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8 صنعت  صنعت  ميدان  كاسپين  صنعتى  شهرك  قزوين  كارخانه: 

كشور  سراسر  از  ى 
مايندگ

ن اخذ 

ید کتاب از شما خر

ارسال رایگان با شهرداری منطقه دو
روابط عمومیتخفیف از شهر کتاب

شهرداری منطقه 2 همدان

اداره رفاهی
و خدمات عمومی شهرداری

عباس صوفی شهردار و رئیس هیأت فوتبال استان همدان

قرار گرفتن شما در  لیست داوران الیت کشورمان و حضورتان در لیست داوران سال 2021 فیفا مایه مباهات و افتخار است. ضمن تبریک 
این موفقیت برایتان از درگاه احدیت توفیق و سربلندی آرزومندم.

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر
بیژن حیدری

جناب آقای دکتر
پیام حیدری

سرکار خانم
بهاره سیفی
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7  
حه

صف استاد نداف
و صدها نکته  ناگفته ه  ۲

فح
ص تقدیر مدیر عامل شرکت نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران 

از مدیر عامل نمایشگاه های همدان

پایی نمایشگاه  همدان الگوی موفق بر
در ایام کرونا

4  
حه

صف معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی همدان :
700 هکتار به شهر همدان 

الحاق می شود

خبــر

صفحه  4

صفحه  ۲

صفحه  ۲

با وجود کاهش 1۸ درصدی تردد در جاده ها

افزایش تصادف بومی ها در همدان
رئیــــس پلیس راه اســــتان همدان با اشــــاره بــــه کاهــــش 18 درصدی تردد 
در جاده های همــــدان گفت: کرونــــا و کاهش تعداد ســــفر باعث کاهش 
تصادفــــات در حــــوزه تردد غیربومی ها شــــده اســــت در حالی کــــه در حوزه 

بومی ها کاهشی را شاهد نیستیم.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان تأکید کرد:

همت برای افزایش حقوق نیروهای 
قراردادی و شرکتی شهرداری

رئیــــس کمیســــیون برنامــــه ، بودجه و مالی شــــورای اســــامی شــــهر 
همدان با اشــــاره به اینکه در حوزه هزینه های جاری امسال شهرداری 

همدان به ویــــژه در بحث حقــــوق و مزایای 
نیــــروی انســــانی شــــاهد افزایــــش قابل 
بــــر  کــــرد:  کیــــد  تأ بوده ایــــم؛  توجهــــی 

اســــاس قانــــون باید افزایــــش حقوق 
قــــراردادی،  کارکنان  تمامــــی  بــــرای 

از این رو  شــــرکتی و... تأمین شود؛ 
به ویــــژه  کشــــور  شــــهرداری های 

شهرداری همدان و  ...

موفقیت شهرداری 
در تحقق ۸۸ درصدی درآمد 

در شش ماهه سال 99
معــــاون مالی و اقتصادی شــــهردار همدان اعام کرد: با توجه به شــــرایط 
موجود که ویــــروس کرونا تأثیر زیــــادی بر اقتصاد کشــــور و به خصوص 

شــــهرداری ها گذاشته شــــهرداری همدان توانسته 
حــــدود 88 درصــــد از درآمد پیش بینی شــــده در 

بودجه را محقق کند.
ابرارخرم  رضــــا  هگمتانه،  گــــزارش  به 

گفت: معمواًل در ســــال های قبل 
درآمد شهرداری ها  ...

صفحه  ۲

پایان آسفالت کوچه های خاکی، سرآغاز توسعه در کوی ولی عصر)عج(
)عج( برای پروژه های بزرگ تر مهیا می شود عسگریان: کوی ولی عصر

یوسفی نوید: آسفالت ۸4 کوچه خاکی و فرسوده و مرتفع شدن اولویت اول شهرداری منطقه چهار

 غالمرضا فریدونی

20.000 نفرمجموع مبتالیان به کرونا در همدان
صفحه ۲

استاندار همدان: 
حضور کرونایی ها در اجتماع جرم است
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استان۲

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
حضور مبتایــــان به کرونــــا در اجتماع جرم اســــت چرا که 

منجر به افزایش آمار مبتایان به کرونا می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی روز شنبه در 
ســــتاد مقابله با کرونا با بیان اینکه ســــرعت انتشار کرونا 
رو به افزایش اســــت تأکید کرد: مبتایان بــــه کرونا و افراد 
مشــــکوک نباید در جمع و دورهمی ها حضور یابند چرا که 

موجب شیوع بیماری می شوند.
وی اظهار کرد: افراد مبتا به ویروس کرونا باید از جمع جدا 

شده و در قرنطینه خانگی به سر ببرند.
شــــاهرخی اضافه کرد: برخــــی از مبتایان بــــه کرونا به این 
موضوع مهم بی توجهی می کنند که این اقدام آنها از منظر 
قانونی جرم است و باید دانشگاه علوم پزشکی به عنوان 
متولــــی بخش ســــامت این موضــــوع مهــــم را در اذهان 

عمومی نهادینه کند.
اســــتاندار همدان بیان کرد: یکــــی از راهکارهای مؤثر برای 
جلوگیری از حضور افراد کرونایی در اجتماع، باال رفتن آمار 

تست ها و بیان سریع نتیجه آزمایش به بیماران است.
گاهی زودهنگام افراد از ابتا  شــــاهرخی افزود: در صورت آ
به کرونا در مراحل اولیه و اقــــدام برای درمان، به طور حتم 
در اجتماع حضور نیافته و منجر به سرایت بیماری به ده ها 

تن دیگر نمی شوند.
وی اضافه کرد: به دنبال اعمال محدودیت برای فعالیت 
اصناف از ســــاعت 18؛ بازاریان و کسبه همکاری خوبی در 
اجرای این طرح کردند بازرســــان نیز حضور توأم با اقتدار و 

برخورد همراه با ادب و احترام با صنوف داشتند.
اســــتاندار همدان با بیان اینکه بیشتر صنوف مصوبات 
ســــتاد کرونا را رعایــــت کردند گفت: با توجه به گســــترش 
و جهش ویــــروس کرونا و باال رفتن ســــرعت انتشــــار آن 

به نســــبت همه گیری نخســــت این بیماری، باید مردم با 
حساسیت بیشــــتری نسبت به رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی تاش کنند.
شاهرخی اظهار کرد: قرار اســــت محدودیت های جدیدی 
بر اســــاس وضعیت هر شهرستان اباغ و اعمال شود که 
هدف از اعمــــال این محدودیت ها افزایش حساســــیت 
مردم نســــبت به ایــــن ویروس و رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی است.
وی بیان کــــرد: پیش نویــــس طرح آماده و بر اســــاس آن 
شهرســــتان ها و مجری طرح مشــــخص می شــــود در این 
میان از دانشگاه علوم پزشکی انتظار می رود وضعیت 10 
شهرستان را احصا کرده تا بتوان مقدمات اجرای طرح را در 

حوزه اجتماعی و سیاسی تا هفته آینده مهیا کرد.
اســــتاندار همدان ادامه داد: مردم باید بدانند که ویروس 
همچنــــان وجــــود دارد و با توجــــه به اینکه تاکنــــون دارو و 
واکســــن قطعی پیدا نشــــده تنها راه مقابله بــــا آن رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی است.
شــــاهرخی گفت: بیش از 92 درصد افراد بستری به علت 
حضــــور در مجالــــس، تجمــــع و دورهمی هــــای خانوادگی، 
عروســــی و عزا بــــه این ویروس مبتا شــــده انــــد بنابراین 
برای کاهش این آمار باید با شــــیوه های مختلف مردم را از 

حضور در مراسم و اجتماع منع کرد.
حیدری مقــــدم: کمترین رعایت شــــیوه نامه ها در   �

آرامستان ها، مراکز شماره گذاری و پایانه ها
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا نیز گفت: 20 
هــــزار و 792 نفر در این اســــتان تاکنون بــــه ویروس کرونا 
مبتا شده اند که این تعداد شامل هفت هزار و 898 تن 

بستری مثبت و 12 هزار و 831 نیز بیمار سرپایی می شود.
رشید حیدری مقدم اظهار کرد: شــــمار بیماران بستری در 

بیمارستان های این اســــتان به یک هزار و 100 نفر رسیده 
بــــود که هم اینــــک این آمار بــــه 950 بیمــــار کاهش یافته 

است.
وی اضافــــه کرد: در موج اول همه گیــــری ویروس کرونا 
، موج دوم روزانه 125 نفر و در موج ســــوم  روزانــــه 70 نفر
از  که  140 بیمار در بیمارستان بســــتری می شدند  روزانه 
این تعــــداد نتیجه آزمایش 28 نفــــر در موج اول، 50 نفر 
در موج دوم مثبت شد و 120 بیمار در موج سوم مثبت 

می شود.

