف محموله مــــرغ قاچاق در شهرســــتان بهار 
اظهــــار کــــرد: مأمــــوران انتظامــــی این شهرســــتان 
حین کنترل و پایش محورهــــای مواصالتی به یک 
دســــتگاه کامیون مشکوک شــــده و آن را متوقف 

کردند.
وی افــــزود: در بازرســــی از این خودرو، 2 هــــزار و 40 
قطعه مــــرغ زنــــده قاچاق و خــــارج از شــــبکه توزیع 
کشــــف و یک متهم در این خصوص با تشــــکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان بهــــار با اشــــاره به 
اینکه ارزش محموله کشــــف شــــده بر اساس نظر 
کارشناســــان، 800 میلیون ریال برآورد شده است 
گفت: مرغ های کشــــف شــــده به پســــت قرنطینه 
اداره دامپزشکی شهرســــتان بهار تحویل شد تا در 

شبکه قانونی توزیع قرار گیرد.
وی در بخش پایانی ســــخنانش برخــــورد با قاچاق 
کاال را نیازمند مشــــارکت بیشــــتر مــــردم با پلیس 
دانســــت و اظهار کرد: کاالی قاچاق تهدیدی بزرگ 
در مســــیر توسعه اقتصادی کشــــور است که باید 

زمینه برخورد با آن مهیا شود.

خبــــــر

نماینده معین شهرستان بهار در مجلس:

ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی 
کشاورزی در بهار

حجت االســــالم  شهرســــتان:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
احمدحســــین فالحی نماینده معین شهرســــتان 
بهــــار در نشســــتی با جمعــــی از اهالی شــــهر بهار 
عنوان کــــرد: با توجه به اینکه پیشــــه اغلب مردم 
زی اســــت ایجاد صنایع  شهرســــتان بهار کشــــاور

است. وری  ضر امری  تبدیلی 
 ، بهــــار از  هگمتانــــه  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
قیمت  امسال  داد:  ادامه  فالحی  حجت االســــالم 
سیب زمینی بســــیار پایین است و در این زمینه 
زی انجام داده ایم  کشــــاور مذاکراتی با وزیر جهاد 

که امیدواریم به نتیجه برســــد.
اقتصــــادی  مشــــکالت  وز  امــــر داد:  ادامــــه  وی 
مســــئله  به  باید  دولت  و  اســــت  فراوان  بســــیار 
وز  امــــر و  نماینــــد  توجــــه  معیشــــت  و  اقتصــــاد 
مســــئله اصلی مجلــــس نیز اقتصاد و معیشــــت 

است. مردم 
ونــــا وزیر  وی ادامــــه داد: در بحــــث مقابلــــه بــــا کر
که  شــــده  کار  وارد  عوامــــل  تمــــام  بــــا  بهداشــــت 
اقدامــــات کادر بهداشــــتی و درمانــــی قابل تقدیر 

است.
دشــــمنان   88 فتنه  در  کرد:  نشــــان  خاطر  فالحی 
آمریــــکا در ایران  بــــه دنبال ایجــــاد حضور  داخلی 

بودند که ملت با هوشــــیاری مانع شدند.
وی تصریــــح کرد: ایران هفتمین کشــــور قدرتمند 
وتمند جهان اســــت که باید سوء مدیریت در  و ثر
کشــــور برطرف شود و مردم در آسایش و آرامش 

کنند. زندگی 
کرد:  تصریــــح  بهار  شهرســــتان  معیــــن  نماینــــده 
وز دشــــمن از جریــــان نفوذ در حال اســــتفاده  امر
آنان برخورد  که باید هوشــــمندانه با توطئه  است 

. کنیم
ین در  120 میلیــــون لیتر بنز وزانه  وی ادامه داد: ر
50 میلیون  از  که بیــــش  کشــــور تولید می شــــود 

می کنیم. صادر  یــــن  بنز لیتر 

گالیه نماینده مردم تویسرکان در مجلس:خبــر

ضعف اجرایی وزارت راه در پروژه های تویسرکان

مــــردم  نماینــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
از مسووالن اجرایی وزارت راه در رابطه با روند اجرایی 
پروژه های راه در شهرستان گله مندیم گفت: وزارت 
راه نتوانســــته حداقل توقعات مردم در این حوزه را 

تأمین کند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمد مهدی مفتــــح از آغاز 
عملیــــات اجرایــــی ســــاختمان کتابخانــــه عمومــــی 
روستای »سیدشــــهاب« در این شهرستان خبر داد 
و اظهار کرد: پیگیری ها به منظور تأمین بودجه  برای 
ســــاخت کتابخانه از طریق بانک پاســــارگاد منتج به 

نتیجه شد.
وی با اشــــاره به فعالیــــت بانک پاســــارگاد در حوزه 
کتابخانه  ســــاخت  مجوز  افزود:  روســــتاها  فرهنگی 
از  یکــــی  عنــــوان  بــــه  »سیدشــــهاب«  در  عمومــــی 
را اخــــذ  پرجمعیت تریــــن روســــتاهای شهرســــتان 

کردیم.
نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلــــس شــــورای 
اسالمی با اشــــاره به فعالیت خوب این کتابخانه در 
حسینیه مسجد جامع روستا خاطرنشان کرد: تمام 
هزینه های ساخت و ساز این پروژه فرهنگی را بانک 

پاسارگاد بر عهده دارد.
وی با تأکیــــد بر اینکــــه برنامه کلنگ زنی آغــــاز پروژه 
را به دلیل رعایــــت اصول بهداشــــتی و توصیه های 
ســــتاد مبارزه با کرونا لغو کردیم گفت: منتظر برنامه 
کلنگ زنی نماندیــــم و به منظور اســــتفاده از زمان و 

شرایط آب و هوایی کار آغاز شد.
مفتــــح در ادامه ســــخنانش درباره پروژه ایســــتگاه 
باباکمال گفت: مقرر شد طی یک برنامه زمان بندی 
مبلغی به پیمانکار به منظور تکمیل سالن پرداخت 

شود که قسمت اول آن تأمین شد.
وی ادامه داد: با تأمین هزینه مدتی کار خوب پیش 
می رفت اما اخیرا مطلع شدم ســــرعت کار پروژه کم 
شــــد که بررســــی این موضــــوع را در قالــــب بازدید و 
جلسه با مســــووالن ارشــــد در تهران در دستور کار 

قرار می دهم.
نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلــــس شــــورای 
اسالمی با بیان اینکه از مسووالن اجرایی وزارت راه 
در رابطه با روند اجرایی پروژه های راه در شهرستان 
متأســــفانه  راه  وزارت  کــــرد:  کیــــد  تأ گله مندیــــم 
نتوانســــته حداقــــل توقعات مردم در ایــــن حوزه را 

کند. تأمین 
وی افــــزود: ضمن تشــــکر از کارهای صــــورت گرفته 
در محور چهارخطه تویســــرکان ـ جوکار که عملیات 
اجرایــــی آن پایــــان یافته؛ امــــا در دو پروژه ایســــتگاه 
باباکمال و محور چهارخطه جاده تویسرکان ـ کنگاور 

آنچنان که باید کار طبق برنامه  پیش نرفته است.
دربــــاره  ســــخنانش  از  دیگــــری  بخــــش  در  مفتــــح 
موضــــوع تأمین مشــــکل کمبود معلــــم همدان از 
یکــــی از اســــتان های مجاور اظهــــار کرد: بــــا توجه به 
وجــــود نیروهای حق التدریس و آموزشــــیار نهضت 
سوادآموزی در استان استفاده از نیروهای غیربومی 

موضوعی غیر منطقی بود.
وی با اشــــاره به ورود مجمع نماینــــدگان مجلس به 
این موضــــوع و برگزاری جلســــه با اســــتاندار گفت: 
ســــوال ما این بود که چــــرا در اســــتان های مجاور با 
گشاده دســــتی، نیروی بیشــــتری گرفته شد ولی در 
همدان با توجه به اینکه متقاضی برای جذب داریم، 

نباید اینگونه باشد؟
نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلــــس شــــورای 
کید کــــرد: بر همین  اســــالمی در گفتگو با فارس تأ
اساس مقرر شــــد موضوع دقیق تر بررسی و در حد 
مقــــدور تا جایی کــــه ضوابط قانونی اجــــازه می دهد 
آمــــوزش و پــــرورش  از افــــراد دارای ســــابقه کار در 

استفاده شود.

افزایش ۲0 درصدی هزینه های مراکز نگهداری 
از سالمندان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرعامل آسایشگاه 
خیریه مهــــر مادران امیدوار ســــامن بــــه افزایش 20 
درصــــدی هر ســــاله هزینه هــــای مراکز نگهــــداری از 

سالمندان با توجه به نرخ تورم اشاره کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محبوبــــه حبیبی اعــــالم کرد: 
آسایشــــگاه خیریه مهر مــــادران امیدوار ســــامن در 
زمینــــی با مســــاحت 15 هــــزار مترمربع و بــــا اعتباری 
افزون بر یــــک و نیم میلیارد تومان توســــط خیرین 
در ســــال 92 به بهره برداری رسید و با توجه به اینکه 
این آسایشگاه خیرساز است اما در حال حاضر تورم 
و شــــرایط بد اقتصادی بر کاهش تعداد خیرین تأثیر 

گذاشته است.
وی به افزایــــش 20 درصدی هر ســــاله هزینه های مراکز 
نگهــــداری از ســــالمندان با توجه بــــه نرخ تورم اشــــاره و 
خاطرنشان کرد: این نرخ ابالغ شده اما با توجه به افزایش 
هزینه ها و فشارهای اقتصادی مردم هنوز اجرایی نشده 

است و طبق نرخ نامه سال 98 ارائه خدمات داریم.
وی ناشــــناخته بــــودن مرکز مهر مادران نســــبت به 
دیگر آسایشگاه ها در سطح شهرستان مالیر را یکی 
از دالیل کاهش تعداد خیریــــن عنوان کرد و افزود: 
یکی دیگر از اساســــی ترین مشــــکالت آسایشــــگاه 
افزایــــش سرســــام آور هزینه ها از جملــــه هزینه های 
تأمین دارو برای بیماران خاص، پرداخت هزینه های 
کارکنان طبق  قبوض خدماتــــی و پرداخت حقــــوق 
قانون کار سال 99 اســــت که ناچاریم با درآمد سال 

98، این هزینه ها را تأمین کنیم.
حبیبــــی ادامــــه داد: از طرفی از زمان شــــیوع بیماری 

کرونا هزینه های مربوط به تأمین وسایل ضدعفونی 
از قبیل ماســــک، الکل، وایتکس و... به هزینه های 
قبل اضافه شده که خود سبب افزایش مشکالت 

ما در تأمین هزینه ها شده است.
مدیرعامل آسایشــــگاه خیریه مهر مــــادران امیدوار 
ســــامن اضافه کرد: مرکــــز نگهداری از ســــالمندان 
مهر مادران با ظرفیت 70 نفر مختص زنان سالمند 
است که در حال حاضر تعداد 45 بانوی سالمند در 

آن حضور دارند.
وی با بیان اینکه از اســــفندماه و همزمان با شــــیوع 
بیمــــاری کرونــــا مرکــــز وارد قرنطینه شــــد و پذیرش 
جدید نداشتیم، گفت: 12 ســــالمند این مرکز مبتال 
آلزایمر و تعــــدادی نیز مبتــــال به ام.اس  به بیمــــاری 
هستند همچنین با پیشــــگیری های به عمل آمده 
توســــط کارکنان خوشــــبختانه تاکنون هیــــچ یک از 

سالمندان مرکز به بیماری کرونا مبتال نشدند.
حبیبــــی ادامه داد: تنها پنج نفــــر از ورودی ها به مرکز 
مهر مادران به صورت آزاد هســــتند، یعنی خودشان 
هزینه ها را تقبل کرده انــــد و کمک هزینه های 40 نفر 
مابقی را سازمان بهزیستی به مرکز پرداخت می کند 

و دیگر از این افراد مبلغی دریافت نخواهد شد.
در  مــــادران  مهــــر  خیریــــه  آسایشــــگاه  مدیرعامــــل 
گفت وگو بــــا ایســــنا، از حضور 11 ســــالمند مجهول 
الهویــــه در این مرکــــز خبر داد و تصریــــح کرد: چنین 
ســــالمندانی به علت ابتــــال به آلزایمر و یا نداشــــتن 
خانواده به صورت مجهول الهویه از طریق دســــتگاه 

قضایی به مرکز نگهداری ما وارد می شوند.
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همدان مســـکن  بانک  مطالبات  افزایـــش 
وه خبــــر همدان: مدیر شــــعب بانک مســــکن همــــدان اظهار کــــرد: تورم و  هگمتانــــه، گــــر
گرانی موجب افزایش معوقات بانکی و رشــــد صعودی مطالبات این بانک شــــده اســــت.

میزان  کرد:  اظهــــار  خبرنگاران  جمع  در  یکشــــنبه  وز  ر مالمیــــر  رســــول  هگمتانه،  گزارش  به 
که در  280 میلیارد تومان رســــیده است  6 ماه ســــال جاری به  مطالبات بانک مســــکن در 

زی همدان در رتبه دوم قرار دارد. کشــــاور از بانک  ایــــن زمینه بعد 
که به تناســــب  از مطالبــــات بانکی به علت افزایش تورم بوده چرا  کرد: بخشــــی  وی اضافه 

اقســــاط  پرداخت  برای  اندازی  پس  نمی تواننــــد  آنهــــا  و  نیافته  افزایــــش  افراد  درآمــــد  تورم 
می شــــود. ینه ها  هز خرج  فرد  حقوق  تمام  و  بگذارنــــد  کنار  وام 

مدیــــر امــــور شــــعب بانک مســــکن همــــدان ادامه داد: بخــــش دیگــــری از مطالبــــات نیز 
آن ســــاالنه پرداخت شــــده و در  که اقســــاط  وســــتایی اســــت چرا  مربــــوط به تســــهیالت ر
2 ســــال بدهکار  بــــه یکباره به مدت  گیرنده  فــــرد وام  2 قســــط،  بــــه تعویق افتادن  صورت 

می شود. بانک 

وســــتاها  از ســــاکنان در ر وســــتایی به دنبال حمایت دولت  کــــرد: وام های ر مالمیــــر بیان 
بوده  زنجیره ای  صــــورت  به  ام ها  و قبیــــل  این  ضمانــــت  اینکه  بــــه  توجه  با  و  شــــد  پرداخت 

دانســــت. مطالبات  وصول  برای  محکمی  تضمیــــن  را  آن  نمی توان 
نکردن  پرداخت  علــــت  به  واحد  پنج  تاکنــــون  ود:  افز همدان  مســــکن  بانک  شــــعب  مدیر 
این  مالک  بــــه  مجدد  آنها  واحد  ســــه  که  شــــدند  تملیک  مســــکن  بانک  ســــوی  از  اقســــاط 

گذاشــــته شد. ه  2 واحد دیگر به مزاید ه و  له شــــد واحدها احا

غ فروش شانه ای تخم مر
ع می شود  در همدان ممنو

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر امور طیور سازمان 
از اواخــــر  گفــــت:  جهادکشــــاورزی اســــتان همــــدان 
آبان ماه تخم مرغ به صورت بســــته بندی و به صورت 
شناســــنامه دار عرضــــه می شــــود و فروش شــــانه ای 

ممنوع خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، علیرضا قراگوزلو بعدازظهر دیروز 
به مناســــبت روز جهانی تخم مرغ در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه در حال حاضــــر از 45 واحد تولیدکننده 
تخم مرغ در استان فقط 23 واحد آن در حال فعالیت 
اســــت اظهار کرد: مهمترین مشکل تولیدکنندگان 

در این عرصه کمبود نهاده  است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه نهاده هــــا بیــــش از 60 درصد 
هزینه تمام شــــده تخم مرغ را تشکیل می دهد افزود: 
مشکل نوسان قیمت و کمبود نهاده ها باعث شده 
از 524 واحد مرغداری گوشــــتی در اســــتان 84 واحد 

جوجه ریزی نداشته باشند.
مدیــــر امور طیور ســــازمان جهادکشــــاورزی اســــتان 
همــــدان با بیــــان اینکــــه تخم مرغ نقش اساســــی در 
تأمیــــن پروتئیــــن افــــراد دارد تصریح کــــرد: پروتئین 
موجود در تخم مرغ 97.3 درصد است که این میزان 
، ماهی و گوشت  بیشــــتر از پروتئین موجود در شــــیر

بوده و از این حیث در رده اول قرار دارد.
وی در ادامه به اهمیت مصــــرف روزانه تخم مرغ برای 
ارتقای شاخص ســــالمت اشــــاره کرد و گفت: امروزه 
دیگر مصــــرف تخم مــــرغ به عنــــوان عامــــل افزایش 
کلســــترول خون مطرح نیست بنابراین باید در سبد 

خانواده ها جای گیرد.
قراگوزلو خاطرنشان کرد: تخم مرغ همه ویتامین های 
الزم بــــه جز ویتامیــــن ث را دارد و به علــــت اهمیت و 
ارزش باالی خود باعث درمان بســــیاری از بیماری ها 
اعم از سرطان و بیماری های قلبی شده که 1.3 کالری، 
آهن، کلسیم، فســــفر و انرژی مورد نیاز مردم را تأمین 

می کند.
وی با تأکید بر لزوم تشــــکیل و تکمیل زنجیره تولید 
مرغ در اســــتان اظهار کــــرد: در حال حاضــــر تخم مرغ 
به صورت کیلویی فروخته می شود و کم پیش می آید 
به صورت شانه ای خریداری شود ضمن اینکه قیمت 
مصــــوب تخم مرغ 12 هــــزار و 500 تومــــان در مرغداری 
است و 14 هزار و 500 تومان به دست مصرف کننده 

می رسد.
مدیــــر امور طیور ســــازمان جهادکشــــاورزی اســــتان 
همدان در پایان تأکید کرد: از اواخر آبان ماه تخم مرغ 
به صورت بســــته بندی و شناســــنامه دار به دســــت 
مردم می رســــد و فــــروش به صورت شــــانه ای ممنوع 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان:

آزادسازی 157 هزار مترمربع 
یم رودخانه ها از حر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت آب 
منطقه ای اســــتان همدان با تأکید بر فعالیت شبانه 
روزی پنج گروه گشــــت و بازرسی حفظ حریم رودخانه 
ها، از آزادسازی و رفع تصرف 157 هزار مترمربع از حریم 

رودخانه های استان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، منصور ســــتوده با اشــــاره به 
جدیت در رفع تصرفات بســــتر و حریم رودخانه ها، 
گفــــت: از ابتــــدای ســــال جــــاری دســــتورالعملی با 
رودخانه ها  حریــــم  و  بســــتر  تصرفــــات  رفــــع  عنوان 
آب منطقه ای  بــــه شــــرکت های  از ســــوی وزیر نیرو 
کشور ابالغ شــــد تا در هر اســــتان کارگروهی با این 

شود. تشکیل  عنوان 
وی با بیان اینکه این کارگروه وظایف مهمی در ارتباط 
با جــــذب اعتبارات، پیگیری و شناســــایی تصرفات و 
رفع آن با هماهنگی دســــتگاه قضایــــی برعهده دارد، 
افزود: این کارگروه در اســــتان تشــــکیل شده و چند 
جلســــه نیز برگزار شده است و در این راستا پنج گروه 
گشــــت و بازرســــی به صورت شــــبانه روزی در استان 

فعالیت می کنند.
ســــتوده اظهار کرد: این گروه ها تصرفات انجام شده 
در بســــتر رودخانه هــــا در ســــطح مناطــــق مختلف را 
پیگیــــری و رصــــد می کنند و پــــس از تهیه گــــزارش و 
مستندسازی با اخذ اجازه از دادستان هر شهرستان 
برابر قانون توزیع عادالنــــه آب، به رفع تصرفات حریم 

رودخانه ها اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه به تازگی دو کیلومتر از پایین دست 
سد اکباتان یعنی محدوده رودخانه آبشینه به عنوان 
آزمونه درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه مطالعات این دو کیلومتر تعیین شده به اتمام 
رســــیده، اکنون رفــــع تصرفات آن با کمک مشــــاور و 

پیمانکار تعیین شده در حال انجام است.
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقه ای اســــتان همدان 
یادآور شد: از ســــال های قبل تا اواخر سال 94، یک و 
در برخی سال ها دو گروه در کل استان مستقر بودند 
اما از ابتدای سال 95 تعداد سه گروه گشت و بازرسی 
حفاظت از رودخانه های اســــتان را بر عهده داشتند و 

اکنون تعداد این گروه ها به عدد پنج رسیده است.
وی خاطرنشــــان کــــرد: تاکنون 316 پرونــــده به مراجع 
قضایی بــــرای صدور حکم ارجاع شــــده اســــت که در 
ایــــن میان 127 پرونده مربوط به شهرســــتان همدان 
و 62 پرونده مربوط به رزن بوده و این دو شهرســــتان 

بیشترین تعداد پرونده های ارجاعی را داشته اند.
ستوده تصریح کرد: حاصل بررســــی این پرونده های 
رفــــع تصرف بــــه اعــــاده به وضــــع ســــابق 152 پرونده 
انجامیده که در نتیجه آن حــــدود 157 هزار مترمربع از 

حریم رودخانه ها آزاد شده است.

خبــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس شــــورای اســــالمی گفت: با جذب نیروهای بومی 
همدان در آموزش و پرورش بــــه همان تعداد از نیروهای 

لرستانی به محل خدمت خود بازگردانده می شوند.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی روز یکشنبه 
در شــــورای آموزش و پرورش همدان گفت: بر اســــاس 
ماده 67 برنامه ششــــم توســــعه، وزارت ارتباطات مکلف 
، روستاها و  است تمام مدارس شــــهرهای زیر 20 هزار نفر

حاشیه شهرها را هوشمند کند.
وی بیان کرد: در شــــرایط کرونا که آموزش دانش آموزان 
به صورت مجــــازی برگزار می شــــود، بســــیاری از مدارس 
روستاها و حاشــــیه شهرها هنوز هوشــــمند نشده اند و 
ارتباطات در هوشمندسازی  این نشــــان می دهد وزارت 

مدارس کوتاهی کرده است.
وی اظهــــار کرد: وقتی حــــرف از هوشمندســــازی می زنیم 
یعنی مخابرات موظف اســــت همه کالس های درس در 
مــــدارس مناطق تعریف شــــده را به رایانــــه، تبلت و دیگر 

کند. مجهز  هوشمندسازی  امکانات 
حاجی بابایــــی عنوان کرد: وزیر ارتباطــــات در گزارش ارائه 
شده به مجلس خبر از هوشمندسازی همه مدارس داد 
که گفتیم 100 درصد اشــــتباه اســــت؛ اینترنت دار شدن 
مــــدارس دردی را دوا نمی کند؛ بهره اینترنت دار شــــدن 
مــــدارس را وزارت ارتباطــــات می برد و به ســــود آموزش و 

پرورش نیست.
وی ادامــــه داد: وزارت ارتباطات وظیفــــه تأمین تجهیزات 

هوشمندسازی مدارس در مناطق تعیین شده را دارد.
نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی اضافــــه کــــرد: بیــــش از 14 هــــزار دانش آموز در 
همدان تبلت یا گوشی هوشــــمند ندارند و باید با بسیج 
همگانی و با کمک نهادهایی همچون کمیته امداد امام 
خمینــــی)ره(، بهزیســــتی و اوقاف و امور خیریــــه، تا هفته 
فراهم  هوشــــمند  گوشــــی  دانش آموزان  این  برای  آینده 

شود.
حاجــــی بابایــــی افــــزود: در راســــتای اجرای ســــند تحول 
بنیادیــــن، وقتی حرف از هوشمندســــازی می زنیم یعنی، 
به طور دقیق ساعت 8 صبح، در همه کالس های کشور 
به صورت یکپارچه صوت قرآن پخش شود و همه با هم 

آموزشی دسترسی داشته باشند. به محتوای 
وی بیان کــــرد: در ســــال 1391 در تهــــران دانش آموزانی 
آموزشی می کردند؛  داشــــتیم که در منزل تولید محتوای 
انتهای هوشمندسازی این است که خانه دانش آموزان 
هم برای بهره مندی از محتوای آموزشی، هوشمند شود.
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وی با اشــــاره به جــــذب 42 معلم از اســــتان لرســــتان در 
آموزش و پرورش همدان اظهار کرد: معلمان در سراسر 
کشــــور برای ما عزیز هســــتند و اهل هر شهری باشند به 
آنها احترام می گذاریم؛ عزیزانی از اســــتان لرستان مهمان 
شــــهر ما هستند که با مشــــورت اســــتاندار به کار گرفته 

شده اند.
حاجی بابایی ادامه داد: با بررســــی های انجام شــــده تمام 
سهمیه های اســــتان برای تدریس به کار گرفته شدند و 
تنها 72 نفر هنوز نتوانســــتند جذب شوند که امسال با 

بر طرف شدن موانع به کار گرفته می شوند.
کید کرد: اگر فرد بومی همدان واجد شــــرایط جذب  وی تأ
در آموزش و پرورش باشد، به ازای هر تعداد، افراد جذب 
شده از استان لرستان، به محل خدمت خود بازگردانده 

می شوند.
وی با اشــــاره به اینکه همدان مشکل مدرسه دارد، گفت: 
با بررسی های صورت گرفته شهر همدان بیش از 700 هزار 
نفر جمعیت دارد و توصیه می شــــود در این شهر به جای 

مدرسه مجتمع های حیات طیبه ساخته شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت ادامه داد: 
کرمانشاه،  کردستان،  جمله  از  اطراف  اســــتان های  مردم 
لرستان، ایالم خوزستان و مرکزی عالقه دارند در همدان 
زندگی کنند و با خریــــد زمین های اطراف مثل راهپیمایی 

به سمت همدان حرکت می کنند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه موقعیت مناســــب همــــه جانبه 
همدان مهمترین عامل مهاجرت به این شــــهر اســــت، 
کیــــد کرد: در حال حاضر محدوده شــــهری همدان پنج  تأ
هزار و 700 کیلومتر اســــت که به دنبال این هستیم تا در 
طرح جامع شــــهری، یک هــــزار و 600 کیلومتر به آن اضافه 

شود.

شهرک ویالیی در همدان ساخته می شود  �
حاجــــی بابایــــی افزود: بــــا یک شــــرکت ترکیــــه ای قرارداد 
آزاد اسالمی شهرک  بسته شــــده تا در اطراف دانشــــگاه 
ویالیی بســــازد؛ این شــــهرک به یکی از گرانترین مناطق 
همدان تبدیل می شــــود و قیمت آن از مناطقی همچون 

استادان فراتر می رود.
وی با اشــــاره بــــه صــــدور مجوز ســــاخت بــــرج 33 طبقه 
مســــکونی 255 واحدی در محله اعتمادیــــه، اظهار کرد: 
همدان در موقعیتــــی قرار گرفته که به ســــرعت در حال 

است. پیشرفت 
نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی بیان کــــرد: مرکز ســــرطان در همــــدان در حال 
60 میلیارد  کل اعتبارات عمرانی همدان  ساخت اســــت 
تومان است اما در این بیمارســــتان تا کنون 100 میلیارد 

تومان اعتبار هزینه شده است.
، آبان ماه امســــال و  وی افزود: مرحله نخســــت این مرکز

کل مجموعه تا خرداد سال 1400 بهره برداری می شود.
، یک  حاجــــی بابایــــی بیان کــــرد: برای تجهیــــز ایــــن مرکز
دســــتگاه تخصصــــی بــــا ارزش 170 میلیارد تومــــان وارد 
کشور شــــده اســــت؛ ســــه مرکز جامع درمان سرطان در 
کشــــور وجود دارد که مرکز فرشــــچیان همــــدان برترین 

آن هاست.

اگر معلمان لرستانی از اســــتان بروند، کالس های   �
درس خالی می ماند

مدیرکل آموزش و پرورش اســــتان همدان هم گفت: 14 
هزار دانش آموز در این استان از داشتن تبلت یا گوشی 
هوشــــمند محروم هســــتند که تالش داریم در راســــتای 
آموزش هــــای مجازی، با همکاری دســــتگاه ها و  برگزاری 

آن ها را برطرف کنیم. نهادهای حمایتی، نیاز 
از  ایــــن تعــــداد دانش آموز  کرد:  محمد پــــورداود اظهــــار 
دهک هــــای پاییــــن جامعه هســــتند که تــــالش داریم تا 
هفتــــه آینده مشــــکالت آن ها را بررســــی و بــــرای رفع نیاز 

کنیم. آن ها برنامه ریزی 
وی بــــا تأیید خبر جذب 42 معلم از اســــتان لرســــتان در 
همدان افزود: این تعداد معلم جذب شــــده در آموزش 
1400-1399 در  و پرورش همدان، برای ســــال تحصیلــــی 
مناطق نهاوند، مالیر و تویسرکان به کار گرفته شده اند.

وی اظهــــار کرد: شــــرایط بــــه گونه ای اســــت کــــه اگر این 
خالــــی  درس  کالس هــــای  برونــــد،  اســــتان  از  معلمــــان 

می ماند.
کید کرد: در همدان هیچ فردی واجد شــــرایط  پــــورداود تأ
نبود تا جذب شود و هیچ دســــتگاهی در استان در این 
رابطه تصرفی نداشــــته و خود مســــؤوالن وزارت تصمیم 

گرفتند تا مشکل کمبود نیرو به اینگونه حل شود.
وی عنوان کرد: این تعداد نیروی جذب شــــده، نیروهای 
حــــق التدریس کــــد دار هســــتند و برای اســــتخدام وارد 

نشده اند. همدان 
آمــــوزش و پــــرورش همدان گفت: بر اســــاس  مدیرکل 
ماده 67، افرادی که تا قبل از تاریخ 26 مهرماه سال 1391 
آموزش و پرورش ســــابقه تدریس دارند می توانند به  در 

عنوان نیروی کار جذب شــــوند که حتی یــــک نفر هم در 
همدان این شــــرایط را نداشت و مجبور شدیم از ظرفیت 

کنیم. سایر استان ها استفاده 
وی اظهار کرد: برای ســــال تحصیلی جــــاری از تعداد یک 
هزار و 273 نیروی پیشکسوت استان، از ظرفیت نیروی 

آموزشی نزدیک به 900 معلم استفاده شده است.

آزادبخت: همدان در وضعیت قرمز کرونا  �
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان نیز 
گفت: وضعیت کنونی همدان در شــــیوع ویروس کرونا 
قرمز اســــت و باید با رعایــــت نکات بهداشــــتی و فاصله 

آن مقابله کنیم. گذاری اجتماعی با 
آزادبخت افزود: به منظور پیشــــگیری از شیوع  مصطفی 
ویــــروس کرونا، در کنــــار تعطیلی یک هفتــــه ای مدارس، 
برخــــی از فعالیت های غیر ضروری اســــتان نیــــز تعطیل 

شده است.
وی با اشــــاره به اینکه در ســــال تحصیلی جاری با توجه 
ونا شــــرایط بازگشــــایی مدارس  وس کر به شــــیوع ویــــر
ورش  پر و  آموزش  شــــورای  کرد:  عنوان  بود،  مناســــب 
کشــــور را دارد و این موضوع در  همدان رتبه نخســــت 
ارزشمند  بسیار  فرزندان  آموزشــــی  برنامه های  پیشبرد 

است.
وی ادامه داد: راهیان نور ریشــــه ای ترین کاری اســــت که 
ما می توانیم بــــرای دانش آموزان در مدارس انجام دهیم 
و هر کسی حتی یک ســــاعت در راهیان نور شرکت کند 

بیمه انقالب اسالمی می شود.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی:

با جذب بومی ها، معلم های 
لرستان به شهر خود برمی گردند
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پورداود: در همدان هیچ فردی واجد شـــرایط نبود تا جذب شود

معاون وزیر راه خبر داد:

مردم عوارض الکترونیکی را پرداخت نکنند ، جریمه می شوند
شــــرکت  مدیرعامل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
ساخت و توســــعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: 
طــــی تفاهمنامه ای کــــه وزارت راه با پلیــــس راه به امضا 
رســــاند، از این پس پلیس راه مســــؤول ارسال پیامک 

آزادراه هاست. از  عبوری  خودروهای  به 
دریافت  دربــــاره  خادمی  خیــــراهلل  هگمتانه،  گــــزارش  به 
 رئیس جمهور 

ً
آزادراه ها که اخیــــرا الکترونیکــــی عوارض 

کید داشــــته اســــت، گفــــت: از دو  نیــــز بر توســــعه آن تأ
ســــال پیش این کار را در چند آزادراه که مدیریت آن در 
آزادراه های دولتی مشهورند،  اختیار وزارت راه بوده و به 
آغاز کردیم؛ با نصب تجهیزات و راه اندازی ســــامانه های 
، خودروها بدون توقف بــــرای پرداخت نقدی  مــــورد نیاز
عــــوارض تــــردد می کنند و ســــپس برای مالــــک خودرو 

کند. پرداخت  را  عوارض  تا  می شود  ارسال  پیامک 
وی ادامــــه داد: مشــــکلی کــــه بــــه وجود آمــــد این بود 
با  وها  خودر صاحبــــان  ســــوی  از  عــــوارض  پرداخت  که 
مردم  می بایست  که  حالی  در  نشــــد؛  مواجه  اســــتقبال 

عوارض  پیامک،  دریافت  از  پس  ساعت   48 تا  حداکثر 
آزادراه را از طریق ســــامانه ها و برنامه های تلفن  عبور از 
 50 همــــراه پرداخــــت کننــــد؛ اما در حــــال حاضــــر تنها 
اگر  می کننــــد.  پرداخت  را  عــــوارض  ایــــن  مــــردم  درصد 
اینکه  بــــه  توجه  با  ونــــد  ر این  نکننــــد،  اســــتقبال  مردم 
عبور  عوارض  درآمد  محل  از  آزادراه  تعمیــــر  و  نگهداری 

شد. خواهد  متوقف  است، 
مدیرعامل شرکت ساخت و توســــعه زیربناهای حمل 
و نقل کشــــور تصریح کرد: در آزادراه هــــای جدید مانند 
قطعــــه یــــک تهران-شــــمال و همت-کــــرج، از همــــان 
ابتــــدای بهره بــــرداری با اســــتفاده از نصــــب تجهیزات 
ایجاد  را  ونیکی عوارض  الکتر الزم، زیرســــاخت دریافت 
آزادراه  دو  این  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  کردیم؛ 
)بنیاد مســــتضعفان( هم از این طرح استقبال کرد؛ اما 
35 درصد مردم  اتفاقی کــــه افتاد این بود که تنها 30 تا 
آزادراه ها، عــــوارض عبوری  ایــــن  راه اندازی  ابتــــدای  در 
ونیکی پرداخت می کردند که  وهای خــــود را الکتر خودر

در ادامــــه فعالیــــت آزادراه، آمار عــــوارض دهندگان به 
یافت. کاهش  عبوری  وهای  خودر درصد   25

این  خصوصی  بخــــش  ســــرمایه گذار  خادمی،  گفتــــه  به 
نگرانــــی را پیدا کرد کــــه نتواند بــــه منابع ســــنگینی که 
کرده، دسترســــی  آزادراه هزینه  ایــــن دو  برای ســــاخت 
که درآمد بنیاد  آزادراه تهران-شــــمال  یابد به خصوص 
وهــــای عبوری  از عوارض خودر مســــتضعفان حاصــــل 
2 این  در قطعــــه یک می بایســــت برای ســــاخت قطعه 
آزادراه هزینــــه شــــود؛ لذا ســــرمایه گذاران درخواســــت 
 اخــــذ عوارض بــــه حالــــت دریافت 

ً
کردنــــد که مجــــددا

ســــنتی و دریافت نقدی عوارض برگــــردد که این اتفاق 
آزادراه هــــای تهران-شــــمال و همت-کــــرج پیــــاده  در 

شد. سازی 
کید کرد: توانســــتیم تفاهم نامــــه ای میان پلیس  وی تأ
راه راهور ناجا و وزارت راه و شهرســــازی به امضا برسانیم 
که بر اســــاس آن اقدامات خوبی برای ارســــال اطالعات 
خودروهــــای تــــرددی از ســــامانه های نصــــب شــــده در 

آزادراه هــــای مذکور به ســــامانه های پلیــــس راه صورت 
گرفــــت؛ اقدام ســــنگینی بود و دو ماه اجــــرای مفاد این 
تفاهم نامه طول کشــــید؛ چون هم باید زیرساخت های 
الکترونیکــــی راهور ارتقا می یافت و هم ســــامانه وزارت 

می گرفت. قرار  تقاطع  در  راهور  پلیس  با  راه 
معــــاون وزیــــر راه ادامــــه داد: در آخرین نشســــتی که با 
راهور داشــــتیم، اعالم شــــد کــــه ارتباط این دو ســــامانه 
برقــــرار شــــده و می توانیــــم بــــه خودروهــــای عبــــوری از 
آزادراه ها از طریق ســــامانه پیامکی پلیس راهور پیامک 
بزنیــــم؛ در صورتــــی کــــه صاحبــــان خودروهــــا طی مدت 
جریمه  نکننــــد،  عــــوارض  پرداخت  به  اقدام  مشــــخصی 
خواهند شــــد. در این صورت شــــرایطی به وجود می آید 
تا مــــردم را بــــه پرداخت عــــوارض ترغیب کننــــد در این 
صورت نه مردم جریمه می شــــوند و نه بخش خصوصی 
آزادراه داشــــته، متضرر  که در ساخت  از ســــرمایه گذاری 

می شود.
از این، پیامــــک پرداخت  تا قبــــل  کرد:  خادمی تصریــــح 

عوارض را شــــرکت مجری عوارض الکترونیکی آزادراه ها 
به صاحبان خودروهای عبوری ارســــال می کرد که از این 

پس ایــــن پیامک را پلیس راهور به مردم می دهد.

الگوی مطلوب نیروی انتظامی از منظر رهبر انقالب اسالمی

نیروی انتظامی مظهِر »اقتدار و مهربانی«
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: 13 مهرمــــاه، به عنوان روز 
نیروی انتظامی و هفته  پــــس از آن به عنوان هفته  نیروی 
انتظامــــی نام گذاری شــــده اســــت. به همین مناســــبت 
پایگاه اطالع رســــانی رهبــــر انقالب در یادداشــــتی کوتاه، 
جایگاه حســــاس و خطیــــر این نیــــروی امنیت بخش و 
انتظام بخش و الگوی مطلوب آن را از منظر رهبر انقالب 

اسالمی بررسی می کند.
امنیت، پایه و اساس است �

ذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف«؛ به عنوان 
ّ

»»ال
دو نعمت بزرگ الهی، خدای متعال این را به رخ مخاطبان 
این آیه ی شریفه میکشــــد: نجات از گرسنگی و نجات از 

ناامنی.« 1390.06.29
»امنیــــت« پایــــه و اســــاس زندگــــی جمعی انســــان ها و 
پیشــــرفت جامعه اســــت: »اگر امنیت نباشد، فعالیت 
اقتصادی هــــم دیگر نخواهد بــــود. اگر امنیت نباشــــد، 
عدالت اجتماعی هــــم نخواهد بود. اگر امنیت نباشــــد، 
دانش و پیشــــرفت علمی هم نخواهد بــــود. اگر امنیت 
نباشــــد، همه رشــــته های یــــک مملکت بتدریــــج از هم 
گسسته خواهد شــــد. لذا امنیت، پایه و اساس است.« 
1379.01.06 و در جمهــــوری اســــالمی »مظهــــر امنیت« 
نیروی انتظامی اســــت: »نیروی انتظامی در مســــؤولّیت 
خود که ایجاد امنیت اســــت، مظهر حاکمّیت جمهوری 
اسالمی اســــت. یعنی جزو وظایف جمهوری اسالمی این 
اســــت که در جامعه امنیت ایجاد کنــــد. امنیت اخالقی، 

امنیــــت اجتماعــــی - همان طور که شــــرح دادیــــد - جزو 
وظایف ما اســــت؛ جزو وظایف جمهوری اسالمی است؛ 
نمیتوانیــــم اینها را رها کنیم. مظهر ایــــن امنیت و عامل 
وسِط میداِن این امنیت عبارت است از نیروی انتظامی.« 

1394.02.06
 هم قدرت، هم رأفت �

نیروی انتظامی برای موفقیــــت در انجام وظیفه ی خطیر 
خود بایــــد به صورت توأمــــان مظهرِ »اقتــــدار و مهربانی« 
باشــــد: »نیروی انتظامی، هم مظهر اقتــــدار نظام و نظمی 
اســــت که میخواهد امنیت کشــــور را حفظ کند و تأمین 
کند و از آن پاسداری کند، هم مظهر مهربانی و دلسوزی و 
روحیه ی رأفت و رحمت نظام نسبت به آحاد مردم است. 
این دو تا در کنار هم و توأم با یکدیگر باید مورد توجه قرار 
بگیرد.« 1390.06.29 چراکه: »شما میخواهید پشتیبانان 
آســــایش و آرامش فکری مردم باشــــید. بایســــتی مردم، 
هم قدرت و اقتدار شــــما را احســــاس کنند، هم رأفت و 
دلسوزی و امانت و محبت شما را نسبت به خودشان.« 
1390.06.29 بر این اســــاس نیروی انتظامی باید همواره 
در این چارچوب عمل کند: »باید بتوانید مقتدرانه عمل 
کنید؛ باید بتوانید با قاطعّیت عمل کنید. منتها نکته ی 
کار این است که اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد؛ اقتدار را 
با حدومرز نشناختن و بی مهار حرکت کردن نباید اشتباه 

کرد.« 1394.02.06
آبروِی نظام �

یکی از نکات بســــیار مهــــم در رابطه با نیــــروی انتظامی 
»حضــــور در بیــــن مــــردم« و تأثیــــر عملکرد ایــــن نیرو بر 
نگــــرش و ذهنیــــت افــــکار عمومــــِی ملت نســــبت به 
حاکمیت اســــت: »شــــما بین مردمید و مردم با شــــما 
فی، اشکالی، ایرادی، 

ّ
مماّسند؛ خدای نکرده هرگونه تخل

منعکس  مــــردم  بین   
ً
فــــورا بدعملی ای  کج رفتــــاری ای، 

میشــــود؛ بیش از سایر دســــتگاه ها... وقتی منعکس 
شــــد، آن وقت فقط آبــــروی نیروی انتظامی نیســــت که 
میــــرود - همان طور کــــه عرض کردیم، نیــــروی انتظامی 
نماینده ی حاکمّیت اســــالمی اســــت، نماینده ی نظام 
جمهوری اسالمی اســــت در مردم - آبروی همه خواهد 
رفت.« 1394.02.06 لــــذا باید »صیانــــت« الزم در درون 
این نیرو انجام بگیرد: »عمده، صیانت ســــازمانی است؛ 
در درون سازمان، این صیانِت الزم انجام بگیرد که این 
 به بیــــرون منعکس خواهد شــــد.« 1394.02.06 

ً
طبعــــا

و ضروری اســــت که: »داخل کالنتری هــــا، در خیابان، در 
 توّجه بشود به این معنا 

ً
جاّده، در همه جای دیگر واقعا

که سالمت نیروی انتظامی و عناصر نیرو حفظ بشود.« 
1394.02.06

اگــــر چنانچه با این نــــگاه به جایــــگاه و وظایف خطیر این 
مجموعــــه نگاه شــــود و اقدامــــات الزم در جهت نیل به 
 
ً
مقصود به شــــکل صحیح و دقیق انجام پذیرد: »حقیقتا

نیروی انتظامی میتواند به جمهوری اسالمی آبرو بدهد.« 
1394.02.06

توصیه های خوراکی برای پیشگیری از آنفلوآنزا
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشناس تغذیه گروه بهبود تغذیه 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا توصیه کرد: 
به منظور پیشگیری از بیماری های تنفسی نظیر آنفلوآنزا در فصل 
سرما شهروندان به میزان کافی میوه و سبزیجات، غذاهای دارای 

ویتامین »آ«، »سی« و »دی« مصرف کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، میتــــرا جــــاودان روز یکشــــنبه اظهار 
کــــرد: بیماری هــــای تنفســــی یکــــی از شــــایع ترین بیماری ها 
در فصل هــــای ســــرد ســــال اســــت و مؤثرترین راهــــکار برای 

پیشگیری از ابتال به آن تقویت دستگاه ایمنی بدن است.
وی بیــــان کرد: شــــهروندان باید از میوه و ســــبزیجات که منبع 
غنی ویتامین »ســــی« مانند انواع مرکبات، سبزیجات زرد رنگ 
و نارنجی همچون کدو حلوایی، هویج، شــــلغم، لبو و انواع کلم 

مثل کلم بروکلی مصرف کنند.
کارشــــناس تغذیه گــــروه بهبــــود تغذیه معاونت بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همچنین نوشیدن مایعات 
گــــرم همچــــون چای بــــه خصوص چــــای ســــبز به خاطــــر آنتی 

اکسیدانی های موجود، دم کرده پونه و آویشن را توصیه کرد.
جــــاودان اظهار کرد: ویتامیــــن »آ« موجــــود در غذاهای گیاهی 
، نارنجی و ســــبز تیره،  ماننــــد میوه ها و ســــبزی های زرد، قرمــــز
اسفناج، هویج، انبه، کلم بروکلی و گوجه فرنگی، کدو حلوایی، 
آلــــو، زردآلــــو، خرمالو، گرمــــک، فلفل دلمه ای نقــــش مهمی در 
پیشــــگیری از بیماریهای ریوی دارد و این سبزیجات را می توان 

به  صورت خام و بخار پز در کنار غذا مصرف کرد.
وی ادامــــه داد: همچنیــــن مصرف مــــواد غذایی غنی شــــده با 
ویتامیــــن »دی« نظیر ماهی هــــای چرب، زرده تخم مرغ و شــــیر 
مورد تأکید است همچنین انتظار می رود شهروندان از مصرف 

مکمــــل ویتامین »دی« با مشــــورت پزشــــک غافل نشــــوند. 
کارشــــناس تغذیه گــــروه بهبــــود تغذیه معاونت بهداشــــتی 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی همدان گفت: »روی« از جمله مواد 
معدنی است که نقش مهمی در تقویت دستگاه ایمنی بدن 
دارد و از منابع حیوانی مانند گوشــــت و غذاهای دریایی، شیر و 

لبنیات بهتر جذب می شود.
جاودان افزود: در منابع گیاهی ماننــــد جوانه گندم، حبوبات و 
آجیل نیز »روی« وجود دارد همچنین توصیه می شود از جوانه 
گندم، ماش و عدس هنگام تهیه ســــاالد اســــتفاده شود. وی 
با بیــــان اینکه »آهن« مــــاده مغذی دیگری اســــت که موجب 
افزایش مقاومت بدن می شــــود اضافه کرد: میزان جذب آهن 
در منابــــع حیوانی مانند انواع گوشــــت بیشــــتر اســــت ولی در 
، مغزها و  ، تخم شربتی، جگر منابع گیاهی مانند حبوبات، انجیر
، خرما، توت خشک و برگه های میوه مثل برگه زردآلو  خشکبار

نیز وجود دارد.
کارشــــناس تغذیه گــــروه بهبــــود تغذیه معاونت بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: برای افزایش میزان 
جــــذب آهن در منابــــع گیاهی بهتر اســــت همراه بــــا ویتامین 
»سی«که به طور طبیعی در سبزی و میوه ها وجود دارد مصرف 
شــــود. جاودان بیان کرد: »پروبیوتیک ها« موجود در ماست، 
پنیر و دوغ نیز می توانند بدن انســــان را تقویت کنند بنابراین 
به شهروندان توصیه می شود از لبنیات حاوی پروبیوتیک ها 
استفاده کنند. به نقل از ایرنا، وی افزود: مصرف هم زمان غالت 
و حبوبــــات موجب افزایش کیفیت پروتئین غذاها می شــــود 
پس برای افزایش مقاومت بــــدن خود باید غالت و حبوبات را 

باهم مصرف کرد.
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آیین تشییع پیکر شهید هراچ هاکوپیان از شهدای ارامنه اصفهان با حضور جمعی از نیروهای 
مسلح، ارامنه و مردم اصفهان برگزار شد. پاداش 4 هزار دالری 

برای فرزند آوری در استرالیا
زنــــد  دولــــت اســــترالیا از خانواده هــــای دارای فر
شــــامل  حمایت هــــا  ایــــن  می کنــــد،  حمایــــت 
بــــرای  مالیاتــــی  کمک هــــای  نقــــدی،  پرداخــــت 
کمک هزینه  خانواده هــــا،  درآمد  وضعیت  بهبود 
و  زایمــــان  کمک هزینــــه  کــــودکان،  از  مراقبــــت 
نوزاد  پاداش  استرالیا  در  است.  زایمان  مرخصی 
زندخواندگی  بــــه خانواده هــــا پس از تولــــد یــــا فر
حدود  آن  مبلــــغ  و  می شــــود  پرداخت  بچــــه  یک 

است. دالر  هزار  چهار 

تمامی پروازهای ایران و عراق
 تا اطالع ثانوی لغو شد

تــــورج دهقان زنگنــــه، رئیس ســــازمان هواپیمایی 
کشــــوری گفت: به دلیل شیوع موج سوم ویروس 
کوویــــد 19 و رعایت الزامات ســــتاد ملــــی مقابله با 
ویــــروس کرونا تــــا اطالع ثانــــوی تمامــــی پروازهای 
هواپیمایــــی  و  داخلــــی  هواپیمایــــی  شــــرکت های 
العراقیه کــــه از مبدا ایران به عراق و بالعکس انجام 

می گرفت لغو شد.

سفیر روسیه: 

در تحویل اس400 به ایران 
هیچ مشکلی نداریم

ســــفیر روســــیه در تهران گفت: معــــاون وزیر امور 
خارجه روســــیه هم اعالم کرد که مــــا از تهدیدهای 
آمریــــکا نمی ترســــیم و بــــر تعهــــدات خــــود پایبند 
خواهیم بود. اگر طرف ایرانی پیشــــنهادات خاصی 
را در مورد خرید ســــالح از روســــیه دارد، ما آمادگی 
از هجــــده اکتبر به دقت پیشــــنهادات  داریم بعد 
کــــه  همانطــــور  کنیــــم.  پیگیــــری  را  ایرانــــی  طــــرف 
برای  روسیه  شــــد؛  داده  تحویل  اس300  می دانید 
تحویل اس400 هم مشــــکلی نــــدارد و از ابتدا هم 

نبود. مشکلی 

وعده پنس

تا سه ماه آینده واکسن کرونا 
را به بازار عرضه خواهیم کرد

مایــــک پنس، معاون رئیس جمهــــور آمریکا وعده 
داد که، تا 3 ماه آینده واکســــن کرونا در دســــترس 
عمــــوم قــــرار خواهد گرفــــت. پنس مدعی شــــد، ما 
امیدواریــــم بتوانیم واکســــن کوویــــد-19 را تا پایان 
ســــال جاری میالدی به بازار عرضــــه کنیم. با رئیس 
جمهــــور در ارتبــــاط هســــتم. زمانــــی که پزشــــکان 
تشــــخیص دهند، ترامپ دوباره به کارزار انتخاباتی 

خود باز خواهد گشت.

هلدینگ خلیج فارس دو هزار 
میلیارد تومان اوراق اجاره 

عرضه می کند
عرضــــه اوراق اجــــاره بــــه مبلــــغ دو هــــزار میلیارد 
بــــا نرخ  تومــــان توســــط هلدینــــگ خلیــــج فارس 
1399 انجام  13 مهــــر  وز یکشــــنبه  18 درصــــد در ر
خواهد شــــد. تاکنــــون هلدینگ خلیــــج فارس در 
تأمین  تومان  میلیارد  هزار  ســــه  مبلغ   1399 سال 
مالــــی از طریــــق عرضــــه اوراق بدهی انجــــام داده 
اســــت. گفتنی اســــت با کســــب رتبــــه اعتباری با 
ثبات، این شــــرکت تــــوان انتشــــار اوراق بدهی تا 
مبلغ شــــش هزار میلیارد تومــــان را بدون ضامن 

داراست. سرمایه  بازار  در 

هشدار پلیس 
درباره کالهبرداری در پوشش 

»اعزام زوار برای اربعین«
معــــاون اجتماعــــی پلیس فتــــا ناجا هشــــدار داد: 
افراد ســــودجو با انتشــــار تبلیغات کذب " ثبت نام 
کاروان هــــای پیــــاده  روی اربعین " ســــعی بر فریب 
آنان به وبگاه های جعلی و در نهایت  مردم، معرفی 
ســــرقت اطالعات کارت بانکی شهروندان با هدف 

کالهبرداری مالی را دارند.

صاحبان چک های برگشتی 
مانعی برای دریافت وام ودیعه 

ندارند
وزیر راه و شهرســــازی گفت: طبق مصوبات ســــتاد 
ملــــی کرونا مســــتاجران دارای چک برگشــــتی برای 
دریافت تســــهیالت بانکی ودیعه مســــکن مانعی 

پیش رو ندارند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

وبگاه های همسریابی هیچ کدام مجوز ندارند
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: معاون امــــور جوانــــان وزارت ورزش و جوانان از ارســــال نامه به 
دادســــتان کل کشــــور و پلیس فتا برای مســــدود کردن تمامی وبگاه های همســــریابی خبر داد 
و گفــــت: تمامی این وبگاه ها متخلف بــــوده، به صورت غیرقانونی فعالیــــت می کنند و هیچ گونه 

مجوز رسمی ندارند.
محمدمهدی تندگویان از ارســــال نامه به دادســــتان کل کشــــور و پلیس فتا برای مســــدودکردن 
وبگاه های همســــریابی خبر داد و اظهار کرد: دفتر بازرســــی رهبر معظم انقالب هم نظر خود را به ما 

اعالم و تأکید داشــــت که در کنار بی توجهی این وبگاه ها به توسعه امور خانواده شاهد بحث های 
غیراخالقی و مالی در آنها هســــتیم و ما در مکاتبه با دادســــتان کل کشــــور به این موضوع اشاره و 

خواستار برخورد قاطع با این وبگاه ها شدیم.
معاون امــــور جوانان وزارت ورزش و جوانــــان افزود: تمامی این وبگاه ها متخلــــف بوده، به صورت 

غیرقانونی فعالیت می کنند و هیچ گونه مجوز رسمی ندارند.
تندگویان ادامه داد: براســــاس بررسی ها توســــعه فرهنگ خانواده در این وبگاه ها به درستی 

وابط خارج از شرع و ازدواج سفید  ویج ر شــــکل نگرفته و به بازار مکاره ای برای ســــودجویی، تر
تبدیــــل شــــده اند و علیرغم ســــال ها فعالیت نتوانســــته اند گامــــی مؤثر بــــرای ازدواج پایدار 

بردارند.
تندگویــــان بــــا انتقاد از اینکــــه وبگاه های همســــریابی  بنگاه هــــای اقتصادی بوده کــــه تنها به فکر 
ســــودجویی هســــتند، تصریح کرد: مردم باید در جریان باشــــند که هیچکدام از آنها مجوز فعالیت 

ندارند و همه به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند.

روحانی:

وزارت صمت اطالعات زنجیره کامل تأمین و توزیع کاال 
را در دسترس همگانی قرار دهد

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور وزیر جدید 
صمت را مکلف کرد، زنجیــــره کامل تأمین و توزیع را ایجاد 
و زمینه دسترسی همه مدیران، فعاالن اقتصادی و عموم 

مردم به این سامانه را فراهم کند.
در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که صبح دیروز یکشنبه به ریاست حجت االسالم 
حســــن روحانی رئیس جمهور برگزار شــــد، پیرو مصوبات 
و مباحث جلســــات گذشــــته در خصوص ایجــــاد و فعال 
، وزارت صمت  سازی سامانه جامع اطالعات تجارت کشور

از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این ســــامانه را مرکــــز اطالعات و مدیریت 
کید  کاال و واردات و صادرات کشــــور توصیف کــــرد و با تأ
بر نیــــاز مبرم اقتصاد کشــــور بــــه آن و ضــــرورت تکمیل 
پوشش گســــترده این ســــامانه افزود: فقدان انسجام و 
چند بخشــــی بودن نظام گردش اطالعات زنجیره تامین، 
تولید و توزیع کاال در کشــــور دهه های متمادی اســــتمرار 
داشــــته که نه تنهــــا فعــــاالن، تولیدکننــــدگان و مدیران 
اقتصادی کشــــور را با کمبــــود اطالعــــات مدیریتی روبرو 
کرده بــــود، زمینه ای برای سواســــتفاده ها نیز ایجاد کرده 
که بــــه آرامــــش و امنیت روانی مــــردم در حــــوزه اقتصاد 

آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی 
حلقه های مســــیر تأمین و توزیع کاال را به یکدیگر متصل 
کند، اظهــــار کرد: این ســــامانه با ایجاد شــــفافیت، امکان 
مقابلــــه مؤثرتر با فســــاد و قاچــــاق را فراهــــم خواهد کرد و 
یــــک اقدام بزرگ در حوزه ســــاماندهی اقتصاد محســــوب 

می شود.
روحانــــی تصریح کرد: همــــه دســــتگاه ها از جمله گمرک و 

بیمه موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل 
به این سامانه، به سرعت انجام دهند.

در ادامه جلســــه و پس از گزارش رئیــــس بانک مرکزی 
از عملکــــرد 108 صادرکننــــده نمونه کشــــور که در طول 
100 درصد تعهد خود برای بازگرداندن  سال گذشــــته به 
ارز صادراتــــی به چرخــــه اقتصادی عمل کــــرده اند، مقرر 
نظر  در  خوشنام  صادرکنندگان  برای  مشــــوق هایی  شد 

شود. گرفته 
کید بــــر این نکته که  رئیس جمهور در این جلســــه با تأ
تجار و بازرگانان کشــــور چه در شــــرایط جنگ اقتصادی 
و چــــه در شــــرایط عادی بــــه هیچ وجــــه نباید در مســــیر 
فعالیــــت خود درگیر موانع اداری شــــوند، گفت: در کنار 

رفــــع موانع و ایجاد ســــهولت و ســــرعت بــــرای فعالیت 
آن دســــته  بازرگانان، دولــــت وظیفه خود می داند برای 
از صادرکنندگان خوش ســــابقه و متعهد کشــــور که در 
شرایط ســــخت اخیر عملکرد مؤثر و مفیدی داشته اند، 

بگیرد. نظر  در  مشوق هایی 
روحانی دســــتور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت 
مالیات بــــر ارزش افــــزوده صادرکنندگانی کــــه تعهدات 
خود را انجام می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.

در این جلســــه مقرر شــــد مالیــــات ارزش افــــزوده کلیه 
صادرکننــــدگان با اعالم بانک مرکزی و به نســــبت ایفای 
تعهد برگشــــت ارز صادراتی در مــــدت 2 هفته برگردانده 

شود.

بحرانی خطرناک تر از کرونا در انتظار آینده ایران
تا 30 سال آینده ایران پیرترین کشور جهان است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: براســــاس آمارهای رســــمی 
، تا 30 ســــال آینده ایــــران پیرترین کشــــور جهان  کشــــور
خواهد بود و این امر پیامدهای داخلی، بین المللی، فردی 

و اجتماعی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
ســــال ها اســــت که موضوع جمعیت و زنــــگ خطر بحران 
سالمندی در کشور زده شده اســــت. زنگ خطری که طی 
دهه 90 بارها توسط کارشناســــان جمعیتی به صدا درآمد 
اما بــــی توجهی مســــؤولین وضعیت را بــــه مرحله بحران 

رسانده است.
، کشــــور با چالش  حال و در ســــال های پایانی قرن معاصر
کاهش جمعیت و ســــونامی افزایش ســــالمندی دست 
و پنجه نرم می کنــــد و ادامه بی برنامگی مســــؤولین برای 
حل این بحران نیز طی 30 ســــال آینده، ایــــران را تبدیل به 

پیرترین کشور کره خاکی خواهد کرد.
آمارهای رسمی کشور و پیش بینی کارشناسان جمعیتی 
حاکی از آن اســــت کــــه در صورت ادامه رونــــد کاهش نرخ 
بــــاروری، افزایش خانواده هــــای تک فرزنــــد و کاهش نرخ 
ازدواج تا 30 ســــال آینده، سالمندی را در کشور فرا خواهد 
گرفــــت و از هر ســــه نفــــر یک نفر بــــاالی 60 ســــال خواهد 
بــــود به طوری که این امر شــــروع یک زلزلــــه داخلی یا حتی 

بین المللی برای کشور خواهد بود.