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان اینکه 
تا ظهــــر جمعه آمار متوفیان کرونای اســــتان به یک هزار و 
63 نفر رســــید، گفت: میانگین مرگ و میر ناشی از ابتا به 
کرونا در مــــوج اول این بیماری چهار نفر در روز و موج دوم 
هشــــت نفر در روز بود که در موج ســــوم روزانــــه به 15 نفر 

افزایش یافته است.
حیدری مقدم اظهار کرد: عامل اصلی ابتا به کرونا در چهار 
ماه گذشته برگزاری مجالس عزا و عروسی و تجعات بوده 
که این آمار به تازگی کاهش یافته و به 39 درصد رســــیده 
اما سهم آلودگی درون خانگی نیز افزایش و به 53 درصد 

رسیده است.
وی بیان کرد: زندگی در اماکن ُپــــر تراکم 2 درصد و رعایت 
نکــــردن فاصله گذاری فیزیکی 6 درصد در ابتا به ویروس 

کرونا در استان همدان تأثیر داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: 72 رسته از 
صنوف و مشاغل و اماکن شیوه نامه های اباغی را رعایت 
کردند و کمترین میزان رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
مربوط به پایانه های مســــافربری با 25 درصد، مراکز شماره 

گذاری 50 درصد و آرامستان با 68 درصد است.
« نمونه گیری  وی اظهار کرد: چندین دســــتگاه »پی سی آر
از بیمــــاران را از ســــاعت هشــــت صبــــح تا 12 شــــب انجام 

می دهند که برهمین اســــاس روزانه از یک هــــزار مراجعه 
کننده تست دریافت می شود.

وی با ذکر محدودیت های موجود در زمینه نیروی انسانی 
و دســــتگاه و تجهیزات افزود: در صورت اختصاص »رپید 
تســــت« می توان تعداد نمونه گیری از بیمــــاران را تا چهار 
هزار مورد در روز افزایش داد و این دســــتگاه هزینه تست 

را نیز کاهش می دهد.
رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا بیــــان کرد: 
آزمایــــش کرونا روزانــــه 600 میلیــــون تومــــان و ماهانه 18 
میلیــــارد تومــــان هزینــــه در بــــردارد و همه کســــانی که به 
هر دلیل تســــت می دهند نتیجه تســــت آنهــــا به صورت 

پیامکی به آنها اطاع رسانی می شود.
حیدری مقدم از اداره کل آموزش و پرورش استان همدان 
خواست پایگاه ســــنجش دانش آموزان در بدو ورود را به 
مدت 2 هفتــــه تعطیل کند چرا که نوآمــــوزان می توانند به 

عنوان ناقل سالم، بیماری را وارد خانه کنند.
وی همچنین از ســــتاد کرونا خواســــت با توجــــه به اجرای 
خــــوب و تأثیر مثبت بســــته شــــدن بلوار ارم، نســــبت به 
اعمال محدودیــــت در بلوار جوان نیز اقدام شــــود چرا که 
اعمــــال محدودیت تــــردد و ترافیکی در برخــــی محورهای 

پرتردد شهری مانع از تجمع خانواده ها می شود.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان تأکید کرد:

همت برای افزایش حقوق نیروهای قراردادی 
و شرکتی شهرداری

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه ، 
بودجه و مالی شــــورای اســــامی شــــهر همدان با اشــــاره 
به اینکــــه در حوزه هزینه های جاری امســــال شــــهرداری 
نیــــروی  مزایــــای  و  حقــــوق  بحــــث  در  به ویــــژه  همــــدان 
کید  انســــانی شــــاهد افزایش قابل توجهی بوده ایــــم؛ تأ
کرد: بر اســــاس قانون باید افزایش حقــــوق برای تمامی 
از این رو  کارکنان قــــراردادی، شــــرکتی و... تأمین شــــود؛ 
شهرداری های کشور به ویژه شهرداری همدان و شورای 
عالی استان ها باید نســــبت به این مسأله، اقدام عاجل 

باشند. داشته 
گــــزارش هگمتانــــه، حمیــــد بادامی نجات در جلســــه  به 
بررســــی شــــش دوازدهم بودجــــه ســــال 99 شــــهرداری 
همــــدان، بــــا توجه بــــه اینکــــه افزایش حقــــوق نیروهای 
قراردادی و شرکتی شــــهرداری ها ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است، گفت: خوشبختانه امسال به همت وزارت کشور 
کشور و همچنین  و سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
حقــــوق  از  بخشــــی  اســــتخدامی،  اداری  عالــــی  شــــورای 
نیروهای انسانی شــــهرداری ها به ویژه در شهرهای مراکز 

استان ها ترمیم شد.
وی افــــزود: افزایــــش حقــــوق نیروهــــای قرارداد رســــمی 
و پیمانــــی شــــهرداری کمــــک خواهــــد کــــرد تا بخشــــی از 

آنان حل شود. مشکات معیشتی 
کید شــــورای  بادامی نجــــات اظهار کــــرد: این مهم مورد تأ
شــــهر و کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شهر 
همــــدان اســــت که شــــهرداری همــــدان بــــا بهره گیری از 

روش هــــای قانونــــی و از طریق ســــازمان شــــهرداری ها و 
افزایش  اســــتان ها،  عالی  شورای  و  کشــــور  دهیاری های 

کنند. حقوق نیروهای انسانی را پیگیری 
کیــــد بر اینکــــه بایــــد پیش بینی هــــای الزم برای  وی بــــا تأ
افزایــــش حقوق و مزایای نیروهای قــــراردادی و... صورت 
پذیرد، گفت: برای نیروهای شــــرکتی شــــهرداری همدان 
آنان افزایش  هم باید تدبیری اندیشــــید که پایه حقــــوق 
پیدا کند تا آینده شــــغلی و درآمد بهتری برای آنان تأمین 
شــــود و بتوانند تمــــام انرژی و ذهــــن خــــود را متمرکز به 

کنند. خدمت رسانی به مردم 
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان؛ 
رئیس کمیســــیون برنامه ، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همدان در پایان عنوان کرد: در شــــورای عالی اســــتان ها 
قطعــــا از افزایــــش حقوق نیروهــــای شــــهرداری حمایت 
می کنیم و پیگیــــری خواهیم کرد که تا ایــــن مهم هر چه 
ســــریع تر از طریق ســــازمان شــــهرداری ها و دهیاری های 

کشور اجرایی شود.