مشــــاور وزیر بهداشــــت: پیری جمعیــــت تلخ تر از   �
شیوع کرونا خواهد بود

محمد اســــماعیل اکبری مشــــاور عالی وزیر بهداشت نیز 
اردیبهشت سال جاری با اظهار نگرانی نسبت به افزایش 
جمعیت ســــالمند، گفت: نگرانی اساسی ما این است که 
آیــــا جوانان امروز به فکر دوره ســــالمندی خود هســــتند؟ 
آیــــا آنها به اندازه کافی فرزند دارند که پاســــخگوی نیازهای 

. خودشان در سالمندی باشد یا خیر
وی با طرح این سوال که وضعیت ما در رابطه با سالمندان 
چگونه اســــت، افزود: جهان در طول 70 ســــال گذشــــته 
حدود 5 سال پیرتر شــــده اما جمعیت ایران متأسفانه در 
60 سال گذشته 10 سال پیرتر شده است. البته این اتفاق 

ثابت نمی ماند و همچنان پیرتر می شویم.
اکبــــری ادامه داد: در حال حاضر کمتر از 10 درصد جمعیت 
را سالمندان تشــــکیل می دهند و ما کشوری جوان تلقی 
می شــــویم اما وضعیت چنین نمی ماند و ما هر ســــال در 
حال پیر شــــدن هســــتیم به طوری که در 20 سال آینده، از 

پیرترین کشــــورهای دنیا خواهیم بود و در 30 سال آینده 
پیرترین کشور جهان هستیم.

وی تأکید کرد: تصــــور اینکه در این مدت کوتاه چه اتفاقی 
 تلخ تر از 

ً
بــــرای مــــردم می افتد بســــیار تلخ اســــت و حتمــــا

پاندمی کرونا است.
آمارها نشان می دهد که در 20 سال اخیر نسبت جمعیتی 
کــــودکان، نوجوانــــان و جوانــــان با کاهــــش مواجه بوده و 
در مقابل، ســــهم میان ساالن و ســــالمندان در جمعیت 

کشور افزایش یافته است.
به عــــالوه میانگین ســــنی جمعیــــت ایران طی 40 ســــال 
گذشته روندی صعودی داشــــته و جامعه به طور متوسط 
8/7 ســــال مسن تر شده اســــت. آمارها نشان دهنده آن 
اســــت که این روند صعــــودی در مورد مــــردان و زنان نرخ 

رشد مشابهی داشته است.
هرچند که افزایش شــــمار ســــالمند هر کشــــوری نشان از 
افزایش ســــطح امید به زندگی محســــوب می شود اما پیر 
بودن جمعیــــت غالب یک ملت نیــــز پیامدهای فردی و 
اجتماعی فراوانــــی را به دنبال دارد. با بــــاال رفتن میانگین 
ســــنی جمعیت کشــــور یا با عبارتی پیر شــــدن جمعیت، 
شمار افرادی که به دلیل کهولت سن نیاز به نگهداری یا 

پرستاری دارند، افزایش می یابد.
این در حالی اســــت کــــه اغلب خانواده ها به ســــمت تک 
فرزنــــدی حرکت کــــرده و عمــــاًل فرزندی برای نگهــــداری از 
 ، والدین وجود ندارد. با این رونــــد نیز والدین جوان امروز
احتمــــااًل باید دوران ســــالمندی خــــود را در تنهایــــی یا در 
خانه های ســــالمندان ســــپری کنند. این موارد تنها ابعاد 
فردی حرکت جمعیتی به سمت سالمندی است و ابعاد 

اجتماعی آن عوارض بیشتری را به دنبال دارد.

افزایش شمار سالمندان و احتمال ورشکستگی   �
نهادهای خدماتی در آینده

صالح قاســــمی کارشــــناس حــــوزه جمعیــــت پیش تر در 
گفتگویــــی بــــا اظهــــار نگرانی نســــبت به افزایش شــــمار 
ســــالمندان کشــــور توضیــــح داد: از ســــال 57 جمعیت 
ســــالمند کشــــور دو برابر افزایش یافته است. این شیوه 
افزایش ســــالمندان نشــــان می دهد که تا 20 سال آینده 

جمعیت پیر کشور سه برابر خواهد شد.
وی با اشــــاره بر پیامدهای افزایش سالمندی، تأکید کرد: 
ما معتقدیم تمامی نهادها و ســــازمان های مسؤول برای 

رویارویی با سالمندی زودرس در ایران باید آماده باشند.
قاســــمی با بیان اینکه متأســــفانه نهادهای مربوطه هیچ 
برنامــــه ای برای ایــــن پدیــــده ندارند، گفت: ســــازمان های 
کشــــور در رویارویی با ایــــن بحران باید به فکــــر نیروی کار 
باشــــند همان طــــور که برخی کشــــورهای غربــــی به دلیل 
کمبود نیروی کار مجبور بــــه وارد کردن نیرو یا مهاجر پذیر 
شــــدن گشــــته اند. درنتیجه در صورت عــــدم برنامه ریزی 
نهادهــــا برای این امر ما نیز در آینــــده مجبور به وارد کردن 

نیروی کار خواهیم شد.
وی دربــــاره پیامدهای مهاجرپذیری نیز توضیح داد: با وارد 
، فرهنگ خانواده ها و سطح  شدن افراد مهاجر در کشــــور

اشتغال اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
این کارشــــناس حوزه جمعیت با بیان اینکه ســــالمندان 
به لحاظ اجتماعی، اقتصــــادی و خدماتی نیاز به بیش ترین 
خدمات و زیرساخت ها داشته و این موضوع بر روی کشور 
تأثیرگذار است، گفت: همچنین این امر ساختارهای تأمین 
اجتماعــــی و بعد نظامــــی و امنیتی کشــــور را تهدید می کند 
چرا که رشد شــــمار ســــالمندان نیازهای رفاهی و اجتماعی 
آنــــان از نهادهای مربوط را افزایــــش داد و همین امر بر روی 

سیاست ها و ظرفیت های کشور تأثیر گذار است.
وی با بیان اینکه ســــالمندان در حــــوزه درمان و خدمات 
اجتماعــــی نیازهای بســــیار دارند، عنوان کرد: بیشــــترین 
استفاده از خدمات درمانی و اجتماعی از سوی سالمندان 
صورت می گیرد به همین دلیل سالمندان از منظر تأمین 
اجتماعی، رفاه و سالمت نیاز به بیشترین حمایت را دارند.
قاســــمی ادامــــه داد: در صــــورت ادامــــه روند ســــالمندی 
، تــــا 20 ســــال آینــــده ســــازمان تأمین  زودرس در کشــــور
اجتماعی و وزارت رفاه شاهد میزان زیادی از درخواست ها 

بوده با ورشکستگی روبه رو خواهند شد.
این جمعیت شــــناس تصریح کرد: بــــرای مقابله با بحران 
پیری زودرس نیازمند برنامه ریزی جدی از ســــوی دولت و 

سازمان های مسؤول هستیم.
به گفته مشــــاور وزیر بهداشــــت، خطر بحران ســــالمندی 
حتی از شــــیوع ویــــروس کرونا هم خطرناک تر اســــت و در 
صورتی که مســــؤولین و نمایندگان مجلس امروز به فکر 
افزایش جمعیت و مقابله با پیری کشور نباشند، احتمااًل 
در دهه های آینــــده به جای جنگ در میدان کرونا، در حال 

جنگ با سالمندی جمعیت خواهند بود.

۲000 مگاوات به ظرفیت برق هسته ای ایران افزوده می شود
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: وزیر نیــــرو از برنامه ریزی 
برای افزایش ظرفیت برق هســــته ای ایران از 1000 مگاوات 
به 3000 مــــگاوات خبر داد و گفت: احــــداث دو واحد 1000 
مگاواتی دیگر از ســــوی همکاران انــــرژی اتمی برنامه ریزی 

شده و در حال کار است.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو، اظهار کرد: ســــال 1353 شمسی 
وزارت آب و برق بــــا هدف تجمیع همــــه ظرفیت هایی که 
دســــت اندرکار موضــــوع انرژی هســــتند، بــــه وزارت نیرو 

تبدیل شد.
وی افزود: وزارت نیروی ما ترجمه واژه وزارت انرژی است 
کــــه در برخی کشــــورها نیز وجود دارد؛ در زمان تشــــکیل 
آبی، هــــم نیروگاه های  وزارت نیرو هــــم نیروگاه های برق 
حرارتی و هم موضوع نیروگاه های هســــته ای دیده شده 
بود ولی بعدا بحث نیروگاه های هســــته ای از وزارت نیرو 
خارج شــــد و در اختیار ســــازمان انــــرژی اتمی ایــــران قرار 

گرفت.
وزیر نیرو با بیان اینکه "وزارت نیرو در زمینه نیروگاه های 

هســــته ای بهره بردار اســــت"، گفــــت: وقتــــی نیروگاهی 
هســــته ای توســــط ســــازمان انرژی اتمی احداث می شود 
ما از برق تولیدی آن اســــتفاده می کنیم؛ در واقع آن برق 
را خریــــداری می کنیم و بهای آن را به ســــازمان انرژی اتمی 

می پردازیم.
وی ادامه داد: در حــــال حاضر ظرفیت در مدار بهره برداری 
بــــرق هســــته ای در کشــــور 1000 مــــگاوات اســــت که این 
ظرفیت در نیروگاه بوشهر بوده و همکاران ما در سازمان 
انرژی اتمــــی مدیریت این نیــــروگاه را بر عهــــده دارند و ما 

خریدار برق تولید آن هستیم.
برق  ظرفیت  افزایــــش  بــــرای  برنامه ریزی  از  اردکانیــــان 
خبر  مگاوات   3000 به  مگاوات   1000 از  ایران  هســــته ای 
داد و گفت: در مســــیر افزایش ظرفیت برق هسته ای، 
آن به عنوان  از  که  1000 مگاواتی دیگر  احداث دو واحد 
از  می شود،  یاد  بوشــــهر  سه  و  دو  شــــماره  وگاه های  نیر
اتمــــی برنامه ریزی شــــده و در  ژی  انــــر ســــوی همکاران 
حال کار اســــت که البتــــه محدودیت هــــای منابع مالی 

ســــریعی  آهنگ  آن،  اجــــرای  آهنــــگ  که  شــــده  موجب 
. شد نبا

وی افــــزود: امیدواریم با توجه به پاک بــــودن این انرژی و 
فواید زیاد آن، با گشــــایش هایی که برای کشور می شود، 
ســــازمان انرژی اتمی بتواند ایــــن دو واحد مهم را تکمیل 

کرده تا از برق آن بهره مند شویم.

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس تعطیل نیست، آموزش حضوری تعطیل شد
بازگشایی مدارس اثر تعیین کننده ای در شیوع کرونا نداشته است

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: وزیر آموزش و پرورش 
گفــــت: گزارش هایــــی کــــه تاکنــــون دریافــــت کردیــــم 
هیچ کدام نشــــان دهنده این نیســــت که بازگشــــایی 
مدارس تحت شــــرایطی که ما آن را بازگشایی کردیم اثر 

تعیین کننده ای در شیوع کرونا داشته است.
محســــن حاجی میرزایی وزیر آمــــوزش و پرورش صبح 
دیــــروز در حاشــــیه هفتمیــــن نشســــت در سلســــله 
نشســــت های گفتگوی هفته در جمــــع خبرنگاران در 
گفت: ما  آخرین وضعیت تعطیلــــی مدارس  خصوص 
در آموزش و پرورش امکان های مختلف آموزشی را به 
صورت حضوری و غیرحضــــوری فراهم کرده ایم و مرجع 
تشــــخیص اینکه چه زمانی حضــــور دانش آموزان برای 
آنها خطرناک اســــت به عهده کارشناســــان  ســــالمت 
بهداشــــتی اســــت و نظر ما کاماًل به ســــتاد ملی مقابله 
بــــا کرونا واگذار شــــده اســــت. به جهت اینکــــه برای ما 
تفاوتی نمی کند و حتی اگر در شــــرایط ســــخت تری هم 
قرار بگیریم حضور دانش آمــــوزان در مدارس اختیاری 
است و این خانواده ها هستند که تشخیص می دهند 
فرزندان شان را به مدرسه بفرستند یا از طریق آموزش 
حضوری یادگیری را دنبال کنند. در خصوص تعطیالت 
به این صورت که دیروز اعالم شــــد نیز به عهده وزارت 

بهداشت است و ما تبعیت می کنیم.
وی ادامــــه داد: گزارش هایــــی که تاکنــــون در آموزش و 
کردیم هیچکدام نشــــان دهنده این  پرورش دریافت 
نیست که بازگشــــایی مدارس تحت شرایطی که ما آن 
را بازگشــــایی کردیم و حضــــور دانش آمــــوزان اختیاری 
است، اثر تعیین کننده ای در شیوع کرونا داشته باشد 

اما مرجع تشخیص نهایی متخصصان هستند.
حاجــــی میرزایی بیــــان کرد: ما به صــــورت منظم رعایت 
شــــیوه نامه ها در مدارس را رصــــد می کنیم و به صورت 
هفتگی در ســــتاد ملــــی کرونا آن را ارائــــه می دهیم. هم 
ما و هم مجموعه وزارت بهداشــــت بــــه صورت موردی 
مدارس را ارزیابــــی می کنیم و در کنــــار گزارش هایی که 
در ســــتاد ملی کرونا بــــه صورت هفتگــــی در خصوص 
رعایت شــــیوه نامه ها در تمــــام اصناف ارائه می شــــود 
آموزشــــی  گزارش رعایــــت این شــــیوه نامه ها در مراکز 
نیز ارائه می شــــود. گزارش های ما تاکنــــون قابل قبول 
و امیدبخــــش بــــوده اســــت و در بخشــــی از مناطق که 

مشکالتی بوده تذکر داده شده است.
به گفته وزیر آمــــوزش و پرورش تاکنــــون بیش از 240 
میلیــــارد تومان ســــرانه بهداشــــتی مــــدارس در اختیار 
مدارس قــــرار گرفته و تأکید وزارتخانه بر این اســــت که 
این سرانه به صورت مستقیم به مدارس داده شود تا 

از سالمت دانش آموزان مراقبت کافی به عمل بیاید.

وی در پاســــخ بــــه پرسشــــی در خصوص اینکــــه برخی 
مــــدارس خانواده هــــا را مجــــاب کرده انــــد کــــه علیرغم 
اعالمن تعطیلــــی مــــدارس دانش آموزان در مدرســــه 
حضور پیدا کنند و از آن سمت به دنبال اعالم تعطیلی 
یک هفته ای مدارس برخــــی معلمان آموزش مجازی را 
نیز تعطیل کرده اند، گفت: در زمانی که ستاد ملی کرونا 
اعــــالم تعطیلی مــــدارس را می کند هیچ مرکز آموزشــــی 
تحت هیچ شــــرایطی نباید فعالیت کنــــد و هر فعالیت 
تخلف محسوب می شــــود اما آموزش مجازی تحت هر 
شــــرایطی ادامه دارد و کارکرد اصلی آن جایگزین زمانی 

است که مدارس تعطیل می شود.
وی ادامه داد: گزارشــــی که تا دیروز دریافت کردیم این 
بود که 500 هزار کالس زنده در شبکه شاد برگزار شده 
و ترافیک استفاده از شــــاد توانسته ترافیک برخی پیام 
رســــان های خارجی را متاثر کند و رکورد آنها را بزند. البته 
مشــــکالتی هــــم در اجرا دارد کــــه هــــم وزارت ارتباطات 
و آمــــوزش و پرورش و شــــورای عالی فضــــای مجازی و 
همچنین اپراتور مسؤول با همکاری یکدیگر به دنبال 

حل مسائل و مشکالت هستند.
وی در پاســــخ به این پرسش که در شــــرایطی که ستاد 
ملی کرونــــا اعالم تعطیلــــی مــــدارس را می کند، بخش 
آموزشــــی مدارس هم تعطیل هســــتند، گفت: ما هیچ 
وقت از تعطیلی مدرسه صحبت نمی کنیم بلکه از عدم 
حضور دانش آموزان در مدرســــه صحبــــت می کنیم در 
واقع وقتی ســــتاد ملی کرونا از تعطیلی سخن می گوید 
یعنی حضــــور دانش آموزان در مدرســــه بایــــد تعطیل 
شــــود. معلمانی که خدمات آموزشی می دهند در این 
شــــرایط هم می توانند به مدرســــه برونــــد و کالس های 
مجــــازی خود را برپــــا کنند و هم می تواننــــد در خانه این 
خدمات را ارائه دهند. اما مدرســــه مانند ادارات و مراکز 
خدماتی کشــــور باز اســــت و مدیر مدرســــه باید در آن 
حاضر باشــــد. هر زمــــان مراکز خدماتی کشــــور تعطیل 
شد مدارس هم مجاز به بسته شــــدن هستند چرا که 
مدرســــه کانون ارتباط میان معلم و دانش آموز اســــت 

و خانواده ها از طریق مدرسه اخبار را پیگیری می کنند.
وی درپایــــان در خصوص اینکه تاکنون مدرســــه ای به 
خاطر ابتال معلم یا دانش آموزی به کرونا تعطیل شــــده 
، گفت: خیــــر تاکنون این اتفــــاق نیفتاده  اســــت یا خیر
اســــت چند مــــوردی بوده کــــه وزارت بهداشــــت تذکر 
داده اما ما 116 هزار مدرســــه در کشــــور داریم، اعالم هم 
کرده ایم اگر کسی در مدرسه کرونا گرفت آن مدرسه دو 
هفتــــه تعطیل خواهد بود همچنیــــن اگر دانش آموزی 
 باید از حضــــورش در 

ً
عالئمــــی از کرونا داشــــت حتمــــا

مدرسه ممانعت شود.

ثبت قیمت 130 میلیون تومانی برای پراید
در سایه سکوت وزارت صنعت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: بی سامانی بازار قیمت ها 
در خودرو عاملی شــــده تا دالالن فضا را مساعد دیده و 
نرخ هــــای نجومــــی را برای انــــواع خودروهــــای داخلی در 

گهی ها اعالم کنند. آ
افزایــــش قیمــــت دالر این روزهــــا بهانه خوبــــی برای 
دالالن خریــــد و فروش خودرو شــــده اســــت. به این 
بــــا اعالم رقم هــــای نجومــــی درصدد  آنها  کــــه  صورت 
تشــــدید التهاب بازار خرید و فروش خودرو هســــتند. 
البتــــه اتفاقات این روزهــــای بازار خــــودرو در حالی هر 
روز به شــــکل متفاوتی خود را نشان می دهد که هنوز 
دولت و به ویژه وزارت صنعــــت که اخیرا صاحب وزیر 
شــــده اســــت، هیچ تصمیمی به کارنگرفتــــه و همین 
امر عاملی می شــــود تا فضا برای داللــــی در بازار خرید و 

فروش خودرو فراهم باشد.
به گفته فروشــــندگان خودرو از هفته گذشــــته که بازار 
روند افزایشــــی قیمت هــــا را متاثر از قیمت ارز و ســــکه 
شــــاهد بوده اســــت معامالت ما نیز متوقف شــــده و 
کمتر خرید و فروشــــی توســــط نمایشــــگاه داران انجام 
می شــــود. امــــا نکتــــه جالب اینجاســــت رکــــود خرید و 
فروش در بازار خودرو در حالی هر روز تشــــدید می شود 
که بازار قیمت در فضای مجازی داغ بوده و هر کس به 
ســــلیقه خود رقم هایی را برای انواع خودروها پیشنهاد 
می کند. جالب اینجاســــت اگــــر به وبگاه هــــای خرید و 
فروش خودرو سری بزنید مشــــاهده می شود که اکثرا 
به دنبال بررسی قیمت بوده و کمتر معامله ای صورت 

می گیرد.
با ایــــن وجود اعــــالم همیــــن نرخ های نجومــــی عاملی 
می شــــود تا بازار قیمت ها به هم ریخته شده و هر کس 

بدون هیچ ضابطه خاصی قیمتی را برای محصول خود 
تعیین می کند.

نکته قابل تامل اینجاســــت ســــازمان حمایت در این 
شرایط سکوت کرده و حتی سازمان تعزیرات حکومتی 

نیز خود را متولی برخورد با متخلفین نمی دارند.
بــــه گفته ســــازمان تعزیــــرات حکومتی، معیــــار قیمتی 
برای خودرو اعالم نشــــده و همین امر مــــا را در برخورد 
با دالالن که قیمت های باالیــــی را در انواع محصوالت 

اعمال می کنند، بالتکلیف کرده است.
در حال حاضــــر هنوز وزارت صنعت هیچ برنامه ای برای 
مدیریت بازار خودرو اجرایی نکــــرده و به نوعی بازار رها 
شــــده اســــت. نکته قابل تامل اعالم نرخ های نجومی 
بــــرای خودروهاســــت در برخی از محصــــوالت از جمله 
پراید نــــرخ اعالمــــی 130 میلیون تومان توســــط دالالن 
مطــــرح می شــــود در مورد تیبا نیــــز رقم هــــای 150 تا 160 
گهی ها درج شــــده کــــه همین امر  میلیــــون تومان در آ
خریدار را در خرید محصوالت مردد کرده و همه به نوعی 

منتظر تعیین تکلیف اوضاع هستند.
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به شــماره ثبت 355 و شناســه ملی 10861096897 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/25 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1 - اعضای هیئت مدیــره به قرار ذیل 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: مرتضی پشــوتن به کدملی 
4000298410 مصطفی پشوتن به کد ملی 4000215965 مریم 

پشوتن به کدملی 4011763101.
 2- بازرســان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: الهام بهرامی کارزار به کد ملی 4000002805 به ســمت 
بازرس اصلی مهرداد الیاســی به کد ملی 3300084751 به سمت 

بازرس علی البدل. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاویان سوله همدان
) شرکت سهامی خاص(

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

به شــماره ثبت 355 و شناســه ملی 10861096897 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : 1- ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیــل تعیین گردید: 
مصطفی پشــوتن به شــماره ملی 4000215965 به سمت رئیس 
هیئت مدیره مرتضی پشوتن به شماره ملی 4000298410 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم  پشــوتن به شــماره ملی 
4011763101 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 2- حق امضاء: 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بــروات، قراردادها و عقود اســالمی و نامه های اداری با امضاء منفرد 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاویان سوله همدان
) شرکت سهامی خاص(

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

به شماره ثبت 355 و شناســه ملی 10861096897 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 
13 اساســنامه به شرح ذیل اصالح گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از 2 نفر 

به 3 نفر افزایش یافت.
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاویان سوله همدان
) شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها  و مؤسسات غیرتجاری اسدآباد 
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  محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000499 - مــورخ 1399/06/31 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانــم ملکــه چگینی فرزند مصطفی به شــماره شناســنامه 181 و به شــماره ملی 
3961263991 صادره از نهاوند ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 142/68 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 5 فرعی از 3871 - اصلی واقع در بخش یک ثبت 
نهاونــد خریداری از محمــد ده پهلوان و غیره حقوق ارتفاقی نــدارد تصرفات مالکانه 
متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 709

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/29

نظــر بــه اینکه هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شــماره 
139960326004000612 مورخه 1399/06/25 تصرفات مفروزی و مالکانه خانم نیم تاج سوری 
به شماره ملی 3979556107 فرزند حسن متقاضی پرونده کالسه 1399114426004000003 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 174/75 مترمربع قسمتی از پالک 3960 اصلی واقع 
در بخش یک تویسرکان، جاده قلع قاضی خریداری مع الواسطه از اله یار مالمیر محرز گردیده است. 
لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص یا اشــخاص ذینفع به رأی صادره 
اعتراض داشــته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان 
تسلیم و رســید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواســت تقدیم و رسید آن را به ثبت 
محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات 

ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 310

با ما همراه باشید

رعایت فاصله اجتماعی
فاصله 1/5متری = مراقبت بیشتر از خود

4631 1399  شماره  14  مهــــــر  دوشـــنبه   

ورزش6

پرچمدار کشتی فرنگی استان همدان 
در اندیشه درخشش در لیگ برتر فرنگی

« فرنگی کار 130 کیلوگرم استان همدان گفت: آمادگی بدنی  هگمتانه، گروه ورزش: »سروش رنجبر
 60 الی 70 درصد است و تمرینات هوازی و بدنسازی را این مدت در همدان انجام داده ام و 

ً
ام حدودا

تمرینات کشتی را در استان  کرمانشاه طی کردم و انشاهلل سعیم بر این است که در دور رفت لیگ 
 بهتری روی تشک بروم.

ً
با آمادگی نسبتا

رئیس هیأت کشتی استان در همین راستا از رنجبر به عنوان یک سرمایه مستعد در سنگین وزن 
کشتی یاد کرد و گفت: آینده روشنی را برای سروش رنجبر می بینم و قطعا با همین تالش در آینده 

پرچمدار و روشن کننده چراغ کشتی فرنگی استان همدان خواهد بود.
حمیدرضا یاری اظهار کرد: چندروزی هست شاهد برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی 
به صورت منسجم هستیم که چرخ کشتی کشور به حرکت درآمده است و تعدادی از کشتی گیران 

استان هم در این رقابت ها در قالب تیم های مختلف به مصاف رقبای خود رفته اند.
سکاندار کشــــتی اســــتان همدان در ادامه خطاب به کشتی گیران استان خاطر نشــــان کرد: با توجه 

به برگزاری مسابقات شاهد آمادگی باالی کشــــتی گیران بودیم و شواهد نشان از آن داشت که هیچ 
کشتی گیری بیکار نبوده و همه کشتی گیران در اندیشه درخشش بوده اند و کشتی گیران استان هم 
نباید بیکار باشند و مرتب تمرینات هوازی و قدرتی و... خود را زیر نظر مربیان سازنده و زحمتکش خود 

ادامه بدهند و آماده و گوش به زنگ باشند که هر لحظه احتمال آغاز مسابقات خواهد بود.
رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان در پایان گفت: همه روســــای هیأت کشتی شهرستان ها به 
تمرینات هوازی کشــــتی گیران اقدام کنند و هر مشکل و کمبودی داشتند با هیأت کشتی استان 

در ارتباط باشند و تماس بگیرند.

رئیس فدراسیون کشتی به همدان سفر می کند

هگمتانه، گروه ورزش: دبیر فدراســــیون کشــــتی گفت: 
برنامه های  بررســــی  بــــرای  فدراســــیون  رئیــــس  حضــــور 

هیأت های کشتی استان ها ادامه خواهد داشت.
ســــید جالل عســــگری با بیان این مطلب افزود: رئیس 
کشتی برای بررسی برنامه ها و رفع مشکالت  فدراسیون 
هیأت ها تاکنون در دو اســــتان البرز و خراســــان جنوبی 
حضور یافته و بازدیدهای او از ســــایر اســــتان ها از جمله 

همدان ادامه خواهد داشت.
عســــگری با بیان این که فدراســــیون کشــــتی به دنبال 
وفــــاق و همدلــــی بیــــن جامعــــه کشــــتی اســــت، گفت: 
بازدیدهــــای اســــتانی می تواند منشــــأ خیر برای کشــــتی 
اســــتان ها باشــــد چرا که فدراسیون کشــــتی از نزدیک با 
مشــــکالت هیأت های کشتی آشــــنا می شود و در جهت 

رفع آن ها در حد توان خود گام برمی دارد.
دبیر فدراسیون کشتی اظهار کرد: در بازدیدی که رئیس 
ساخت  قول  داشــــت،  جنوبی  خراســــان  از  فدراســــیون 
، شــــهردار و  یک خانه کشــــتی مجهــــز از طرف اســــتاندار
شــــورای شــــهر بیرجند داده شــــد، ضمن این که مربیان 
و پیشکســــوتان ایــــن اســــتان نیــــز از نزدیک بــــا رئیس 
فدراسیون دیدار کردند و مشــــکالت و نظرات خود را به 

وی منتقل کردند.
او ادامــــه داد: ایــــن بازدیدها و جلســــات بــــا هیأت های 
کشــــتی و دیگر مســــووالن می تواند در آینده دســــتاورد 
خوبی برای کشــــتی اســــتان داشته باشــــد از سوی دیگر 

مالکی برای ارزیابی عملکرد هیأت های کشتی باشد.
دارای  کشــــتی  فدراســــیون  برنامه های  گفت:  عســــگری 
ســــاختاری عملیاتــــی اســــت و رئیــــس فدراســــیون هم 
شخصا پیگیر و به دنبال مســــائل کشتی در تمام کشور 
اســــت، بســــیاری از هیأت های کشــــتی از ما درخواست 
کرده اند که رئیس فدراســــیون به استان های آن ها سفر 
داشــــته باشــــد و دبیر نیز از هر فرصتی اســــتفاده خواهد 
کرد تا با حضور در استان ها به رفع مشکالت هیأت های 

بپردازد. کشتی 
وی تصریــــح کــــرد: از روســــای هیأت هــــای کشــــتی هــــم 
می خواهــــم که عــــالوه بر تعامل ســــازنده بــــا هیأت های 
شهرســــتان ها، سرکشــــی ها و بازدیدهایی را از وضعیت 
زمینه  و  داشــــته  خــــود  متبوع  شهرســــتان های  کشــــتی 

پیشرفت کشتی در سراسر شهرها را مهیا کنند.
تکلیــــف  تعییــــن  مــــورد  در  کشــــتی  فدراســــیون  دبیــــر 

هیأت های کشتی که با سرپرست اداره می شوند تصریح 
کــــرد: شــــخصا پیگیر انجــــام کار هســــتم تا هرچــــه زودتر 
انتخابات هیأت هایی که با سرپرســــت اداره می شــــوند، 
کل  ادارات  و  ورزش  وزارت  همــــکاری  از  و  شــــود  برگــــزار 
اســــتان های مربوطه در این زمینه با فدراســــیون کشتی 

می کنم. تشکر 
کشــــتی گیر ســــابق اســــتان همــــدان در مــــورد عملکرد 
فدراسیون در شش ماه نخست سال گفت: تمام سعی 
و تالش خود را در این مدت که مســــابقات کشتی برگزار 
نشد انجام دادیم تا کشــــتی گیران، مربیان و هیأت های 
کشــــتی به هر نحوی کــــه می توانند فعال باشــــند و خود 
فدراســــیون نیز از طریــــق کمیته های مختلــــف به دنبال 
برنامه ریزی های ســــاختاری کشــــتی بــــود و در این مدت 

جلسات خوبی نیز برگزار شد.
عسگری ادامه داد: برگزاری وبینارها، سمینار هیأت های 
کشــــتی به صورت مجازی، برگزاری مجمع عمومی ساالنه 
، انجام کارهــــای فرهنگی از  فدراســــیون به صورت وبینار
کشتی  گرامیداشت روز  کمک مؤمنانه و  جمله همایش 
، جلســــات بــــا کادرهای فنی و ســــایر  در سراســــر کشــــور
کمیته هــــا، پیگیری برگــــزاری رقابت های لیگ  واحدها و 
آزاد و فرنگی، برگزاری انتخابات هیأت کشتی  برتر کشتی 
چندین استان، و کارهای عمرانی از جمله بازسازی کامل 
ســــالن جهان بخت توفیق، راه اندازی اتوماسیون اداری 
هیأت های کشــــتی، راه اندازی مجدد ســــامانه کارت ملی 
کشــــتی، طراحی و به روزرسانی وبگاه فدراسیون کشتی با 
بخش هــــا و لینک های مختلف، از جمله برنامه های مهم 

فدراسیون بود که در این مدت انجام شد.
وی تصریح کرد: خوشــــبخاته دور رفت بیســــتمین دوره 
لیگ برتر کشــــتی آزاد و فرنگی در گروه الف هم به شکل 
مناســــبی و با رعایت اصول بهداشتی در ســــالن 12 هزار 
نفــــری آزادی تهران برگزار شــــد و امیدوارم کــــه ادامه این 

رقابت ها نیز به شکل مطلوبی انجام شود.
دبیر فدراســــیون کشــــتی در پایــــان خاطرنشــــان کرد: به 
، به شخصه  عنوان عضو کوچکی از جامعه کشــــتی کشور
به دنبــــال ایجــــاد تعامل خــــوب و ســــازنده بــــا تک تک 
آن ها می خواهم  از  کشتی استان ها هستم و  هیأت های 
که هر مســــائلی که دارند با من در میــــان بگذارند و تمام 
ســــعی و تالش خود را در جهت کمک به کشــــتی کشور 

خواهم کرد.

شاهین توانا به تیم والیبال 
سروقامتان همدان پیوست

هگمتانــــه، گروه ورزش: شــــاهین توانا بــــا حضور در 
باشگاه والیبال سروقامتان طی قراردادی 1 ساله به 

عضویت این تیم همدانی درآمد.
که ســــابقه حضــــور در  ایــــن  والیبالیســــت خمامی 
، عقاب تهران، ســــفیر گیالن  تیم های پگاه بابلســــر
و عقــــاب ســــبالن را در کارنامه ورزشــــی خــــود دارد، 
در رقابت هــــای لیگ دســــته یک کشــــور به مصاف 

مجتمع فوالد خراسان خواهد رفت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس :

تجدید بیعت با آرمان های 
انقالب و دفاع مقدس توسط 

دختران سنگنورد مالیری
هگمتانه، گروه ورزش: دختران سنگنورد مالیری با 
حضور در گلزار شــــهدای گمنام بام مالیر هفته دفاع 

مقدس را گرامی داشتند.
دختران سنگنورد مالیری در اقدامی معنوی ارزشی 
به مربیگری رضوان ونایی به مناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس با حضور در گلزار شهدای گمنام 
بام مالیر بار دیگر با شــــهدا واالمقام و آرمان های آن 

عزیزان بیعتی دوباره بستند.
شــــرکت کنندگان بــــا خواندن آیاتی چنــــد از کالم ا... 
مجید و ذکر صلوات و قرائت فاتحه به مقام شــــامخ 

شهیدان ادای احترام کردند.
در این مراسم دختران سنگنورد مالیری عهد کردند 
به برکت خون پاک شــــهدای واالمقام هشت سال 
جنگ تحمیلی همه تالشگران در تمامی عرصه های 
تحصیلــــی، صنعتــــی، ورزشــــی و... زیــــر ســــایه پرچم  
مقدس جهموری اســــالمی ایــــران پابرجا و اســــتوار 
هســــتند و برای عزت و آزادگی میهن اسالمی از هیچ 

تالشی مضایقه نخواهند کرد.

کارشناس سعودی:

شکایت النصر علیه 
پرسپولیس به جایی 

نمی رسد
موضع باشگاه ایرانی درست است

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: یــــک کارشــــناس فوتبال 
عربستان شکایت النصر علیه باشگاه پرسپولیس 

به ای اف سی را بی فایده دانست.
شــــبکه »ورزش عربستان« روز گذشــــته یک برنامه 
درباره شکایت باشــــگاه النصر علیه پرسپولیس به 
ای اف ســــی پخش کرد. در این برنامه تالش شــــد تا 
نوعــــی امید واهی به النصر داده شــــود تا ادعای این 
باشگاه در ای اف ســــی مبنی بر تخلف پرسپولیس 
از اســــتفاده برخی از بازیکنان به صــــورت غیرقانونی 

تأیید شود.
امــــا یکــــی از کارشناســــان فوتبال عربســــتان به نام 
»منار شــــاهین« نظر منصفانــــه ای را در ایــــن زمینه 
ارائه کــــرد و اعتراض النصر را نابه جا دانســــت و حق 
را به پرسپولیس داد. این کارشــــناس گفت: درباره 
اعتراض باشــــگاه النصــــر به ای اف ســــی باید بگویم 
طبق روال همیشــــگی کنفدراســــیون فوتبال آسیا 
اســــامی محرومان را قبل از هر بــــازی به تیم ها اعالم 
می کنــــد. همچنین در جلســــه هماهنگــــی پیش از 
بازی هم بــــه این نکته دوباره تأکید می شــــود. طبق 
اطالعات بنده از فوتبال آسیا به نظرم اقدام باشگاه 
پرســــپولیس در بازی دادن به این بازیکنان درست 
بود و شــــکایت النصــــر به نتیجــــه نمی رســــد. البته 

امیدوارم شکایت النصر درست باشد.
در مقابــــل یک کارشــــناس فوتبال ســــعودی دیگر 
همچنــــان ابــــراز امیدواری کــــرد که شــــکایت النصر 
جواب دهد چون این کارشــــناس مدعی اســــت که 
شــــکایت النصر روی کاغذ درســــت بوده و باشگاه 

پرسپولیس تخلف کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران 
با 9 بازیکن تمرین کرد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: دور جدیــــد تمرینات تیم 
ملی فوتبال ایران با حضور 9 بازیکن زیر نظر دراگان 

اسکوچیچ آغاز شد.
بــــه نقــــل از وبــــگاه رســــمی فدراســــیون  فوتبــــال، 
نخســــتین تمرین تیم ملی فوتبال با حضور 9 نفر از 
جمع بازیکنان دعوت شده از ساعت 16 روز گذشته 
زیر نظر دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی و سایر 
اعضا کادر فنی در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال 

برگزار شد.
در آغــــاز تمرین، بازیکنان زیر نظر وحید هاشــــمیان، 
مربــــی تیم ملــــی گرم کردنــــد و پس از آن بــــه تمرین 
پاس های تک ضرب پرداختند. کادر فنی در ادامه و 
پس از 20 دقیقه استراحت کوتاهی به بازیکنان داد.

بعــــد از آن، بازیکنــــان تیم ملی به کارهــــای ترکیبی و 
پاس های تحت فشــــار در قالــــب دو تیم پرداختند. 
همچنین دروازه بان های تیــــم ملی از ابتدا تمرینات 
، مربی دروازه  اختصاصی خــــود را زیر نظر مالدن زانجر

بانان انجام دادند.

خبــر

اشتباهات اندک 
برای تحقق رویای بزرگ

کم نقص ترین پرسپولیس در فینال

هگمتانه، گروه ورزش: تیم فوتبال پرســــپولیس هر چند 
در تمامی خطــــوط، نمایش قابل تمجیــــدی در دیدارهای 
گروهی و حذفی لیگ قهرمانان داشــــت تا به فینال برسد 

اما عملکرد مردان خط دفاعی این تیم مثال زدنی بود.
تیــــم فوتبال پرســــپولیس با پیــــروزی در ضربــــات پنالتی 
مقابل النصر عربستان به عنوان نماینده غرب قاره کهن 
به فینال رقابت های لیگ قهرمانان 2020 آســــیا رســــید تا 
برای برگزاری بازی فینال در تاریخ 19 دســــامبر میالدی )29 

آذرماه( در کشور قطر منتظر نماینده شرق آسیا بماند.
تیمی که با وجود مشکالت ریز و درشت توانست دومین 
صعود خود در سه سال گذشته به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا را جشن بگیرد.
هدفمند مثل مهاجمان �

چند ساعت مانده به بازی پرسپولیس با النصر عربستان، 
کنفدراســــیون فوتبــــال آســــیا تصمیــــم بــــه محرومیــــت 
انضباطی 6 ماهه گلزن شماره یک سرخپوشان گرفت تا او 
نتواند برای این تیم بازی کند. شــــوک بزرگی که یحیی گل 
ل  محمدی را مجبور به اســــتفاده از مهدی عبدی به جای آ
 ، کثیر کرد اما این بازیکن توانســــت با گلزنی در این دیدار
ل  جــــای خالی مهاجم محروم تیمش را بــــه خوبی پر کند. آ
کثیر که در 6 بازی گذشــــته با پیراهن پرســــپولیس موفق 
به ثبت چهار گل برای این تیم شــــده بــــود در هتل محل 
اقامت پرســــپولیس ماند تا شاهکار جانشــــین خود را از 

تلویزیون اتاقش ببیند.
مهدی عبدی ســــه شــــوت در چارچوب به ســــمت دروازه 
النصر داشــــت که یکی از آنها با مهــــار دروازه بان این تیم 
همــــراه بــــود. مهاجم پرســــپولیس گل تســــاوی این تیم 

مقابل النصر عربســــتان را با ضربه ســــر دقیق خود و باالتر 
از ستاره ای همچون »مایکون« زد تا این تیم را در رقابت ها 

حفظ کند.
مهاجمــــی که هنگام دفــــاع تیمی پرســــپولیس نیز خیلی 
خــــوب عقب می کشــــید و ســــه بــــار توانســــت تــــوپ را از 
هافبک هــــای النصر بگیرد. عبدی در ششــــمین دقیقه از 
وقت های قانونی اضافــــه این بازی جای خــــود را به آرمان 
رمضانی داد تا مهاجم بلندقامت و تازه وارد ســــرخ ها نیز با 
دوندگی بی امان خود تمرکز مدافعان النصر را برای ارسال 
پاس هــــای بلند به حداقل برســــاند. عملکــــردی که جای 
خالی احســــان پهلوان را پس از دریافت کارت قرمز از داور 
مسابقه تا حدی پر کرد و به این تیم برای رسیدن به فینال 

کمک قابل توجهی کرد.
معرکه مدافعان پرسپولیس با بازی سازی �

بــــدون شــــک یکــــی از تأثیرگذارترین پســــت های زمین را 
مدافعــــان و دروازه بان پرســــپولیس در مســــیر صعود به 
فینال داشــــته اند. شــــجاع خلیــــل زاده و محمدحســــین 
کنعانــــی زادگان در قلب خط دفاعی این تیم مقابل النصر 
عربســــتان قرار گرفتند تا آمار نزدیک به 135 پاس ســــالم 
روی هــــم رقم بزنند. خلیــــل زاده با بــــاز پس گیری 19 توپ 
و کنعانی زادگان بــــا گرفتن 15 توپ در نبــــرد با مهاجمان 
نماینده عربســــتان توانستند سد مســــتحکمی را مقابل 
حامد لــــک ایجاد کننــــد تــــا دروازه بان پرســــپولیس تنها 
مجبور به گرفتن یک شــــوت در طول مسابقه شود. البته 
آمار شــــوت های النصر به عدد 17 رسیده بود اما تنها یکی 
از آنها به تیر دروازه برخورد کرد و دیگری با دفع لک روبه رو 

شد.