موفقیت شهرداری در تحقق ۸۸ درصدی درآمد 
در شش ماهه سال 99

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: معــــاون مالــــی و اقتصادی 
شــــهردار همدان اعام کــــرد: با توجه به شــــرایط موجود که 
ویــــروس کرونا تأثیر زیادی بر اقتصاد کشــــور و به خصوص 
شهرداری ها گذاشته شهرداری همدان توانسته حدود 88 

درصد از درآمد پیش بینی شده در بودجه را محقق کند.
به گــــزارش هگمتانــــه، رضــــا ابرارخــــرم گفت: معمــــواًل در 
ســــال های قبل درآمد شــــهرداری ها در شــــش مــــاه اول 
تحقق خوبــــی نداشــــته، خوشــــبختانه امســــال با تاش 
شهردار و معاونان و مدیران شهرداری با سیاست گذاری 
و برنامه ریــــزی خــــوب و تاش شــــبانه روزی توانســــته ایم 
درآمد خوبی داشته باشیم تا بتوانیم در پرداخت به موقع 
حقوق و مزایــــای کارکنان شــــهرداری و پرداخت مطالبات 

پیمانکاران پیشگام باشیم.
ابرار خــــرم بیان کــــرد: همچنیــــن از مدیــــران مالــــی که در 
صرفه جویــــی از منابع شــــهرداری و در پرداخــــت حقوق و 
مزایــــای پرســــنلی و مطالبــــات پیمانکاران تــــاش زیادی 

داشته اند تشکر و قدردانی می کنم.
وی در خصوص درآمد محقق شده نیز گفت: خوشبختانه 
هماهنگــــی خــــوب مدیــــران مناطــــق، مدیــــران درآمــــد و 
امــــاک در ســــتاد و مناطق و بــــا سیاســــت گذاری خوبی 
که در شــــهرداری اتفاق افتاده توانســــتیم منابع درآمدی 

پیش بینی شده را جذب کنیم.
معاون مالی شهردار همدان افزود: خوشبختانه در تحقق 
درآمدی شــــهرداری همــــدان عملکرد خوبی داشــــتیم که 
امروز شاهد توسعه شهر در همه حوزه ها هستیم و شهر 

تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
ابرارخرم افزود: شــــهرداری همــــدان به دنبــــال برنامه ها و 
سیاســــت گذاری در خصوص جذب منابع درآمدی پایدار 
است که خوشــــبختانه ســــال گذشته پیشــــرفت خوبی 
داشتیم و امسال نیز با همان برنامه ریزی در شهرداری به 
دنبال افزایش درآمدهای پایدار هستیم که در سال های 
آتی شــــهرداری بخــــش مهمــــی از منابع درآمدی خــــود را از 

منابع درآمد پایدار محقق می کند.
وی بیــــان کرد: در پایــــان از زحمات عباس صوفی شــــهردار 
، معاونان و مدیران شهرداری  همدان، شورای اسامی شهر
و مناطق و مدیران درآمد و اماک شــــهرداری که با تاش و 
سیاســــت گذاری و برنامه ریزی خوب و تاش شــــبانه روزی 
مدیــــران درآمد و امــــاک مناطق تحقق درآمــــد پیش بینی 
شده در بودجه را رقم زدند تشکر می کنم و از شهروندان که 
با پرداخت به موقع عوارض و مشــــارکت در نگهداری شهر 

به شهرداری کمک کردند قدردانی و تشکر می نمایم.

پایان آسفالت کوچه های خاکی، سرآغاز توسعه در کوی ولی عصر)عج(
)عج( برای پروژه های بزرگ تر مهیا می شود عسگریان: کوی ولی عصر

یوسفی نوید: آسفالت ۸4 کوچه خاکی و فرسوده و مرتفع شدن اولویت اول شهرداری منطقه چهار

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: شــــهرداری منطقه چهار 
همدان در ســــال جــــاری موفق شــــد با آســــفالت ریزی 
گســــترده، مشــــکل شــــهروندان در 84 کوچــــه خاکی و 

فرسوده را برطرف سازد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، رئیس شــــورای اســــامی شــــهر 
همــــدان با تقدیــــر از عملکــــرد شــــهرداری منطقه چهار 
در اجــــرای پروژه های مختلف شــــهری گفــــت: کوی ولی 
آسفالت مواجه  )عج( سال هاست که با مشــــکل  عصر
اســــت و کوچه های خاکی متعدد باعث بروز مشکات 
مختلف شهری و اجتماعی برای شهروندان این منطقه 
شده بود که با برنامه ریزی و همت تاشگران شهرداری 

موجب افزایش رضایت ساکنان شده است.
سیدمســــعود عســــگریان با اشــــاره به اینکه همیشــــه 
آسفالت از دغدغه های شــــهروندان بوده است، گفت: 
عزم جدی شهردار منطقه چهار در راستای برطرف کردن 
مشکات عدیده و قدیمی آسفالت و کوچه های خاکی 
نشــــان از شــــروع پروژه های زیرســــاختی مهــــم و اثرگذار 
در این کوی اســــت که به یاری خدا و با حمایت شــــورای 
اسامی شــــهر همدان به نتایج خوب و رضایت بخشی 

منجر شده است.
عســــگریان با اشــــاره به اینکه اغلب ســــاخت  و سازها در 
)ع( خارج از ضوابط شــــهری است، افزود:  اگر  کوی ولی عصر
ساکنان این منطقه خود را ملزم به دریافت پروانه ساختمان 
و پرداخت عوارض   سالیانه کنند، مطمئنا خدمات بیشتر و 

با کیفیت تری را از شهرداری دریافت می کنند.
وی گفــــت: همه تاش شــــهرداری و شــــورای شــــهر بر 

این اســــت که باری از دوش مردم بــــردارد و با کم کردن 
، کیفیت زندگی  مشــــکات و اجرای پروژه های تأثیرگذار
شهری را برای شهروندان افزایش دهند و این وظیفه ای 
دوطرفه است که شــــهروندان هم باید شهرداری را یاری 

دهند.
رئیس شــــورای اســــامی شــــهر همدان تأکید کرد: این 
، ســــال گذشته  شــــورا در حمایت از مناطق کم برخوردار
دریافت پروانه ســــاختمان را در قســــمت هایی از شــــهر 
رایگان کرد و این نشــــان دهنده عزم این شــــورا بر یاری 

قشر آسیب پذیر است.
عســــگریان همچنیــــن از طرف همــــه اعضای شــــورای 
، از تاش های بی وقفه یوســــفی نوید مدیر منطقه  شهر
چهار و تمامی کارکنان شــــهرداری ایــــن منطقه به خاطر 
خدمت رســــانی مطلوب به ویژه آسفالت معابر در کوی 

)عج( تقدیر و تشکر کرد. ولی عصر
مدیــــر منطقــــه چهار شــــهرداری همــــدان نیــــز گفت: با 
آســــفالت یکــــی از اولویت های  توجه به اینکه مســــأله 
شــــهروندان اســــت و مــــردم در برخــــی از مناطق شــــهر 
همدان سال هاســــت با این مشکل دست و پنجه نرم 
 می کننــــد، تصمیم بر آن شــــد که این معضــــل در همه 
محدوده منطقه چهار شــــهرداری همدان بــــه طور کلی 

برطرف شود.
مجید یوســــفی نوید گفــــت: تمامی کوچه هــــای خاکی یا 
)عج( در  دارای آســــفالت فرســــوده در کــــوی ولــــی عصر
اولویت ترمیم و بهسازی قرار گرفت که پس از استعام 
از شرکت های خدمات رسان، آســــفالت ریزی 84 کوچه 
در آبان ماه ســــال جاری به اتمام رســــید که منجر به حل 

مشکات خانواده های زیادی شد.
، اولویت اول  یوســــفی نوید تأکید کرد: آســــفالت معابر
شــــهرداری منطقه چهار در سال جاری بود که در کنار آن 
)عج( انجام شد  مجموعه اقداماتی هم در کوی ولی عصر
که امید است با جلب اعتماد شــــهروندان این منطقه، 
موجب حمایــــت و همراهی بیش از پیش آنان در آینده 

باشیم.
یوســــفی نوید با اشاره به پخش و تســــطیح 7هزار و 500 
تن آســــفالت بــــا هزینه 45 میلیــــارد ریــــال در کوی ولی 
)عج(، گفت: آســــفالت معابر گام اول توسعه این  عصر
منطقه اســــت و برای ادامــــه این راه، مســــائلی همچون 
زیباســــازی، مقاوم ســــازی و تثبیــــت واحدهــــای تجاری 
را در برنامــــه داریــــم که فقط بــــا همراهــــی و قانون مداری 

شهروندان میسر خواهد بود.

مدیــــر منطقه چهــــار شــــهرداری همــــدان تأکید کــــرد: از 
شهروندان می خواهیم با تفکیک و ساخت وساز اصولی، 
آســــایش و امنیت را بــــرای خود و ســــایرین ایجاد کنند و 
در آینده درگیر مشــــکات متعدد نشــــوند و شهرداری را 
در توسعه و زیباســــازی این کوی یاری دهند تا چهره این 

قسمت از شهر به مرور زمان شکل بهتری پیدا کند.
یوســــفی نوید، احــــداث پارک 11 هــــزار متــــری، تعریض و 
گشــــایش ورودی کــــوی با هــــدف ســــهولت در تردد، 
یــــک  ، لوله گــــذاری  بــــرای نخســــتین بار پیاده روســــازی 
کیلومتر از جوی نهری وسط خیابان اصلی و خارج کردن 
)عج( با اتصال به انتهای حصار شــــهید  کوی ولــــی عصر
مطهری را از جمله اقدامات مؤثر شهرداری منطقه چهار 
عنوان کرد که امید است در توسعه و رونق این منطقه 

اثرگذار باشد.
کارشــــناس و ناظر آسفالت شــــهرداری منطقه چهار نیز 
با اشــــاره به اینکه در این کوی ساخت  و سازها اغلب به 
صورت غیراصولی و خارج از ضوابط شهرســــازی اســــت، 
گفت: خیلی از کوچه ها دارای شــــرایط مطلوب همچون 
زیرسازی و شیب اســــتاندارد نبود که با تاش گروه های 
فنی تا حد امکان این مشــــکل برطرف و کوچه ها آماده 

آسفالت ریزی شد.
رضــــا باقری با اشــــاره به وجــــود برخی کوچه هــــای خاکی 
افزود: تعدادی از کوچه ها مشــــکل فاضــــاب دارند که 
امید اســــت با حل این موضوع از ســــوی شــــرکت آب و 
فاضــــاب و پیگیری ســــاکنان، این معابر در فهرســــت 

آسفالت سال 1400 قرار بگیرد.

تقدیر مدیر عامل شرکت نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران از مدیر عامل نمایشگاه های همدان

همدان الگوی موفق برپایی نمایشگاه در ایام کرونا
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس هیــــأت مدیره و 
مدیرعامل شــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی ایران 
طــــی دیــــداری از تاش هــــای صــــورت گرفتــــه مدیریت 
نمایشگاه های استان همدان در جهت برگزاری و فعال 
نگه داشتن حوزه نمایشگاهی با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی در ایام کرونایی تقدیر و تشکر کرد.
به گــــزارش هگمتانه، بهمن حســــین زاده در این دیدار 
ضمن ابراز خرسندی از وجود چنین مدیران جوان،خاق 

و تاشگر در حوزه نمایشگاهی استان همدان را یکی از 
الگوهای موفــــق در برگزاری نمایشــــگاه های مختلف با 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و جلب رضایت 

شرکت کنندگان در این ایام عنوان کرد.
گفتنی است در این دیدار گلی پور به عنوان نماینده تام 
االختیار نمایشــــگاه بین المللی جمهوری اسامی ایران 
بــــه عضویت هیأت مدیره نمایشــــگاه اســــتان همدان 

معرفی شد.

کمک 350 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول امور مشارکت های مردمی مجمع خیرین سامت همدان از 

مساعدت 350 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید شــــاکری صفت از برگزاری دویســــت و دهمین جلسه شورای مددکاری 
و مشاوره مجمع خیرین ســــامت همدان خبر داد و اظهار کرد: این جلســــه با رعایت کامل شیوه 

نامه های بهداشتی برگزار و در آن پرونده 7 بیمار بررسی شد.
وی با اشــــاره به مســــاعدت باعوض 210 میلیون ریالی مجمع خیرین ســــامت همدان به بیماران 

افزود: 30 میلیون ریال وام قرض الحسنه در اختیار بیماران قرار می گیرد.
مسؤول امور مشارکت های مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سامت همدان با بیان اینکه 110 
میلیون ریال از سایر مراکز برای این بیماران تخفیف گرفته شد خاطرنشان کرد: در این جلسه تصویب 

شد 3 بیمار زیرپوشش طرح »سخاوت« و یک بیمار نیز زیر پوشش »طرح مهربانی« قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع 350 میلیون ریال به بیماران سخت درمان مساعدت شد گفت: یکی 

از خیران دو عدد ویلچر به ارزش 3 میلیون و 400 هزار تومان برای استفاده بیماران مجمع هدیه کرد.

شاکری صفت بیان کرد: بیماران گروه هدف مجمع خیرین سامت همدان بیماران سخت درمان 
مبتا به سرطان نیازمند بزرگسال، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان 
دارای اختال رشــــد، کودکان دارای بیماری حاد چشــــمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند 

هستند.
وی افزود: خیران می توانند کمک های خود را به شماره کارت 6037991199528096 واریز کنند تا به 

دست نیازمندان واقعی برسد.

الزامات قطعی و مکمل 
شکست کرونا

حق قلــــم و رســــالت کام اقتضــــا می کند کــــه آنچه 
راهگشا می یابی بدون ماحظه اینکه برخی را خوش 
آید و عــــده ای را ناخوش طرح و بیــــان کنی. امروزه در 
تمامی عالم از جمله ایران اسامی ما قاطبه اشخاص 
در ســــطوح و الیه های مختلف طالب رخت بربستن 
 این 

ً
و امحای ویــــروس و بای کرونا هســــتند، قطعا

بلیه چه از مصنوعات بشــــری باشــــد چه خدادادی 
از سنت جاریه الهی خارج نیســــت، پس باید بدون 

تعارف به لوازم محو آن پرداخت.
نخستین الزمه یا الیه سطحی و ابتدایی این مطالبه 
گذشــــته از ضرورت تاش علمی بــــرای تولید دارو و 
واکســــن که هریک از ما موظفیم بــــه آن عمل کرده 
و از دیگران هــــم مصرانه بخواهیــــم رعایت مقررات 
بهداشــــتی در صورت و قالب های مختلف اســــت، 
بررسی 9 ماه گذشــــته توأم با تجزیه و تحلیل صحیح 
فت و خیز این 

ُ
نشان داد که تا چه اندازه می توان در ا

بلیه مؤثر بود، گذشته از درصد باالیی که به مقررات 
بهداشــــتی توجه و عمــــل می کنند ولی کــــم نداریم 
افرادی به خصوص برخــــی از جوانان که بدون توجه 
به ســــامت خود و حقوق مردم بی پــــروا پروتکل ها 
را زیــــر پا می گذارنــــد و عده زیادی از من و شــــما که با 
ایــــن رفتار مخالفیــــم ولی به نوعــــی مخالفت خود را 
برای اصاح رفتارها بروز نمی دهیم. ده ها بار شــــاهد 
 بــــه راحتی می توان 

ً
بوده ایــــم که علیرغم اینکه بعضا

تذکر داد ولی کوتاه آمــــده و توصیه الزم را نمی کنیم، 
بگذریم کــــه برخی به تذکردهنــــدگان هم می گوییم 

خودت را ناراحت نکن!
الزمــــه دوم بنا به نیازهای یکدیگــــر در حد توان و الزم 
اســــت؛ اگرچه افراد زیادی به خصــــوص در جامعه ما 
در قالب هــــای مختلف مانند کمک هــــای مؤمنانه و 
برخی به طــــور غیرعلنی بخش چشــــمگیری از فقرا و 
گرفتاران را مورد توجه و مساعدت قرار می دهیم ولی 
در بخش هــــا و الیه هــــای مختلف اجتماعــــی کم هم 
نداریم که جانب انصاف را در مورد حقوق مردم رعایت 
نمی کنند، گذشته از وظایف نظارتی که مدیران و سایر 
عوامل دارند، برخی چنان چشــــم بسته و بی رحمانه 
 هم بــــا ظاهری منتقــــد و بســــتانکارانه اجحاف 

ً
گاها

می کنند که نگو و نپرس. گرچه بیشــــتر به نوعی این 
وضــــع را درک کرده انــــد به تعبیری تا بــــه یکدیگر رحم 
نکنیم نباید انتظار رحمت الهی را داشــــته باشیم این 
همان تعریف رحمت طلبی و توکل خواهی به معنای 

غلط آن است که محقق نخواهد شد.
الزمه ســــوم دســــت بــــر دعا بداشــــتن اســــت که 
 پروردگار هســــتی، قادر و متعال می فرماید: 

ً
صریحا

 برای 
ً
»بخوانیــــد مــــرا تا اجابت کنــــم شــــما را«، قطعا

پیشــــبرد امور به حقیقت آن هم با دیدگاه مکتب 
ســــعادت آفرین اســــام عوامل مــــادی و غیرمادی 
دخیل هســــتند و اگر کســــی ضرورت دعــــا را برای 
تکمیل وســــایل حل مشــــکات نادیــــده می گیرد 
بــــرای وصــــول بــــه مطالبــــه ای همچــــون دفــــع با 
تاشــــی ابتر دارد. حضــــرت امام علی علیه الســــام 
میــــزان بندگی و عدالت انســــان ها در دنیا و آخرت 
می فرماید: »بایا را قبل از ورودشــــان با دعا از خود 
دفــــع کنید«، امیدواریم برای وصول به خواســــته ها 
همه لوازم را با هم دیده و دیگران را هم متوجه این 

مهم کنیم. إن شاءا...