ســــیامک نعمتــــی و ســــعید آقایــــی نیز در شــــب صعود 
پرسپولیس به فینال آسیا عملکردی استثنایی داشتند. 
آنها بیــــش از 18 نفــــوذ به خــــط دفاعی النصر داشــــتند و 
آمار تــــکل موفــــق بیــــش از 94 درصــــدی را در مواجهه با 

هافبک های حریف از خود جا گذاشتند.
تخریب با کمال تسریع با نوراللهی �

هافبک های پرســــپولیس در میانه میدان نیز نمایشــــی 
ل داشــــتند. یحیــــی گل محمــــدی کــــه تصمیم به  ایــــده آ
نیمکت نشینی میالد ســــرلک گرفته بود کمال کامیابی 
نیا را در میانه میدان پرســــپولیس بازی داد تا این بازیکن 

با قدرت باالی تخریب بازی ســــازی حریف نقش بســــزایی 
در دفاع تیمی داشته باشــــد. همچنین احمد نوراللهی نیز 
هر بار پا به توپ شــــد با سرعت باالی خود کمک زیادی به 

انتقال توپ از دفاع به حمله کرد.
؛ دوندگی با امیری و پهلوان � بشارت با بشار

بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس یکی از تأثیرگذارترین 
بازیکنان این تیم در تغییر فاز پرسپولیس از دفاع به حمله 
بــــود. او که پاس گل پرســــپولیس را به عبدی ارســــال کرد 

دوندگی قابل توجهی در میانه میدان داشت.
وحیــــد امیری و احســــان پهلــــوان نیز همچون گذشــــته 

توانستند در ضد حمالت پرســــپولیس به سمت دروازه 
النصر نقش آفرینی کنند و با دوندگی باالی خود به مهدی 

عبدی در نوک پیکان حمله این تیم کمک کنند.
البته احسان پهلوان با دریافت کارت قرمز و وحید امیری 
نیز با اخطــــاری که گرفت غایبان بزرگ ایــــن تیم در فینال 
لیگ قهرمانان آســــیا خواهند بود تا پرســــپولیس را برای 

دیدار 29 آذر با خطر روبه رو کند.
شاگردان یحیی گل محمدی با کمترین اشتباهات فردی 
توانستند به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسند تا این تیم 

دومین حضور خود را در سومین سال جشن بگیرد.

در هفته دفاع مقدس برای نخستین بار صورت گرفت:
ح مشارکتی آبرسانی  اجرای طر

به فضای سبز کوه گرمه
هگمتانه، گروه ورزش: توســــط کوهنوردان مالیری با 
همکاری شهرداری و شورای شهر شهرستان 500 متر 
لوله آب در مرحله نخســــت برای آبیاری بوســــتان کوه 

گرمه انتقال یافت.

در اقدامــــی جهادی و تالشــــگرانه و بــــرای جلوگیری از 
فرســــایش خــــاک کوهنــــوردان مالیری با همــــکاری و 
مشارکت شــــهرداری و شورای شــــهر اقدام به انتقال 
500 متــــر لوله آب از آبشــــار بام مالیر تا بوســــتان کوه 
گرمه شــــدند که مراحل آب رســــانی به این بوستان به 

سهولت انجام پذیرد.
در ایــــن همایش جهادی و مشــــارکتی عمومی بابایی 

شــــهردار مالیــــر , ســــپهری سرپرســــت اداره ورزش و 
جوانان شهرستان مالیر و دیگر مسؤولین و اعضای 
شورای شهر حضور داشتند و با کمک و یاری هم این 

کار بزرگ را انجام دادند.
شایان ذکر است بوستان کوه گرمه از فرسایش خاک 
این طبیعت بکر و زیبا جلوگیری به عمل می آورد و در 

آینده نیز چشم انداز زیبایی به خود خواهد گرفت.

قانون »اهداف، وظایف و 
اختیارات وزارت ورزش و جوانان« 

برای اجرا ابالغ شد
، 2 قانون  هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس جمهــــور
مصــــوب مجلــــس را بــــرای اجــــرا بــــه وزارت  ورزش و 
و  کشــــور  اســــتخدامی  و  اداری  ســــازمان  جوانــــان، 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابالغ کرد.

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در اجرای 
اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری 
اســــالمی ایران، »قانون اهــــداف، وظایــــف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانــــان«، را برای اجــــرا به وزارت  ورزش و 
جوانان و ســــازمان اداری و استخدامی کشور و »قانون 
عضویت دولت جمهوری اســــالمی ایران در مؤسسه 
بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی« را برای اجرا به 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابالغ کرد.
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تحقق انتظارات رهبر فرزانه انقالب از جوانان همدانی در خصوص پوشش ایرانی اسالمی

تغییر لباس و آرایش مانعی ندارد
 اگر قبله اش غرب نباشد

رهبــــر فرزانه انقالب در ســــال 83 با حضور در دارالمؤمنیــــن و در جمع جوانان فرهیخته اســــتان و 
دانشــــگاهیان فرمودند: تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی اســــت، اما این حرف اشــــتباه نشــــود با 
، ُمدگرایی و نوگرایی اگر افراطی  این که بنده با ُمد و تنوع و تحول در روشــــهای زندگی مخالفــــم؛ نخیر

نباشد، اگر روی چشم و همچشمِی رقابتهای کودکانه نباشد، عیبی ندارد.
ایشــــان با بیان اینکه لباس و رفتار و آرایــــش تغییر پیدا میکند، مانعی هــــم ندارد؛ اما مواظب 
باشــــید قبله نمای این ُمدگرایی به ســــمت اروپا نباشــــد خاطرنشــــان کردند: اگر مدیست های 
اروپــــا و امریــــکا در مجالتی کــــه ُمدها را مطــــرح میکنند، فالن طــــور لباس را برای مــــردان یا زناِن 
خودشــــان ترســــیم کردند، ما نباید این جا در همــــدان آن را تقلید کنیم و بایــــد خودتان طراحی 

بسازید. خودتان  و  کنید 
ایشان در ادامه از جوانان خواستند تا بنشینید برای خود یک لباس طراحی کنند.

کیــــد بر اینکــــه موضوع ابــــداع لباس رســــمی را زمانی در شــــورای عالی  مقــــام معظــــم رهبری با تأ
انقــــالب فرهنگی مطرح کردند خاطرنشــــان کردند: آن روز ما یک بخش دولتــــی را مأمور کردیم و 
گفتیــــم دنبال ایــــن کار بروید. یک کارِ مقدماتی هــــم کردند، اما آن را به جایی نرســــاندند؛ دوره ی 

ریاست جمهوری ما هم تمام شد!
ایشان به جوانان استان همدان فرمودند: من میخواهم بگویم اگر شما موی سرتان را میخواهید 
آرایش کنید، اگر میخواهید لباس بپوشید، اگر میخواهید سبک راه رفتن را تغییر دهید، بکنید؛ اما 

خودتان انجام دهید؛ از دیگران یاد نگیرید.

ثر از تقلید بی منطق مد لباس در همدان متأ
لباس های ناهنجار موجود در بازار تولیدات استان همدان نیست

هگمتانه، گروه سبک زندگی: ســــال های قبل تنها عقب 
رفتن روســــری ها حجاب هــــا را کمرنگ می کــــرد، اما امروزه 
برخی افراد با هنجارشــــکنی و پوشــــیدن لباس های خارج 
از عــــرف جامعه موجب شکســــته شــــدن حرمت حجاب 
شــــده اند که اصــــال زیبنده بانــــوان این ســــرزمین به ویژه 

بانوان موقر شهر دارلمحاهدین نیست.
بدحجابــــی بــــه مســــائل مختلفی برمی گــــردد، اما شــــاید 
مهمترین مســــئله در این میان تولیدکنندگان پوشــــاک 
باشــــند که بایــــد به فرهنــــگ ایرانی اســــالمی برگشــــته و 
الگوگیری از غرب را کنار بگذارند زیرا هر چقدر هم که ظاهر 

غربی به خود بگیریم ما انسان هایی از تبار ایرانیم.
اگــــر تولیدکننــــدگان پوشــــاکی در اســــتان متناســــب با 
فرهنگ غنی ایرانی و اســــالمی تولید کننــــد و بازار همدان 
از وجود این لباس ها اشــــباع شود، خود به خود تقاضا نیز 
متناسب با عرضه می شود و این هنجارشکنی ها را شاهد 

نخواهیم بود.

ج از اســــتان همدان  � 99 درصد البســــه واردات خار
است

رئیس اتحادیه پوشــــاک همدان اظهــــار کرد: طبق قوانین 
به صورت مکرر و ســــاالنه هم از ســــوی اتحادیه و هم اداره 
اماکن به فروشــــندگان برای عدم عرضه البسه نامناسب 

گوشزد می شود.
حجت ناصــــری با بیان اینکه اطالع رســــانی بــــه واحدهای 
صنفی هم به صورت لســــانی و هم پیامکی صورت گرفته 

اســــت افزود: مانتوهای جلوباز که اکنون در فروشگاه ها 
زیاد شــــده، 90 درصد از تهران وارد می شــــود و در همدان 

تولیدی نداریم.
وی بــــا بیــــان اینکــــه 99 درصــــد البســــه واردات خــــارج از 
استان است گفت: اطالع رســــانی برای عدم عرضه البسه 
نامناســــب صورت گرفته و با متخلفان از ســــوی اماکن و 

سازمان بازرسی برخورد می شود
رئیس اتحادیه پوشــــاک همدان دلیل رواج این لباس ها 
را مدگرایــــی دانســــت و افــــزود: مــــد گریبان گیــــر صنــــف 
لباس فروشــــان شــــده و باعث شــــده تا اقدام به فروش 
چنیــــن لباس هایی کننــــد. وی با بیان اینکه ســــال قبل 
»مانتوهای روزنامه ای« جمع شــــد اما دستفروشان آنها را 
فروختند گفت: تولیدی های همدان اکثرا یا شلوار مردانه 
و یــــا مانتوهای مــــدارس می دوزند و لباس هــــای ناهنجار 

موجود در بازار تولیدات استان همدان نیست.
ناصــــری ورود فرهنــــگ غربــــی را عامــــل دیگــــری در رواج 
مانتوها و البسه نامناسب دانست و گفت: اگر گزارشی از 
عرضه البســــه نامناسب از واحدهای صنفی شود، برخورد 

خواهیم کرد.

تولیدکنندگان پوشاک در ترویج بی حجابی دخیل  �
هستند

در ادامه مســــوول امــــور زنان ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
همدان در گفت وگو با فارس اظهار کرد: در راستای ترویج 
فرهنــــگ عفاف و حجــــاب برنامه هــــای زیادی در ســــبک 

زندگی اسالمی و عفاف و حجاب برگزار شده و در آینده نیز 
برگزار می شود.

فاطمــــه ســــتاری نوید با اشــــاره بــــه اینکه در طول ســــال 
نشســــت هایی با موضوع حجاب و عفاف در پایگاه های 
پایگاه های  ســــرگروه های  افزود:  می شــــود  برگزار  بســــیج 
بســــیج اســــتان به فراخور زمان و مناســــبت های مذهبی 
برنامه دارند و کارگاه های آموزشــــی نیــــز در زمینه عفاف و 

حجاب در سراسر استان برگزار می شود.
مسؤول امور زنان سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
در ادامــــه در خصوص بدحجابی و پوشــــش نامناســــب 
تصریــــح کــــرد: برخــــی از بی حجابی هــــا بــــه باورهــــای افراد 
برمی گردد که اگر باور دینی قوی باشــــد چنین رفتاری را در 

بیرون از منزل نخواهند داشت.
وی تولیدکننــــدگان پوشــــاک را نیــــز در ترویــــج بدحجابی 
دخیل دانســــت و گفت: مطالبه ما از نیروی انتظامی این 
اســــت که نه به صورت سلبی بلکه متذکرانه در این زمینه 
ورود کند تا عالوه بر امر بــــه معروف بتوان ناهنجاری های 

جامعه را کنترل کرد.
ســــتاری یادآور شــــد: در همدان بانوان باحجــــاب نیز کم 

نداریم که زیاد در معرض عموم نیستند.
وی تأکید کــــرد: طراحان لباس باید در طراحی پوشــــاک به 
نحوی عمل کنند که اگر کسی چادر نیز سرنکرد، پوشش 
اسالمی داشته باشــــد نه اینکه مانتوهای بدون دکمه که 
خود اصل بی حجابی اســــت را تولید کننــــد و در نهایت از 

مسیر سبک پوشش اسالمی منحرف شوند.

برای همه کوتاهی ها درباره حجاب 

یم همه مقصر
هگمتانه، گروه ســــبک زندگی : بررســــی سبک و نوع 
پوشــــش یک اســــتان می تواند راهی برای شــــناخت 
فرهنــــگ و تمــــدن آن اســــتان باشــــد، بنابراین بین 
سبک پوشــــش و فرهنگ یک اســــتان رابطه وجود 
دارد؛ همچنین از ســــوی دیگر نیز نوع پوشش تابعی 
از عوامــــل اقتصــــادی و اجتماعــــی و جغرافیایــــی آن 

استان است.
امــــروزه در کنار ایــــن عوامل تقابل ســــنت و مدرنیته 
و بحث ُمد و نفــــوذ نمادهای فرهنگــــی غرب از جمله 
مواردی اســــت که باید در عرصه سبک پوشش مورد 

توجه قرار گیرد.
بــــرای موفقیــــت در عرصــــه فرهنگــــی بایــــد قدرتمند 
و جــــذاب ظاهــــر شــــد تــــا از یــــک مصرف کننــــده بــــه 
تولیدکننده تبدیل شده و خود مولد باشیم نه مقلد 
که این مهم می تواند راهــــکاری برای جلوگیری از نفوذ 

فرهنگی باشد.
خألها و ضعف هایی که در جامعه امروز ما برای معرفی 
پوشش اســــالمی و حتی تولید البسه اسالمی وجود 
دارد و التهابــــی کــــه بازارهای داخلــــی در زمینه حجاب 
شــــاهد آن اســــت، موجب قدرت نمایی و تاخت و تاز 
بیش از پیش فرهنگ و پوشــــش وارداتی غربی شده 

است.
بی توجهی بــــه بحث عفــــاف و حجاب از ســــوی همه 
دستگاه های متولی این امر و عدم برنامه ریزی صحیح 
در ایــــن زمینه به طور قطع آثار زیانبار بســــیاری خواهد 
آن انحطاط فرهنگــــی و ارزش های  داشــــت که نتیجه 

اخالقی و سست شدن بنیان خانواده ها خواهد بود.
یکی از اقداماتی که در این زمینه مؤثر است حمایت از 
طراحان لباس و مدل های بومی در اســــتان همدان و 
ایجاد ارتباط بین آنان و تولیدکنندگان پوشاک و ایجاد 
بازار رقابتی اســــت که می تواند بســــتر مناســــب برای 

تولیدات با کیفیت و پوشش اسالمی را فراهم کند.
فرهنگ صحیح حجاب در دانشگاه های استان  �

تدریس شود
کجراهی سبک  استاد حوزه و دانشگاه در خصوص 
زندگی اســــالمی و نوع پوشــــش امروزی گفت: قرآن 
کریم حجاب داشــــتن را پلی برای رســــتگاری و آزادی 
دانسته اســــت چراکه فردی که حجاب داشته باشد 
آرامــــش و امنیت  اول از همــــه خــــودش در جامعه 

دارد.
گفت:  حســــینی یمین  ســــیدمجتبی  حجت االســــالم 
متأسفانه در هر جامعه ای که بی حجابی، آراستن زنان 
و مسابقه برای نشان دادن هر چه بیشتر زیبایی های 
طبیعی و غیر طبیعی بیشــــتر می شــــود در آن جامعه 

طالق بیشتر می شود و سن ازدواج باالتر می رود.
وی افزود: وقتــــی خیابان ها به ویــــژه در دارالمؤمنین 
همدان محلــــی برای نمایــــش مد و زیبایی می شــــود 
آمار خیانت بیشــــتر می شــــود و دخترانی با قد و قیافه 
متوســــط اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و 

دست به عمل های زیبایی می زنند.
این کارشناس مذهبی عنوان کرد: تاکنون هیچ فیلم 
خوبــــی در نمایش های خانگی که بــــه تازگی طرفداران 
زیــــادی پیدا کرده اســــت مرتبــــط با حجــــاب در صدا و 
ســــیما ســــاخته نشــــده و متأســــفانه آنچه در فیلم ها 
نمایش داده می شــــود این اســــت که هر چه قدر فرد 
بی حجاب تر باشد دارای خانواده با کالس تر و پول دار 
و زیباتری اســــت و افراد با حجاب بیشــــتر افراد معتاد، 
فقیر و یــــا برای حفــــظ ظاهر و گــــول زدن فــــرد مقابل 

حجاب سر می کنند.
وی همچنین از ســــیمای مرکز همدان خواســــت تا با 
همکاری یک تیم متخصص اقدام به فرهنگ ســــازی 
متناســــب با موضوع حجاب عفاف شــــده و گامی در 
راســــتای نمایش فرهنگ بومی اســــتان متناســــب با 

سبک زندگی اسالمی بردارند.

وی افزود: متأسفانه بعد از کتاب شهید مطهری هیچ 
کتابــــی همانند ایــــن کتاب و با ایــــن مضمون تدوین 
نشــــده اســــت و همه مســــؤولین مربوطه و مردم در 
زمینه ســــوق دادن جوانان به ســــوی حجاب کم کاری 

کرده اند.
حسینی یمین با بیان اینکه نقد در بحث کار فرهنگی 
و اجتماعــــی زیاد اســــت، گفــــت: از باال بــــودن قیمت 
ملزومات حجاب تا سیاست های غلط حجاب اجباری 
در برخی دانشــــگاه ها می توان انتقاد کرد ضمن اینکه 
بایــــد به صــــورت جدی تر در ایــــن موضوع بــــه ویژه در 

دانشگاههای همدان کار شود.
جــــای خالــــی تولیــــدات و محصــــوالت حجــــاب  �

مخصوص نوجوانان
مــــدرس و طــــراح لبــــاس در اســــتان همــــدان نیــــز با 
بیــــان اینکــــه در اســــتان همــــدان قشــــر نوجوانــــان 
آســــیب پذیرترین قشــــر و همچتین بــــا اهمیت ترین 
قشــــر در بحــــث حجاب هســــتند، بیان کــــرد: با توجه 
به اینکــــه پایه و اســــاس زندگــــی هر فــــردی کودکی و 
نوجوانیش اســــت باید بیشتر به فکر لباس و حجاب 
متناســــب با این قشــــر به صورت بومی خاص استان 

همدان باشیم.
بهجت اســــالمی ادامه داد: با توجه به سابقه ای که در 
حوزه خیاطی و طراحی لباس دارم جای خالی تولیدات 
مخصــــوص نوجوانــــان را حس می کنــــم، تولیداتی که 
عالوه بر اینکه طرح و رنگ جذاب داشــــته باشد در آن 

پوشش کامل هم رعایت شود.
وی افــــزود: در همیــــن زمینــــه تصمیم گرفتیــــم که با 
همکاری هنرجویان مســــتعد و افراد با ذوق همدانی 
که در ایــــن زمینه تخصص دارند تولیداتی در اســــتان 
برای نوجوانان ایجاد کنیم که عــــالوه بر اینکه حجاب 
کامل اسالمی را رعایت می کنند متناسب با سن آنها 

باشد.
این مــــدرس و طراح لباس با اشــــاره بــــه قیمت باالی 
ملزومــــات حجــــاب مطــــرح کــــرد: ملزومــــات دوخت 
همیشــــه قیمت باالتری به دلیل ویژگی های دوخت 
و طرح دارد و افرادی که تمایــــل به خرید این نوع مدل 
از لباس ها را دارند باید هزینه های بیشتری را بپردازند 
که به دلیل شــــرایط بــــد اقتصــــادی بســــیاری از افراد 

نمی توانند خواستار این مدل از لباس ها باشند.
وی گفت: در این راســــتا از مسؤولین استان همدان 
می خواهیم که با حمایت خود از تولیدکنندگان بومی 
استان و قرار دادن امکاناتی برای خریداران مثل خرید 
به قیمت تعاونی مردم و افــــراد عالقه مند به حجاب را 

در شهر همدان حمایت کنند.
جــــای خالــــی فروشــــگاه ملزومــــات حجــــاب در  �

همدان
اســــالمی افزود: در اســــتان همدان خیریــــن محترمی 
هســــتند کــــه دغدغــــه حجــــاب را دارنــــد، می تواننــــد 

کمک های خیرخواهانه خود را در این راستا قرار دهند.
وی بیــــان کــــرد: فروشــــگاه های تخصصــــی حجاب در 
بسیاری از شهرهای ایران فعال شــــده اند اما در شهر 
همدان جای خالی فروشگاه تخصصی حجاب که تمام 
ملزومات حجاب را با تنوع داشــــته باشد و متناسب با 

هر قشر و سلیقه باشد وجود ندارد.
استان همدان حامی طراحان لباس هم سو با  �

فرهنگ ایرانی اسالمی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســــالمی استان همدان نیز 
ادامــــه داد: داره فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی از طراحان 
لباســــی که عضو انجمــــن طراحان همســــو با فرهنگ 
ایرانــــی اســــالمی در اداره کل فرهنگ ارشــــاد اســــتان 

حمایت می کند.
احمدرضا احسانی خاطرنشان کرد: طراحان دیگری که 
عضو انجمن طراحان اداره کل فرهنگ ارشاد اسالمی 
نباشند باید پیگر کارهای خود در اداره صمت باشند.