یادداشت روز

رضایت حداکثری شهروندان 
از خدمات شهری منطقه یک

هگمتانه، گروه خبر همدان: طی نظرســــنجی های به 
عمل آمده شــــهروندان همدانی حداکثــــر رضایت را 
از خدمات شــــهری منطقه یک در ماه های گذشــــته 

داشته اند.
به گــــزارش هگمتانه، همــــواره از خدمات شــــهری به 
عنــــوان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت شــــهری یاد 
می شــــود که باعث تداوم و حیات یک شهر می شود 

و بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز می ماند.
خدمات شهری شامل طیف وسیعی از انواع خدمات 
در شهر است که معاونت خدمات شهری عهده دار 
این وظایف است. طی نظر سنجی های به عمل آمده 
شــــهروندان همدانــــی حداکثر رضایــــت را از خدمات 
شــــهری منطقه یک در ماه های گذشته داشته اند به 
همین دلیل مصاحبه ای را با معاون خدمات شهری 

این منطقه ترتیب دادیم که با هم می خوانیم.
معاون خدمات شهری منطقه یک با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین وظایف ذاتی شــــهرداری ها ارائه خدمات 
مناسب به اقشــــار مختلف شهروندان است گفت: 
عملکــــرد مناســــب خدمات شــــهری باعــــث جلب 

رضایت هرچه بیشتر شهروندان خواهد شد.
پیمان صادقی ادامه داد: اقدامات معاونت خدمات 
شهری طیف گسترده ای را شامل می شود که از اهم 
، جمع آوری زباله ها از  آنها می توان به رفت و روب معابر
سطح منطقه، جمع آوری نخاله های ساختمانی، برف 

روبی، تجهیز و رسیدگی به مخازن زباله و... اشاره کرد.
نیازهــــای  دادن  قــــرار  اولویــــت  در  افــــزود:  صادقــــی 
شــــهروندان و همچنین افزایش راه هــــای ارتباطی با 
همشهریان از طریق ســــامانه 137 و سامانه پیامکی 
سبب شده است تا رضایت حداکثری را در معاونت 

خدمات شهری منطقه یک شاهد باشیم.
وی گفت: تمامــــی اقدامات الزم بــــرای فصول بارش 
بــــاران و برف نیز صــــورت پذیرفته اســــت و با آمادگی 
کامل کارکنان و ماشین آالت آماده خدمت رسانی به 

همشهریان هستیم.

خبــر

مجموع مبتالیان به کرونا در همدان

20.000 نفر
استاندار همدان: حضور کرونایی ها در اجتماع جرم است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا:

 ۲0 هزار و 79۲ نفر در این استان تاکنون 
به ویروس کرونا مبتال شده اند که 

این تعداد شامل هفت هزار و ۸9۸ تن 
بستری مثبت و 1۲ هزار و ۸31 نیز بیمار 

سرپایی می شود.
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3 شهرستان

نماینده مردم اسدآباد در مجلس:

ضرورت راه اندازی مرکز دوم 
کانون پرورش فکری در اسدآباد

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مردم اســــدآباد در 
مجلــــس شــــورای اســــامی گفت: بــــا توجه بــــه جمعیت 
کودکان و نوجوانان وجود تنها یــــک مرکز کانون پرورش 
فکری بــــرای شهرســــتان ناکافی بــــوده و راه انــــدازی مرکز 
شــــماره 2 کانــــون پــــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانان 

اسدآباد ضرورت دارد.
به گــــزارش هگمتانه، کیومــــرث ســــرمدی واله در بازدید از 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسدآباد، با اشاره 
به مشــــهود و محســــوس بودن کمبود فضای فعلی این 
کانــــون و نقش ارزنــــده فرهنگی، آموزشــــی و تربیتی کانون 
برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در حال حاضر با وجود 
کمبود فضا تنها کانون پرورش فکری شهرســــتان در مرکز 
ثابت خود دارای 2500 عضو و در مرکز سیار روستایی دارای 
بیش از 2000 عضو در ســــطح 20 روستا بوده که با این تعداد 
 از همه توان خود برای توسعه کانون پرورش 

ً
جمعیت قطعا

فکری شهرستان استفاده خواهیم کرد.
مسؤول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسدآباد 
هم خواســــتار حل مشکات و توسعه و تجهیز کانون شد 
و تصریح کرد: احداث مرکز شــــماره 2 کانون، احداث کانون 
زبان و مرکز ســــیار روســــتایی کانون با توجه بیش از پیش 

مسؤوالن شهرستان از ضرورت باالیی برخوردار است.
مــــژگان هادی افزود: بــــا توجه به ظرفیــــت دانش آموزی و 
کــــودکان و نوجوانان مســــتعد در شهرســــتان، یک مرکز 
کانون کافی نیســــت و باید ضمن توســــعه فضای کنونی 
به احداث و اســــتقرار فضاهــــای جدید در نقــــاط مختلف 

شهرستان اقدام شود.
وی در ادامه از اجرای پنج عنوان برنامه شــــاخص توســــط 
کانون پرورش فکری شهرستان به مناسبت هفته کتاب 
در این شهرســــتان خبر داد و گفت: معرفی کتاب توسط 
کــــودکان و نوجوانــــان و مربیان، اجــــرای نمایش خاق در 
محیط خانه و بــــا کمک خانواده، کودک کتابخوان، برگزاری 
جلسات نقد و بررسی کتاب و برنامه »من در کتاب هایم« 
برنامه هــــای شــــاخص پیش بینــــی هفتــــه کتــــاب کانون 
پرورش فکری شهرســــتان بوده که به علت شرایط کرونا 

در فضای مجازی برگزار خواهد شد.
به نقل از ایســــنا، لیا امیدی، معاون فرماندار اسدآباد هم 
تاش های کانون پــــرورش فکری شهرســــتان را با وجود 
اعتبار و نیروی انسانی محدود، ارزشمند دانست و یادآور 
شــــد: برگزاری جلسه از سوی مســــؤوالن استانی کانون با 
فرمانداری و شــــهرداری شهرســــتان برای جــــذب اعتبار و 

توسعه کانون از نقش مؤثری برخوردار خواهد بود.

قاتل خاموش جان مرد همدانی را گرفت
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیرکل پزشــــکی قانونی 
اســــتان همدان از مرگ مردی 31 ساله به دلیل نشت گاز 
مونوکسید کربن در منزل شخصی و مسمومیت ناشی از 

استنشاق این گاز سمی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، دکتر »آرتین کمالی« روز شنبه افزود: 
چهار نفر طی هفت ماه نخست امسال در استان همدان 
به دلیل مســــمومیت ناشی گاز مونواکســــیدکربن جان 
خود را از دســــت دادند که این آمار در مدت مشــــابه سال 

)سه زن و 2 مرد( بود. گذشته 5 نفر
وی از کاهش 20 درصدی مرگ و میر ناشی از مسمومیت 
بــــا گاز مونواکســــیدکربن در مقایســــه با ســــال گذشــــته 
در ایــــن اســــتان خبر داد و گفــــت: مرگ بر اثر استنشــــاق 
مونواکسیدکربن در ســــال 98 نسبت به سال 97 نیز 29 

درصد کاهش داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان اظهار کرد: مسمومیت با 
مونواکسیدکربن به وسیله انواع وسایل گازسوز از جمله 
بخاری، آبگرمکن، پیک نیک و حتی زغال ایجاد می شود و 

اغلب در زمستان شاهد این اتفاق هستیم.
کمالی با بیــــان اینکه عائم گازگرفتگی شــــامل ســــردرد، 
ســــرگیجه و ســــوزش چشــــم اســــت، تأکید کرد: نشت و 
استنشــــاق گاز مونــــو اکســــید کربــــن در مقادیــــر کمتر از 
50ppm خطری ندارد و بین 50 تا ppm 100 می تواند موجب 

ایجاد عوارض نورولوژیک شود.
وی افزود: استنشــــاق و مســــمومین ناشــــی از این گاز در 
مقادیــــر بیشــــتر از 100ppm خطر مرگ به همــــراه دارد و در 
مقادیر باالتــــر از 2000ppm نیز موجب مــــرگ فوری فرد در 

کمتر از 2 دقیقه می شود.
کید  تأ بــــا  همــــدان  اســــتان  قانونی  پزشــــکی  مدیــــرکل 
بر لزوم اســــتفاده از وســــایل گرمایشــــی اســــتاندارد در 
صــــورت  در  گفــــت:  مســــمومیت،  ایــــن  از  پیشــــگیری 
اســــتفاده از وسایل گرمایشــــی مانند بخاری و شومینه، 
نبایــــد همه روزنه های جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق 

شود. مسدود  خواب 
کمالی ادامــــه داد: همچنیــــن باید از نصــــب آبگرمکن در 
حمام و روشــــن کردن شــــعله های اجاق گاز در آشپزخانه 
برای گرم نگه داشــــتن محیط داخل خانــــه جدا خودداری 

کرد.
وی گفت: کوچک بودن اندازه مجرای خروجی و لوله کشی 
مشــــترک شــــومینه برای چند واحد، باعث برگشت دود 
از دودکش مشــــترک شــــومینه روشــــن طبقات پایین به 

طبقات باالتر می شود.
مدیــــرکل پزشــــکی قانونی همــــدان افزود: انتهــــای تمام 
دودکش هــــا باید حداقل یک متر از ســــطح پشــــت بام و 
یک متر از دیوار جانبی آن فاصله داشــــته و دارای کاهک 

مخصوص به شکل H باشد.
به نقل از ایرنا، کمالــــی با بیان اینکه دودکش و اتصاالت 
آن بایــــد از جنــــس مقــــاوم و بــــدون هیچگونــــه منفذ یا 
کید کرد: شــــیب لوله های افقی در داخل  نشتی باشد، تأ
واحدها بایــــد مثبت و روبه باال و ارتفــــاع عمودی لوله در 
بیرون حداقل ســــه برابر طول افقی آن بــــوده و قطر لوله 
دودکش مســــاوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دستگاه 

گازسوز باشد.

در نشست مشترک فرماندار ویژه مالیر با مدیران حوزه آبفا:

پیگیری اجرای مجتمع آبرسانی روستای علی آباد دمق
هگمتانه، گروه شهرســــتان: در ادامــــه بازدیدهای نظارتی 
قدرت الــــه ولدی، فرماندار ویژه مایــــر از روند اجرای پروژه 
، صبح  مجتمع آبرســــانی علی آباد دمق و روستاهای مجاور
روز گذشته نیز در نشست مشترکی با آذرتکین، مدیر آبفا 
 ، شهرستان همدان و میرزایی، مدیر آبفا شهرستان مایر
موضــــوع تکمیل و اجرای این مجتمع آبرســــانی در اســــرع 

وقت، مورد پیگیری قرار گرفت.

به گــــزارش هگمتانه، ولدی در این دیــــدار ضمن دریافت 
، بر تسریع در  آخرین گزارشات در خصوص روند اجرای کار
تکمیل این طرح تأکید کرد و از مسؤولین ذیربط خواست 
تا تمامی توان و امکانات خود را در این راســــتا بسیج کنند 
که نهایتا تا روز چهارشــــنبه هفته جاری، آب شــــرب سالم 
و بهداشــــتی در اختیار مردم شریف روســــتاهای علی آباد 

دمق و دیگر روستاهای مجاور قرار گیرد.

فرماندار مالیر خبر داد:

جذب 41 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه روستایی و مناطق محروم مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار ویژه مایر از جذب 
41 میلیارد ریال اعتبار در راســــتای توســــعه روستایی و 

مناطق محروم خبر داد.
به گزارش هگمتانه، صبح روز گذشته، قدرت اله ولدی، 
، در جمع اعضای شــــورای معاونین  فرمانــــدار ویژه مایر
و مدیران ارشــــد فرمانداری، ضمن تقدیــــر از خدمات و 
تاش های شــــبانه روزی همکاران در راســــتای پیگیری 
سیاست ها و برنامه های اباغی، افزود: در پی سفر اخیر 
دکتر امید، معاون توســــعه روســــتایی و مناطق محروم 
کشــــور به شهرســــتان مایر و پیگیری هــــا و مکاتبات 
صورت گرفته، مبلغ 41 میلیارد ریال اعتبار ویژه توســــعه 
مناطق محروم و روستایی به این شهرستان اختصاص 

یافت.
اعتبار  این  ریــــال  میلیارد   21 اینکه  به  اشــــاره  با  ولدی 
در زمینــــه اجــــرای طــــرح بهســــازی و دیگــــر طرح های 
وســــتای شهرســــتان صــــرف خواهد  12 ر عمرانــــی در 
20 میلیارد ریــــال اعتبار  ود: همچنیــــن مبلغ  شــــد، افز

کــــم بهره و در راســــتای  دیگــــر در قالب تســــهیات 
شهرستان  این  به  وســــتایی  ر و  خرد  مشاغل  توسعه 
که با بررســــی مســــؤولین ذیربط و  اختصــــاص یافت 

طبق ضوابــــط به جامعه هــــدف، به ویــــژه هنرمندان 
وار اختصاص  وســــتایی فعــــال در زمینــــه تولید مــــر ر

یافت. خواهد 

بی تفاوتی برخی شهروندان نهاوندی به رعایت شیوه نامه های بهداشتی
هگمتانه، گروه شهرســــتان: با گذشــــت حدود 9 ماه از 
شــــیوع کرونا و وضعیت بحرانی این بیماری ولی حضور 
مردم در مراســــم  و تجمعات متأســــفانه همچنان ادامه 

دارد.
به گزارش هگمتانــــه، بیماری مرگبار کرونــــا این روزها با 
فوت حدود 500 هم وطن وضعیت بحرانی را ایجاد کرده 
است و برای عده ای هرچه از خطرناک بودن این بیماری 

 فایده ای ندارد.
ً
گفته می شود ظاهرا

شهرستان نهاوند از ابتدای شــــروع این بیماری به غیراز 
چند هفته همواره در شرایط قرمز و بحرانی بوده است و 

در ماه اخیر این وضعیت بدتر شده است.
 
ً
محدودیت هــــای دوهفته ای در این شــــهر هــــم ظاهرا
عــــده ای را همچنــــان مجاب نکــــرده که از خطــــرات این 

گاه شوند. بیماری مرگبار آ
از ابتدای شروع بیماری مشخص بود که برگزاری مراسم  
عروسی و عزا پاشنه آشــــیل بیماری کرونا در شهرستان 
باشد و این گونه هم شد و مسؤوالن برای کم کردن این 
گرفته اند  تصمیماتی  و  داشته اند  راهکارهایی  تجمعات 

گاه کنند. تا مردم را این بیماری آ
مســــؤوالن ســــتاد کرونا بارها اعام کردند که با برگزاری 
مراســــم  عروســــی و عزا در نهاوند چند روز بعد تعدادی 
کرونایــــی  بخــــش  در   

ً
قطعــــا تجمــــع  ایــــن  حاضــــران  از 

بیمارســــتان ها بســــتری خواهنــــد شــــد ولــــی عــــده ای 
همچنان بی تفاوت هستند.