نوراله زاده: کمبود لباس های مناســــب شــــأن  �
اسالمی در بازار همدان

شــــورای  معماری  و  شهرســــازی  کمیســــیون  رئیس 
اسالمی شــــهر همدان نیز با بیان اینکه همدان شهر 
ایــــران زمین  دارالمونیــــن و پایتخــــت تاریخ و تمدن 
اســــت، گفت: در حوزه دارالمونین و دارالمجاهدین 
شــــاهد ویژگی فرهنگی کهن شهر همدان هستیم و 
برای حفظ این ویژگیها به تدوین طرح جامع فرهنگی 
نیاز داریم تــــا از موازی کاری ها در این زمینه جلوگیری 

شود.
گرانی هزینه چادر و پوشش اسالمی حکایت شکایت 
شــــهروندان استان بود که عضو شورای شهر همدان 
نیز در این خصــــوص اظهار کرد: متأســــفانه لباس ها 
و طرح های موجــــود در بازار به گونه ای شــــده که هیچ 
لباس مناسبی پیدا نشده و متقاضیان پوشش های 
متعارف اســــالمی به ناچار لباس هــــای خود را انتخاب 

میکنند.
نرگس نوراله زاده با اشاره به اینکه لباس ها و پوشش 
اســــالمی در بازار بســــیار کم بوده و در حــــوزه تولید و 
فروش لباس نظارتی نیســــت، اضافه کرد: در نهایت 
خانواده ها مجبور می شــــوند اجناسی را خریداری کنند 
که زیبنده نیســــت و بســــیاری از آنها از این وضعیت 

گالیه مند هستند.
وی در پایان خاطرنشــــان کرد: هزینه چادر و پوشــــش 
اسالمی بسیار گران تر از مانتوهای جلو بازی است که 
مد شده اســــت و اگر روند بازار به همین منوال پیش 
برود بایــــد منتظر موج بیشــــتر بی حجابــــی در جامعه 

باشیم.
بحث مدگرایی و ورود فرهنگ غربی در نوع پوشــــش 
کننده اســــت و  مــــردم دارالمؤمنین بســــیار نگــــران 
این مهــــم نیازمند توجه شــــورای فرهنــــگ عمومی و 

تصمیمات مهم استانی در این خصوص است.

مبارزه برهنگی غربی 
با مبانی پوشش اسالمی

هگمتانه، گروه ســــبک زندگی : هر چند ابعاد زیادی از 
پوشــــش متأثر از شــــرایط اقلیمی و محیطی و سالیق 
گروهی اســــت، امــــا روح حاکم بــــر آن همــــان باورها و 
ارزش ها اســــت. بخشــــی از اهمیت تأثیــــر پذیری نوع 
پوشــــش از باورها را از کتاب »ســــبک زندگی اسالمی 

ایرانی« احمد حسین شریفی می خوانیم:
روح حاکــــم بــــر نــــوع پوشــــش را می تــــوان در باورها و 
ارزش ها جستجو کرد. شاید به همین دلیل اشت که 
در دستورات دینی تشــــبه ظاهری به کفار و دشمنان 
دین نهی قرار گرفته اســــت. همشــــکلی، خواســــته یا 
ناخواســــته به همدلی می انجامد و همدلی به همزبانی 

و همزبانی به همفکری و همفکری به هم کیشی.
در برخی از مجامع روایی ما باب مســــتقلی درباره نهی 
از پوشیدن لباس شــــهرت وجود دارد. خدای متعال 

خوش ندارد که بندگانش لباس شهرت بر تن کنند.
پیامبر اکــــرم )ص( فرمود: َمن لبس ثوب شــــهرة فی 
الدنیا البســــه اهلل مذلة فی االخرة: کســــی کــــه در دنیا 
لباس شهرت بپوشــــد، خداوند در آخرت لباس ذلت 

را بر او می پوشاند.
 
ً
امام حسین )ع( در این باره می فرمایند: َمن لبس ثوبا
: کسی که  یشــــهره کســــاه اهلل یوم القیامة ثوبا من نار
لباس بپوشد که او را انگشت نما کند، خداوند در روز 

قیامت لباسی از آتش بر او می پوشاند.
در حدیثی دیگر از آن حضرت چنین نقل شــــده است 
که در ایــــن بــــاره فرموده اند: من لبس مشــــهورا من 
الثیاب اعــــرض اهلل عنه یوم القیامة: کســــی که لباس 
انگشت نما بپوشــــد، خداوند در روز قیامت از او روی 

می گرداند.
امام صــــادق )ع( فرمودنــــد: ان اهلل یبغــــض اللباس: 
به درســــتی کــــه خداوند از پوشــــیدن لباس شــــهرت 

خشمگین می شود.
کفی بالمرء خزیا ان یلبس ثوبا یشهره، او یرکب دابة 
تشــــهره: برای خواری انسان همین بس که لباسی را 
بپوشد و یا مرکبی را سوار شــــود که او را انگشت نما 

کند.
امام صــــادق )ع( دربــــاره رابطه ظاهر و باطن و ســــبک 
زندگی افراد و باورهای دینی شــــان می فرماید: آلودگی 
ظاهر معلول آلودگی باطن اســــت و کســــی که درون 
خود را پــــاک کند، خداوند بیــــرون او را پــــاک می کند و 
کســــی که در نهان پروار خدا را داشــــته باشد، خداوند 
در آشــــکار او را رسوا نمی کند اما کســــی که در نهان به 
خدا خیانت کند، خدای متعال در آشــــکار او را رسوا و 

بی آبرو می کند.
بــــر این اســــاس اگــــر دیدیــــم ســــبک زندگی افــــراد یا 
گروه هایی علی رغم اعتقادات دینــــی و اظهار ایمان و 
دینداری، تناسبی با باورها و ارزش هایشان ندارد، این 
خود می تواند نشانه ســــطحی بودن یا جاهالنه بودن 
دین داری انها باشد. چنین افرادی در بزنگاه ها باطن 

خود را نشان می دهند.
امــــام حســــین )ع( در حدیثــــی همین حقیقــــت را به 
زیبایی بیان می کند. آن حضرت می فرماید: بســــیاری 
از مردمــــان بنــــدگان دنیایند، دین همچــــون تکه ای 
گوشــــت در دهان آنها اســــت. تــــا زمانی که به ســــود 
معیشــــت و دنیایشــــان باشــــد، آن را می چرخانند اما 
در هنگامه آزمایش های ســــخت، دیــــن داران واقعی 

اندک اند.
یعنی عیــــار ایمان افراد بــــه هنگام امتحان ها آشــــکار 
می شود.: به درســــتی که مردم بندگان دنیایند و دین 

همچون تکه ای گوشت بر روی زبانشان است..
ر این جــــا البتــــه مــــا کمــــی جامع تــــر می نگریــــم و برای 
بازتعریِف طرز زندگی اســــالمی، به غیر از چون و چرایِی 
لباس و انواع پوشــــیدنی  ها، مــــواردی از قبیل آرایش 
مو و صــــورت را نیز چه برای زنان و چه برای مردان مورد 

توجه قرار می دهیم.
در ادامه ی تعاریفی که از ســــبک زندگی غربی داشتیم، 

باید دانســــت که نظر غرب در مورد پوشــــش انسان 
مبتنی بــــر برهنگی اســــت و از ایــــن به عنــــوان آزادی 
فردی تعبیر می کنــــد. عبارت مبتنی بر برهنگی، بدین 
معنی اســــت که غرب برای پوشِش انسان هیچگونه 
حداقلــــی قائل نبــــوده و مبنــــا را برهنگِی فــــرد تعریف 
، اگر شخصی بدون هیچگونه  می کند. به بیان واضح تر
پوشــــش در خیابان های کشورهای غربی ظاهر شود، 
 مغایر 

ً
اگــــر بگوییم خالف عــــرف عمل کرده، مســــلما

مبانی عمل نکرده است. نه کسی بر او خرده می گیرد 
و نه او مجبور به رعایت حدود تعریف شده ای است.

 در موضوِع 
ً
باید توجه داشت که طرز زندگی، مخصوصا

پوشــــش و حجاب، تا حدود زیادی به عرف بســــتگی 
دارد و عــــرف می تواند بســــیاری از حــــدود آن را تعیین 
کند. چه بسا بسیاری از مصادیق نیز ممکن است در 
عرِف جامعه ای مباح و یا در عرف جامعه ای حرام اعالم 
شــــود. البته همه این ها در چارچوب مبانی و تعاریف 
اصلی سبک زندگی بوده و عدول از آن ها معنی ندارد.

 در موضوِع 
ً
باید توجه داشت که طرز زندگی، مخصوصا

پوشــــش و حجاب، تا حدود زیادی به عرف بســــتگی 
دارد و عــــرف می تواند بســــیاری از حــــدود آن را تعیین 
کند. چه بسا بسیاری از مصادیق نیز ممکن است در 
عرِف جامعه ای مباح و یا در عرف جامعه ای حرام اعالم 
شــــود. البته همه این ها در چارچوب مبانی و تعاریف 
اصلی سبک زندگی بوده و عدول از آن ها معنی ندارد.

این کــــه می گوییــــم مبنای ســــبک زندگــــِی غربی در 
 
ً
موضوع پوشــــش و حجاب بر برهنگی اســــت، دقیقا

به همین مساله اشــــاره دارد. برهنه بودن در جوامع 
غربی اگر غیر عرفی باشــــد، اما غیر مبنایی نیســــت. 
روبــــروی همیــــن مســــاله، نــــوع و مقدار پوشــــش و 
حجاب را در چارچوب ســــبک زندگی اســــالمی داریم 
که به صورت شــــفاف و واضح تعریف و تبیین شــــده 
اســــت. در ســــبک زندگِی اســــالمی، حدود پوشش 
مشــــخص اســــت و عدول از آن ها، چه عرفی باشــــد 
چه نباشد، جائز نیســــت. در یک جمله، حداقل های 
پوشش برای زن مســــلمان، قرص صورت، دست ها 
از سر انگشتان تا ُمچ دست و پاها از سر انگشتان تا 
ُمچ پا می باشد و برای مردان نیز بدن و پاها )با حدود 

می باشد. عرفی( 
بحث ما، به خصوص برای حجاب خانم ها، سر مقادیر 
نیســــت. همان گونه که بیان شــــد، این هــــا قواعدی 
هســــتند کــــه در چارچــــوب ســــبک زندگی و توســــط 
شــــریعت تعیین می گردند. بحث ما ســــر نحوه ی این 
پوشــــش یا همان به اصطالح طرز زندگی است. طرزی 
که در عین حال هم منطبق با عرف جوامع باشد و هم 

در چارچوب یک سبک زندگی اسالمی ایرانی.
اگر در بحث طرز زندگی به حد و حدود حجاب خانم ها 
ورود کنیــــم، از تعاریــــف عدول شــــده و درواقــــع پا در 
وادی سبک زندگی گذاشــــته ایم. همان گونه که بیان 
مصادیق و راه کارها و الگوهای جدید، فقط در صورتی 
قابل قبول خواهد بود کــــه از حیطه ی طرز فراتر نروند. 
مباحثی همچون رنگ، جنس، نقــــوش، مدل یا حتی 
دوخت لباس هســــتند که می توان در مورد طرز آن ها 
تصمیم گیــــری کــــرد و با توجــــه به مقتضیــــات زمانی و 

مکانی، الگوها و مدل های متفاوتی ارائه نمود.

اســــالم اصول و توصیه های فراوانی برای طرز پوشش 
انسان تبیین کرده اســــت. از آیات قرآن کریم گرفته تا 
احادیث معصومین و در نهایت برداشــــت و تفســــیر 
ُعلما از آن هــــا برای تجویــــز اعتبار مصادیــــق آن ها در 
اعصــــار مختلف بــــا توجه بــــه فرهنگ، رســــوم و عرف 
جامعــــه همــــه و همه منابعی هســــتند که مســــلمان 
می توان به آن ها رجوع کرده و مناسب ترین راه را برای 

خود برگزیند.
اســــالم می خواهد تا در ُبعد پوشــــش هم مانند دیگر 
ابعاد ســــبک زندگی، کرامت انســــانی حفظ شود. هم 
آراســــتگی داشــــته باشــــد و هم زیبایی. حــــد و حدود 
حجاب در اسالم، چه برای زنان و چه مردان، یک بحث 
اخالقی اســــت. نحوه ی پوشــــش یک انســــان گویای 
بخشــــی از اخالق، فرهنگ و حتی تفکر اوست. از روی 
دیگر این پوشــــش به غیر از حدود فــــردی، به حدود 
اجتماعی هم مرتبط است. اگر بسیاری از رفتارهای ما 
شــــخصی اســــت و بر جامعه و دیگر مخلوقات خدا به 
طور مســــتقیم اثرگذار نیســــت، برخی دیگر می توانند 
به صورت مســــتقیم اثرات مفید یــــا مخّربی بر جامعه 

داشته باشند.
اســــالم اصول و توصیه های فراوانی برای طرز پوشش 
انسان تبیین کرده اســــت. از آیات قرآن کریم گرفته تا 
احادیث معصومین و در نهایت برداشــــت و تفســــیر 
ُعلما از آن هــــا برای تجویــــز اعتبار مصادیــــق آن ها در 
اعصــــار مختلف بــــا توجه بــــه فرهنگ، رســــوم و عرف 
جامعــــه همــــه و همه منابعی هســــتند که مســــلمان 
می توان به آن ها رجوع کرده و مناسب ترین راه را برای 

خود برگزیند.
حدود حجاب چه بــــرای مردان و چه برای زنان، میزان 
آراســــتگِی صــــورت همچــــون مــــدل مو و  آرایــــش و 
محاســــن برای مردان، نوع و رنــــگ لباس و مواردی از 
این دست هستند که می توانند چهره ی یک شهر را 

زیبا یا زشت نمایند.
 زنــــان به زیبایی و 

ً
با توجه به میل انســــان و مخصوصا

خوش پوشــــی، باید الگوهای پوششِی زیبا و برازنده ی 
زن مســــلمان را در جامعــــه ترویــــج داد تــــا ذائقه ها به 
ســــمت مدل هایی که بر مبنای ســــبک زندگی غربی 
بنا شــــده اســــت نروند. این الگوها بایــــد اوال منطبق 
 با عــــرف همخوانی 

ً
بر حــــدود اســــالمی بــــوده و ثانیــــا

داشــــته باشــــد. اگر بخواهیم وارد مصادیق شویم، به 
نظر می رســــد در عصر کنونی، چادر بــــه عنوان برترین 
وســــیله ی پوشــــش برای زنان شــــناخته شده است. 
البتــــه در مرحلــــه ی بعدی نیــــز می تــــوان از مانتوهای 
بلند و مناســــب کــــه پوشــــش کامل را حفــــظ کرده و 
برآمدگی های بدن در آن مشخص نیست نیز نام برد.

اما بــــه غیر از حد و حدودی که شــــرع مقدس اســــالم 
تبیین کرده و ســــبک زندگی اســــالمی را شکل داده، 
مــــوارد دیگری نیز هســــتند که ممکن اســــت موقتی 
بوده و در زمان های خاصی توسط علمای همان زمان 
بیان شــــوند. ممکن اســــت در دوره هــــای مختلف با 
توجه به عرف و پیشــــرفت علم یا تغییر مکان زندگی، 
مصادیقی وارد زندگی انسان شــــوند که نیاز به تطابق 
آن ها با ســــبک زندگی اسالمی باشــــد. این جا یک طرز 

زندگی جدید پدید می آید.
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

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

نمائیــد.
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کــــرد پــــرورم  بیابــــان  عشــــقت  غــــم 
کــــرد پــــرم  و  بی بــــال  غ  مــــر فراقــــت 
صبــــوری کــــن  صبــــوری  واجــــی  بمــــو 
کــــرد ســــرم  بــــر  خاکــــی  طرفــــه  صبــــوری 
یان عر باباطاهر 

امام رضا علیه السالم:

میانه روی را در فقر و ثروت از دست ندهید و 
نیکی را چه کم و زیاد فراموش ننمائید که خداوند 

تبارک و تعالی یک نصف خرما را چنان بزرگ 
می نماید که روز قیامت مانند کوه احد می آید.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
تقدیر از راننده خدوم اتوبوسرانی همدان به دلیل صبوری و حسن خلق

راننــــده خدوم و ارجمند »پیمان فخیمی امجد«، که مدت های طوالنی با ســــعه صدر و آرامش برخاســــته از اخالق نیکو، اهالی منطقــــه مهدیه و عباس آباد را برای 
رســــیدن به منزل و کاشانه شان همراهی می کند، بدین وســــیله از تمامی کارکنان خدوم و نجیب شرکت اتوبوسرانی شــــهری همدان به ویژه آقای فخیمی امجد 

امام جماعت، نمازگزاران مسجد باب الحوائج)ع( عباس آباد و اهالی منطقه مهدیهتقدیر و تشکر می کنیم.

چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان

حضور همدان
با 36 ایده و 1۲ اثر

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: آمــــار ایده ها و فیلم های 
رســــیده به چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان 
ایران بر اســــاس مشارکت نوجوانان دختر و پسر و 

به تفکیک استان ها اعالم شده است.
بنا بر اعالم دبیرخانه المپیاد فیلمسازی نوجوانان، 
در دوره چهــــارم المپیاد، در بخــــش ایده 56 درصد 
آثــــار متعلــــق بــــه دخترهــــا و 44 درصــــد متعلق به 

پسرها بوده است.
به نقل از ستاد اطالع رسانی جشــــنواره بین المللی 
در  همچنیــــن  نوجوانــــان،  و  کــــودکان  فیلم هــــای 
بخش فیلــــم 43 درصد آثار متعلق بــــه کارگردانان 
دختــــر و 57 درصــــد متعلق به کارگردانان پســــر به 

ثبت رسیده است.
بر اســــاس آمــــار ایده هــــای رســــیده بــــه چهارمین 
المپیاد فیلمسازی نوجوانان به تفکیک استان ها، 
در بخش فیلم 13 درصد شرکت کنندگان از تهران 

و 87 درصد از سایر استان ها بوده اند.
بر این اساس، در بخش ایده، )به ترتیب(: خراسان 
رضوی بــــا 120، اصفهــــان بــــا 62، »همــــدان« با 36، 
تهــــران با 25، خوزســــتان با 27، اردبیــــل و یزد با 19، 
آذربایجان شــــرقی بــــا 18، البرز با 15، هرمــــزگان با 11، 
فارس با 9، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، مازندران 
و کردســــتان با 8، سمنان با 7، کرمان، قم، خراسان 
شمالی با 5، مرکزی با 3، آذربایجان غربی، بوشهر و 
لرستان با 2، قزوین و گلســــتان با 1 ایده در المپیاد 

کرده اند. شرکت 

المپیــــاد   � چهارمیــــن  در  همــــدان  حضــــور 
فیلمسازی نوجوانان با 1۲ اثر

، فیلم های رســــیده به  آمــــار بــــر اســــاس  همچنین 
چهارمین المپیاد فیلمســــازی نوجوانان به تفکیک 
: خراسان رضوی با  اســــتان ها، )به ترتیب( عبارتند از
94، تهــــران با 56، اصفهان با 42، البــــرز با 23، فارس 
با 22، مازندران و کرمان با 16، آذربایجان شــــرقی با 15، 
، گیالن و خوزستان با 11، یزد و  »همدان« با 12، بوشهر
کردستان با 10، هرمزگان با 9، اردبیل با 8، قزوین با 7، 
چهارمحال و بختیاری با 5، قم، لرستان و آذربایجان 
غربی با 3، زنجان، گلســــتان، مرکزی و ســــمنان با 2، 
خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه 

و کهگیلویه و بویراحمد 1 فیلم.
»چهارمین المپیاد فیلمســــازی نوجوانان ایران« به 
سی وســــومین  با  همزمان  تابش«  »علیرضا  دبیری 
و  کــــودکان  فیلم هــــای  بین المللــــی  جشــــنواره 
نوجوانان از 27 مهر تا 2 آبان 1399 به صورت برخط 

و نمایش مجازی برگزار خواهد شد.