تصاویــــر ارســــالی شــــهروندان حکایت از حضــــور مردم 
شهرســــتان نهاوند در اجتماعــــات مکان های مختلف 
دارد و این در شــــرایطی اســــت که نهاوند در حالت فوق 

بحرانی قرار دارد.
در روزهای ســــیاه کرونایی که کادر درمان شــــبانه روز در 
حال تاش هستند و تعدادی از این عزیزان به شهادت 

 غم انگیز 
ً
رسیده اند ولی دیدن مراســــم  با تجمع حقیقتا

است.
کــــه  شــــرایط  ایــــن  در  همــــدان،  عصــــر  از  نقــــل  بــــه 
محدودیت هایــــی برای اصناف تعریف شــــده اســــت و 
خیلــــی از اصنــــاف برای کمک به ســــامت شــــهروندان 
باوجود داشــــتن مشــــکات فراوان اقتصادی به قانون 
عمل می کنند؛ عده ای مشخص نیست با چه توجیهی 

مراسم عروسی و عزا برگزار می کنند.

: فرمانده انتظامی مالیر

شهروندان تصاویر خود را در گوشی ذخیره نکنند
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامی مایر 
هشــــدار داد: شــــهروندان هرگــــز اطاعــــات و تصاویــــر 
خصوصی خود را در گوشی ذخیره نکنند، چراکه این امر 

زمینه مناسبی برای مجرمان سایبری است.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ محمدباقر سلگی با اعام 
این مطلب اظهار کرد: روند رو به رشــــد اســــتفاده اقشار 
مختلف جامعه از گوشی های هوشمند و امکان ذخیره 
، زمینه مناســــبی  عکــــس و فیلم با اســــتفاده از این ابزار
برای مجرمان سایبری جهت اخاذی به ویژه از خانم های 

جوان شده است.
وی تأکید کرد: بخشــــی از پرونده ها و شــــکایات مردمی 
پلیــــس فتا بــــه دلیل انتشــــار عکس های شــــخصی در 

فضای مجازی است.
گاه  فرمانــــده انتظامــــی مایر افــــزود: این امر ناشــــی از آ
نبــــودن کاربــــران در مــــورد چگونگی نگهــــداری و حفظ 
اطاعات شــــخصی و همچنیــــن ذخیره ایــــن اطاعات 
در گوشــــی تلفــــن همــــراه اســــت که افــــراد ســــودجو و 
گاهی کاربران در راستای اهداف خود  فرصت طلب از ناآ

سوء استفاده می کنند.
وســــایل  بیشــــتر  داد:  ادامــــه  ســــلگی  ســــرهنگ 

بــــه  گونه ای  الکترونیکــــی به ویــــژه تلفن هــــای همراه 
از  برخــــی  دارای  کار  آغــــاز  در  کــــه  شــــده اند  ســــاخته  
مکانیزم هــــای امنیتی هســــتند، اما با توجــــه به اینکه 
راه های مختلفی برای هک و نفوذ به آن ها و همچنین 
امکان ســــرقت و یا گم شدن گوشی های تلفن همراه 
وجــــود دارد، احتمال دسترســــی به اطاعــــات ذخیره 
شــــده در این ابــــزار و سوءاســــتفاده از آنها همیشــــه 

است. متصور 
وی گفت: از آنجایی  که گوشــــی های هوشمند همه نوع 
اطاعاتی از کاربــــران مثل عکس ها و ویدئوها، اطاعات 
بانکی، موقعیــــت جغرافیایی، جســــتجوها، فعالیت ها 
در شبکه های اجتماعی و پیام رســــان ها و حتی سایق 
آن هــــا را ذخیره می کنند، می توانند بــــه عنوان یک منبع 
اطاعات مورد توجه افراد ســــودجو و مجرمان ســــایبری 

قرار گیرند.
کید کرد: برای پیشــــگیری  فرمانــــده انتظامی مایــــر تأ
از انتشــــار تصاویــــر خصوصــــی و خانوادگــــی به ویــــژه 
گاهی و  آ خانم های جوان الزم اســــت ضمن باال بردن 
گوشی های  از  با نحوه اســــتفاده  رابطه  دانش خود در 
از نگهداری تصاویر و فیلم های شخصی  تلفن همراه، 

آن ها در  و خانوادگی خود در تلفن همــــراه و بارگذاری 
شــــبکه های اجتماعی به طور جد خودداری کنند.

ســــرهنگ ســــلگی بیان کــــرد: بهتر اســــت کاربــــران با 
تهدیدات تجهیزات هوشمند از جمله گوشی های تلفن 
همراه آشــــنا شــــده و توجه ویژه ای به تنظیمات امنیتی 

وسیله خود داشته باشند.
وی خطاب به شهروندان مایری تأکید کرد: در صورت نیاز 
به مشاوره و راهنمایی می توانند از طریق وبگاه پلیس فتا 

به نشانیwww.Cyberpolice.ir با ما در ارتباط باشند.

ایجاد 3 هزار و 300 شغل در مالیر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره تعاون، کار و رفــــاه اجتماعی مایر گفــــت: با توجه به 
ســــهمیه اعامی در هفت ماه گذشــــته 3 هزار و 343 نفر اشــــتغال در مایر ایجاد و در سامانه 

است. شده  ثبت 
به گزارش هگمتانه، غامرضا کارگر با بیان اینکه همه ســــاله ســــهمیه اشتغال هر شهرستان از 
سهمیه کشوری و اســــتانی مشخص می شود اظهار کرد: در سال جهش تولید سهمیه امسال 

شهرستان مایر در بحث اشتغال از ســــهمیه استانی 3 هزار و 275 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه مســــؤوالن شهرستان مایر در دستگاه ها و نهادها تمام تاش 
خــــود را برای ایجاد اشــــتغال پایدار در حوزه ها و بخش هــــای مختلف به کار بســــته اند افزود: با 
توجه به ســــهمیه اعامی در هفت ماه گذشــــته 3 هزار و 343 نفر اشــــتغال ایجاد و در سامانه 

است. شده  ثبت 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مایر با بیان اینکه در شهرستان مایر بیشتر از 

تعهد اشتغال ایجاد شده گفت: این رقم 102 درصد بوده است.

وی افزود: اشــــتغال  ایجاد شده در هفت ماه گذشته در حوزه کشاورزی، خدماتی، مسکن و... بوده 
که توسط دســــتگاه ها، نهادها، واحدهای تولیدی و خصوصی و طبق اعام کاریابی های شهرستان 

اعام و ثبت شده است.
به نقــــل از فــــارس، کارگر در پایان ســــخنانش خاطرنشــــان کــــرد: در هفت ماهه امســــال تعداد 

بیمه شــــدگان اجباری و اختیاری در شهرستان مایر یک هزار و 618 نفر بوده است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
اسدآباد:

کتابخانه استاندارد اسدآباد 
منتظر ابالغ اعتبار

اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کتابخانه های عمومی شهرســــتان اسدآباد با اشاره 
به پــــروژه کتابخانه اســــتاندارد اســــدآباد اظهار کرد: 
این طرح طی چند ســــال اخیر با پیشرفت فیزیکی 10 
درصد غیرفعال بود که بــــا اختصاص و اباغ بودجه 
این طرح شاخص شهرســــتان سرانجام پس از چند 

سال دوباره فعال می شود.
به گــــزارش هگمتانه، مهــــدی مرادیان تمجید اظهار 
کــــرد: ایــــن طرح طــــی چند ســــال اخیر با پیشــــرفت 
فیزیکــــی 10 درصد به صــــورت غیرفعــــال باقیمانده 
مانــــده بود کــــه در ماقــــات نماینــــده اســــدآباد در 
شهریورماه امسال با رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشــــور برای طرح فوق با تخصیــــص اعتباری افزون 
بر پنج میلیــــارد تومان موافقت شــــد و به طور قطع 
با اختصــــاص و اباغ این بودجه این طرح شــــاخص 
شهرستان ســــرانجام پس از چند سال دوباره فعال 

می شود.
وی در ادامه فضای کتابخوانی شهرســــتان اسدآباد را 
1576 مترمربع و سرانه فضای کتابخانه ای شهرستان 
را بــــه ازای هــــر 100 نفر جمعیت یک متر و 36 ســــانت 
برشمرد و مطرح کرد: با احداث و بهره برداری کتابخانه 
 مشــــکل کمبــــود فضای 