خبرنامه

 » فراخوان بخش »رادیو تئاتر
جشنواره تئاتر فجر

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: فراخــــوان بخش »رادیو 
« ســــی  و نهمین جشــــنواره بین المللــــی تئاتر  تئاتر
فجر در 2 قســــمت »اصلی« و »ویژه« منتشــــر شده 

است.
« سی و نهمین جشنواره  فراخوان بخش »رادیوتئاتر
تئاتر فجر در 2 بخش »اصلی« و »ویژه« منتشــــر شد. 
تولید  جهــــش  شــــامل  »اصلی«  بخش  موضوعات 
ملی، مدافعان ســــالمت، بحران ناشی از کرونا، صلح 
جهانی و اخالق ایرانی اســــت. همچنین موضوعات 
بخــــش »ویــــژه« شــــامل گرامیداشــــت چهلمیــــن 
ســــالگرد آغاز دفاع مقدس و معرفی زندگی شهدای 
دفــــاع مقــــدس و مقاومت، به ویژه شــــهید ســــردار 

سلیمانی می شود.
آثــــار  ســــی ونهمین جشــــنواره تئاتــــر فجــــر از بیــــن 
متقاضــــی، پذیــــرای 10 اثــــر بــــرای شــــرکت در بخش 
رادیوتئاتر خواهد بود. آخرین  مهلت برای ارسال آثار 
10 آذرماه 1399 و زمان اعالم آثار راه یافته به جشنواره 

30 آذرماه 1399 است.
پیش از این فراخوان »مسابقه نمایشنامه نویسی«، 
« و  »مســــابقه و نمایشــــگاه عکــــس و پوســــتر تئاتر
بخــــش »صحنــــه ای« و »خیابانــــی« ســــی و نهمین 

جشنواره تئاتر فجر منتشر شده بود.
« جشــــنواره  فایــــل pdf فراخوان بخــــش »رادیوتئاتر
https://newsmedia. در  می توانیــــد  را  ســــی ونهم 

tasnimnews.com ببینید.
سی ونهمین جشــــنواره تئاتر فجر به دبیری حسین 

مسافرآستانه برگزار خواهد شد.

فراخوان

خ هم دروغگو در عالم برز
همواره کیفر می شود

در قرآن کریم آمده اســــت: بگو پروردگارا مرا در هر کاری با صداقت وارد و با 

صداقت خارج ساز و از طرف خود حجتی یاری کننده برایم قرار ده.

رسول اعظم اسالم)ص( فرموده اند: راستی مبارک و دروغ نامبارک است.

حکایت: از طرف پیامبر مکرم اسالم)ص( نقل می کنند که تعریف کرده اند 

شــــبی در خواب و عالم رؤیا دیدم کســــی را که میله های آهنین در دهانش 

فرو کرده و مستمر محل آن را تغییر می دهند طوری که سر میله ها به میان 

دو شانه هایش می رسد. پرسیدم چرا این گونه عذاب می شود؟ پاسخ آمد: 

این مرد دروغگوست و تا روز قیامت همین گونه شکنجه اش می کنند.

آثار صداقت و راســــتی: پیشــــرفت معنوی و مادی، شــــجاعت و شهامت، 

نجات از گناهان، آسان شدن وصول به مقصد.

ما درس صداقت و صفا می خوانیم

آئین محبت و وفا می دانیم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مسیر

مناسبت

سی نما

ع بود اربعین در حادثه  کربال یک شرو
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: اربعین در حادثه  کربال یک شــــروع بود؛ یک 
آغاز بود. بعد از آنکه قضیه  کربــــال انجام گرفت - آن فاجعه  بزرگ اتفاق 
افتاد - و فداکاری بی نظیر اباعبداهلل )علیه الّســــالم( و اصحاب و یاران 
و خانواده اش در آن محیط محدود واقع شــــد، حادثه  اســــارت ها پیام 
را باید منتشــــر می کرد و خطبه ها و افشــــاگری ها و حقیقت گوئی های 
حضرت زینب )ســــالم اهلل علیها( و امام سجاد )علیه الّصالة و الّسالم( 
مثل یک رســــانه  پر قدرت باید فکر و حادثه و هدف و جهت گیری را در 
محدوده  وسیعی منتشــــر می کرد؛ و کرد. خاصیت محیط اختناق این 
اســــت که مردم فرصت و جرأِت این را پیــــدا نمی کنند که حقایقی را که 
فهمیده اند، در عمِل خودشان نشان بدهند؛ چون اواًل دستگاه ظالم 
و مســــتبد نمی گذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دســــت او خارج 
شــــد و فهمیدند، نمی گذارد به آنچه فهمیده اند، عمل کنند. در کوفه، 
در شام، در بین راه، خیلیها از زبان زینب کبری )سالم اهلل علیها( یا امام 
ســــجاد )علیه الّصالة و الّســــالم( یا از دیدن وضع اســــرا، خیلی چیزها را 
فهمیدند، ولی کی جرأت می کرد، کی توانائی این را داشت که در مقابل 
آن دســــتگاه ظلم و استکبار و اســــتبداد و اختناق، آنچه را که فهمیده 
اســــت، بروز دهد؟ مثل یک عقده ای در گلوی مؤمنین باقی بود. این 
عقده روز اربعین اولین ِنشــــتر را خورد؛ اولین جوشش در روز اربعین 

در کربال اتفاق افتاد.
مرحوم ســــید بن طــــاووس - و بزرگان - نوشــــته اند کــــه وقتی کاروان 
اســــرا، یعنی جناب زینب )ســــالم اهلل علیهــــا( و بقیــــه در اربعین وارد 
کربال شــــدند، در آنجا فقــــط جابر بن عبداهلل انصــــاری و عطیه ی عوفی 

نبودند، »رجال من بنی هاشــــم«؛ عده ای از بنی هاشم، عده ای از یاران 
بــــر گرد تربت سیدالشــــهداء جمع شــــده بودند و به اســــتقبال زینب 
کبری آمدند. شاید این سیاســــِت والئی هم که زینب کبری اصرار کرد 
که برویم به کربال - در مراجعت از شــــام - به خاطــــر همین بود که این 
اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شــــود. حاال بعضی استبعاد 
کردند که چطور ممکن است تا اربعین به کربال رسیده باشند. مرحوم 
شــــهید آیةاهلل قاضی یک نوشــــته  مفصلی دارد، اثبات میکنند که نه، 

ممکن است که این اتفاق افتاده باشد.
به هر حــــال آنچه در کلمات بزرگان و قدماء هســــت، این اســــت که 
وقتــــی زینب کبــــری و مجموعه ی اهل بیت وارد کربال شــــدند، عطیه  
عوفــــی و جناب جابر بن عبداهلل و رجالی از بنی هاشــــم در آنجا حضور 
داشــــتند. این نشــــانه و نمونــــه ای از تحقــــق آن هدفی اســــت که با 
شهادت ها باید تحقق پیدا می کرد؛ یعنی گسترش این فکر و جرأت 
دادن بــــه مردم. از همین جا بود که ماجــــرای توابین به وجود آمد؛ اگر 
چه ماجرای توابین ســــرکوب شد؛ اما بعد با فاصله ی کوتاهی ماجرای 
قیــــام مختــــار و بقیــــه  آن دالوران کوفه اتفــــاق افتــــاد و نتیجه  در هم 
پیچیده شــــدن دودمان بنیامیه ی ظالم و خبیث بر اثر همین شــــد. 
البته بعد از او سلســــله  مروانی ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه 
باز شــــد. این خصوصیت اربعین اســــت. یعنی در اربعین افشاگری 
هم هســــت، عمل هم هست، تحقق هدف های آن افشاگری هم در 

اربعین وجود دارد.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مردم آذربایجان  شرقی 1387/11/28

شهید سریشی افتخار مردم همدان در »ناجا«
هگمتانه، گروه فرهنگی: یکی از دوستان شهید »اسماعیل سریشی« 
گفت: اســــماعیل شــــهیدی بود که زمانــــی که فرمانــــده اش بر بالین 
وی حاضر می شــــود و بوسه ای بر پیشــــانی اش می زند چشمانش باز 

می شود.
شــــهدای ناجا یکی از مظلومترین شــــهدا هســــتند کــــه معموال در 
مرزها به شهادت می رسند اســــتان همدان همان طور که شهدای 
زیــــادی را در دوران دفــــاع مقــــدس تقدیم کرده در ســــال های بعد 
از انقالب اســــالمی در سراســــر ایران اســــالمی و برای عــــزت مردم و 
آرامــــش ملت از نیروهای جان برکف ناجا بــــرای ایجاد امنیت پایدار 
اســــتفاده کرده و در این راه شهدای زیادی را تقدیم انقالب و اسالم 

است. کرده 
شــــهید اسماعیل سریشــــی از شــــهدای نیروی انتظامی استان فرزند 
خیرعلــــی متولد ســــال 1365 که در کــــوی ولیعصر همــــدان متولد و 
در درگیری بــــا گروهک عبدالمالک ریگی از اشــــرار منطقه سیســــتان 

بلوچستان در 22 اسفند سال 1387 به جمع شهدا پیوست.

با دوست  با شــــهید اســــماعیل سریشــــی  آشــــنایی بیشــــتر  برای 
صمیمــــی او علی شــــاه نظــــری که هــــم محلــــه ای بودنــــد و اکنون 
مــــدرس دانشــــگاه بوعلــــی ســــینا همدان اســــت به گفــــت و گو 

. نشستیم
علی شــــاه نظری گفت: از زمان نوجوانی تا لحظه شهادت با اسماعیل 
هم محله ای بودیم و هر دو در کوی ولیعصر همدان زندگی می کردیم.
وی ادامه داد: اســــماعیل از همان نوجوانی خصوصیات اخالقی بارز و 
خوبی داشت و جزو افراد فعال در مساجد و مجالس امام حسین )ع( 
بود، همیشه در مسجد محل به تالوت قرآن و مداحی مشغول بود و 

کمتر کسی او را دیده که کتاب نهج البالغه دستش نباشد.
شاه نظری عنوان کرد: اسماعیل پایه ثابت مراسم اعتکاف بود و همه 
او را می شــــناختند چرا که در ســــتاد دانش آموزی نیز فعالیت ویژه ای 

داشت.
وی با اشــــاره به اینکه شــــهید خبر از شــــهادت خودش داد، افزود: روز 
اربعین بود که اســــماعیل رفقــــا را جمع کرد و با همــــه عکس یادگاری 

ترجمه و زیرنویس فیلم مستند "1۸ درصد" در ژاپن
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: مســــتند "18 درصد " از ســــوی 
رایزنی فرهنگی ســــفارت ایران در ژاپن به زبان ژاپنی ترجمه 

و زیرنویس شد.
فیلم مســــتند "18 درصد" بــــه تهیه کنندگــــی و کارگردانی 
مصطفی شبان، روایت ســــفر و اعزام پنج جانباز و مجروح 
شــــیمیایی برای درمان به ژاپــــن در چهاردهــــم فروردین 
ســــال 1367 اســــت؛ در این میان، وضعیــــت علی جاللی 
جانباز شــــیمیایی با تنها 18 درصد ریه ســــالم باقیمانده، از 
ســــایرین وخیم تر بود و تیم پزشــــکی به سرپرســــتی دکتر 
 100 روز پس از 

ً
ناکاتانی درمان او را عهده دار شــــدند. دقیقا

این تاریخ و ناامیدی دکتر ناکاتانی از درمان وی، خواســــتار 
بازگشــــت او به ایران شد تا آخرین روزهای زندگی را در کنار 

خانواده اش سپری کند.
با تالش کادر پزشکی ایرانی در کشور و ادامه روند درمانی 
ژاپنی هــــا، ایــــن جانباز شــــیمیایی بهبود یافتــــه، به زندگی 
 بــــه دعوت انجمن 

ً
بــــاز می گردد و پس از 17 ســــال مجددا

مردم نهاد »موســــت« به ریاست دکتر تســــویا در مراسم 
ســــالگرد حمله اتمی آمریکا به هیروشیما به همراه جمعی 
از هنرمندان و جانبازان شــــرکت می کند. او در جریان این 

سفر با دکتر ناکاتانی مالقات می کند.
براســــاس گزارش دریافتی، رایزنی فرهنگی ســــفارت ایران 
در ژاپن به منظور شــــناخت بهتــــر و دقیق تر در حوزه های 
فرهنگی دو کشــــور ایران و ژاپن، برنامه های مختلفی را به 
اجرا درآورده که از جمله آنان می توان به ترجمه و زیرنویس 
مستقل محصوالت سینمایی کشــــورمان برای اولین بار 

به زبان ژاپنی از سوی رایزنی فرهنگی اشاره کرد.
تاکنــــون 10 فیلــــم مختلــــف ایرانــــی همچــــون بادیــــگارد، 
ویالیی ها، طعم شــــیرین خیال، حوض نقاشی، رخ دیوانه، 
، مــــادری، 18  خیلی دور خیلی نزدیک، مســــتند شــــام آخر
درصد و آذر ارائه شــــده اســــت که با اســــتقبال مخاطبان 
ژاپنی و همچنین عالقه مندان به زبان و ادبیات فارســــی و 

فارسی آموزان مواجه شده است.

انتشار فوق محرمانه های 60 سال ترور 
فرماندهان مقاومت به دست رژیم جالد صهیونیستی

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: »تــــو زودتر بکــــش« روایت 
نیروهــــای عملیاتــــی و اطالعاتــــی اســــرائیل از 60 ســــال 
ترورهای موســــاد از ترور مبارزین فلسطینی تا ترور عماد 
مغنیــــه و دانشــــمندان هســــته ای و موشــــکی ایران به 
قلم نویسنده اســــرائیلی و ترجمه وحید خضاب توسط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
کتــــاب »تــــو زودتر بکــــش« را یکــــی از سرشــــناس ترین 
نویسندگان به اصطالح »اسرائیلی« به نام رونین برگمن 
نوشته است. برگمن سالیان طوالنی است که در عرصه 
»ژورنالیســــم تحقیقی« فعالیت دارد و مقاالت و کتب او 
)خصوصا آنها که به زبان انگلیســــی منتشر می شود( در 

سراسر جهان خوانندگان فراوانی دارد.
، آخرین اثــــر تحقیقی اوســــت که ســــال  کتــــاب حاضــــر
، نظرهای فراوانی را  گذشته منتشر شــــده و از همان آغاز
به خود جلب کرده اســــت. کتاب، روایتی »اســــرائیلی« از 
پیش زمینه ها و روند تشــــکیل ســــازمان های اطالعاتی 
این رژیم اســــت و در این بین بیش از هرچیز بر ترورهای 
صورت گرفته از ســــوی این دستگاه ها )یا به تعبیر خود 

کتاب، »قتل های هدفمند« آنها( تمرکز دارد.
آوردن تصویری از ســــیر و  برگمــــن، بــــرای بــــه دســــت 
عملکــــرد این دســــتگاه ها، هزاران ســــند )کــــه برخی از 
آنها، محرمانه بوده و به صــــورت غیرقانونی در اختیار او 
قرار گرفته( و تعداد بی شــــماری کتاب و مقاله را بررسی 
کرده اســــت. اما اهمیت بیشــــتر این کتاب، به صدها 
مصاحبه اختصاصی نویســــنده با کسانی برمی گردد که 
خود به صورت مستقیم در این سازمان ها )یا در وقایع 
مورد اشــــاره در کتاب( حضور داشته اند و رتبه سازمانی 
یــــا عملیاتی برخــــی از آنها نیز در باالترین ســــطح بوده و 
همین، اطالعات آنها را به معنای دقیق کلمه »دســــت 

اول« کرده است.
نویســــنده کتاب و تک تــــک راویانــــش، از صمیم قلب 
بــــه حقانیــــت اســــرائیل و ضــــرورت اســــتمرار حیاتش 
ایمان دارند )و برخی از آنها، برای این باورشــــان دســــت 
به قتل های متعــــدد، آدم ربایی، شــــکنجه و... هم زده و 
بی پــــروا و بدون خجالــــت، آنها را در همیــــن کتاب بازگو 
هــــم کرده اند( ولی بــــا تمام اینهــــا، آنچه در کتــــاب آمده 
ضرورتا به نفع اســــرائیل نیست. شــــاید خود نویسنده 
، مسیر  نظری جز این داشــــته و گمان می کرده با این کار
»اصالح« دســــتگاه های اطالعاتی شان را نمایان می کند؛ 
ولی نمی دانســــته کــــه اقــــدام او چطور از وحشــــی گری و 
»خونســــردی در جنایــــت« و »بی پروایی در آدم کشــــی« 
صهیونیســــت ها )در طول تاریخشــــان( پرده برداشــــته 
و چقــــدر هم این پرده بــــرداری را )به صورت ناخواســــته( 

متقن و مستدل انجام داده است!
اما در هر حــــال نباید از یــــاد برد که این کتــــاب، »روایت 
صهیونیســــت ها« از تاریــــخ معاصــــر منطقه اســــت. بر 
همین اســــاس، می توان این کتاب و ترجمه را روایتی »از 

چشم دشمن« خواند.
جلــــد اول از مجموعــــه چهــــار جلــــدی کتاب »تــــو زودتر 
بکش« روایــــت نیروهای عملیاتی و اطالعاتی اســــرائیل 
از 60 سال ترورهای موســــاد، از ترور مبارزین فلسطینی 
تا ترور عماد مغنیه و دانشــــمندان هسته ای و موشکی 
ایران به قلم نویســــنده سرشــــناس اســــرائیلی )رونین 
برگمــــن( و ترجمــــه وحید خضــــاب در قطع رقعــــی و 416 

صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
عالقه مندان جهت تهیه این کتــــاب می توانند از طریق 
وبگاه nashreshahidkazemi.ir و یا ارســــال نام کتاب به 

سامانه 3000141441 اقدام کنند.

میز مطالعه

گرفت و گفت من شهید می شوم.
این اســــتاد دانشــــگاه بارزترین خصوصیت اخالقی شــــهید اســــماعیل 
سریشــــی را اخالص دانســــت و گفت: در زندگی اخالص داشت و اهل ریا 
نبود تا جایی که می توانســــت به مردم خدمت می کرد و ارادت ویژه ای به 

اهل بیت)ع( داشت.
شاه نظری گفت: اسماعیل از آذرسال 85 به استخدام نیروی انتظامی در 
آمد و لباس مقدس خدمت به تنها نظام شــــیعی در جهان را بر تن کرد و 

دوره آموزشی را در مشهد مقدس سپری کرد.
 ، وی افــــزود: پس از پایان دوره آموزشــــی، در منطقه زاهــــدان، یگان 112 الر
با پســــت ســــازمانی کمک متصدی خودرو و نقشــــه برداری مشــــغول به 
انجام وظیفه شــــد و ســــرانجام در 22 اسفند ســــال 1387 توسط گروهگ 

عبدالمالک ریگی، موسوم به جنداهلل به شهادت رسید.
علی شاه نظری دوســــت صمیمی شــــهید بیان کرد: اسماعیل شهیدی 
بود که زمانی که فرمانده اش بر بالین وی حاضر می شــــود و بوســــه ای بر 
پیشــــانی اش می زند چشــــمان شــــهید باز می شــــود، فیلم این لحظه در 

شبکه های مجازی نیز منتشر شده است.
به نقل از عصر همدان، کتاب »شــــیدای شــــهادت« زندگینامه و خاطرات 
شــــهید اســــماعیل سریشــــی اســــت و این مجموعه با هدف آشنایی با 
سرگذشــــت و زندگی این شهید مبارز و نیز ارائه الگوی اخالقی و عملی به 

جوانان تدوین شده است.