ً
اســــتاندارد اســــدآباد قطعا

کتابخانه ای شهرستان مرتفع خواهد شد.
کتابخانه هــــای عمومــــی شهرســــتان  رئیــــس اداره 
اســــدآباد تصریــــح کــــرد: در حال حاضر شهرســــتان 
اســــدآباد دارای شــــش باب کتابخانه بوده که از این 
تعــــداد چهار بــــاب کتابخانه در ســــطح روســــتا و دو 
باب در شهر اســــدآباد و آجین در مجموع با 55 هزار 

نسخه کتاب فعالیت دارند.
وی در پایــــان با اشــــاره بــــه برنامه هــــای هفته کتاب 
و کتابخوانــــی در اســــدآباد یــــادآور شــــد: 55 برنامه 
فرهنگــــی در هفتــــه کتــــاب، کتابخوانــــی و کتابــــدار 
توســــط کتابخانه های عمومی شهرســــتان اسدآباد 
در فضای مجازی برگزار خواهد شــــد که مســــابقات 
نقاشی با موضوع کتاب، پویش کتابخوان، نشست 
کتابخوان، معرفی کتاب، کارگاه های مجازی آموزشی 
بــــا موضوعــــات اجتماعــــی و خاقیتــــی و مســــابقه 
از برنامه های فرهنگی این اداره  کتابخوانی بخشــــی 

طی هفته کتاب پیش بینی شده است.

ح گلخانه ای اجرای دو طر
 6۸ و 5۲ هکتاری در مالیر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم مایر در 
مجلس شورای اســــامی از اجرای دو طرح گلخانه ای 

68 و 52 هکتاری در مایر خبر داد.
آزادیخواه  گزارش هگمتانه، حجت  االســــام احد  به 
در نشستی با بخشدار سامن، تعدادی از دهیاران و 
شوراهای اسامی بخش سامن با بررسی مشکات 
این حوزه اظهار کرد: در شــــرایط کنونــــی مردم از نظر 
معیشــــتی و اقتصادی با مشکل و ســــختی مواجه 
هستند و امیدبخشــــی به مردم به ویژه روستاییان 
در اولویت مهم برای دهیاران و شــــوراهای اسامی 

و مدیران است.
وی با تأکید بــــر اینکه ارتباط دفتــــر نمایندگان برای 
بررسی مســــائل و مشــــکات روســــتاها مستمر و 
جدی است، افزود: انشــــعاب غیرمجاز در روستاها 
و اســــتفاده از آب شــــرب بــــرای مصارف کشــــاورزی 
و ســــبزی کاری عمده ترین مشــــکات مطرح شــــده 

است.
نماینده مــــردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی 
تصریــــح کرد: مجــــوز الزم برای قرار گرفتن روســــتاها 
زیرپوشش آب و فاضاب اخذ شده و طی چند سال 
آینده نباید هیچ روستای خودگردانی داشته باشیم.

« و آســــفالت راه  وی با اشــــاره به اجــــرای طرح »ابــــرار
روســــتایی 10 روستا تا ســــال آینده در راستای اجرای 
این طرح، تأکید کرد: همه مدیران موظف هســــتند 
امکانــــات خــــود را برای رفــــع مشــــکات موجود در 

روستاها را پای کار بیاورند.
آزادی خــــواه گفت: با اجرای دو طــــرح گلخانه ای 68 و 
52 هکتاری در مایر و ورود شــــرکت سرمایه گذاری 
شستا و اتکا برای اجرای طرح های بزرگ دامداری، دو 
حوزه کشت گلخانه ای و دامداری این شهرستان در 
آستانه تحولی عظیم است که با تاش دسته جمعی 

باید این تحول را سرعت بخشید.

خبــر

جهادکشــــاورزی  مدیــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرستان بهار از برداشت چغندرقند از سطح 86 هکتار 

از اراضی این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، عبدالحســــین اکبری با اشــــاره به آغاز 
برداشــــت چغندرقند در مزارع این شهرستان، اظهارکرد: 
پیش بینی می شود امسال بیش از 5115 تن چغندر قند 
از مزارع شهرســــتان بهار برداشــــت و تحویل کارخانه های 

قند استان شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه 86 هکتار از مــــزارع شهرســــتان بهار 
زیرکشــــت چغندرقند قرار داشــــته اســــت، تصریــــح کرد: 
متوسط برداشت این محصول در شهرستان بهار 60 تن 

در هکتار است.
چغندرقنــــد  عیــــار  معمــــواًل  کــــرد:  خاطرنشــــان  اکبــــری 
تولیدی در این شهرســــتان بین 16 تا 19 درصد اســــت که 
به منظور صرفه جویی در مصرف آب عاوه بر اســــتفاده از 

ســــامانه های آبیاری تحت فشــــار و قطره ای باید از کشت 
نشائی نیز استفاده کرد.

مدیر جهادکشــــاورزی شهرســــتان بهــــار با اشــــاره به آغاز 
برداشــــت عســــل از هفته گذشــــته، بیان کرد: امسال به 
علــــت بارندگی بهاری و پوشــــش گیاهی مناســــب بیش 
از 120 تن عســــل از کندوهای این شهرســــتان برداشــــت 

می شود.
وی با بیان اینکه متوســــط تولید عســــل در کندوهای 
مدرن 8.5 تا 9 کیلوگرم اســــت، خاطرنشان کرد: وجود 
13 هــــزار و 605 کلونــــی کنــــدوی مدرن در شهرســــتان 
233 نفر در این شهرســــتان شــــغل  بهار برای بیش از 

است. کرده  ایجاد 
مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهار مطرح کرد: به  علت 
نبود واحدهای بسته بندی و زنجیره تولید قسمت عمده 
محصــــول زنبورداران شهرســــتان بهار به صــــورت فله ای 

صادر و در بازار عرضه می شود.
وی در گفت وگو با ایســــنا، با اشــــاره به اینکــــه زنبورداران 

بهار عاوه بر عســــل، موم، بره موم، گــــرده گل و ژل رویال 
هــــم تولیــــد می کننــــد، تصریــــح کــــرد: جهادکشــــاورزی از 

ســــرمایه گذاران برای فرآوری و بسته بندی عسل با صدور 
مجوز و پرداخت تسهیات حمایت می کند.

: مدیر جهادکشاورزی بهار

پیش بینی برداشت بیش از 
5000 تن »چغندرقند« در بهار

جهادکشاورزی از سرمایه گذاران برای فرآوری و بسته بندی »عسل« حمایت می کند



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/25         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/10

برابــر رأی شــماره 99/863 مورخــه 99/08/03 هیــأت اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جمشــید ملکی خاکریزی فرزند محمدآقا به شــماره شناســنامه 349 صادره از 
اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163/05 مترمربع در قسمتی 
از پــالک 1830 اصلی واقع در اســدآباد، بلوار جانبازان، محلــه قلمه خریداری 
مع الواســطه از مالک رسمی آقای اســد نظری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 316
  محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/25

برابــر رأی شــماره 139960326005000550 - مــورخ 1399/7/19 هیأت اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی ســعید خزایی فرزند کریم به شــماره شناســنامه 101 و به شــماره ملی 
3962689443 صادره از نهاوند در ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی آبی زار به 
مســاحت 17754/83 مترمربع قسمتی از پالک شماره7 اصلی واقع در بخش چهار 
ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روستای گردیان حقوق ارتفاقی ندارد خریداری 
از مالک رسمی وراث کریم خزایی و مورد نسق زراعی خود تصرفات مالکانه متقاضی 
نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم 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 ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 735

خانواده محترم 

عباسیمجد

حفاظت فیزیکی حراست شهرداری همدان

درگذشت همکار نمونه و پرتالشمان 

جناب آقای علی عباسی مجد
کارمند شهرداری( (

متعال  خداوند  درگاه  از  مرحوم  آن  برای  نموده  عرض  تسلیت  شما  خدمت  را 
مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 
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استان4

57 کیلومتر کمربند حفاظتی 
منابع طبیعی در همدان 

احداث می شود
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: معاون حفاظت امور 
اراضی منابــــع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان 
گفت: برای حفظ منابع طبیعــــی57 کیلومتر حائل 

و کمربند حفاظتی در این استان احداث می شود.
به گــــزارش هگمتانه، رضــــا الوندی روز پنجشــــنبه 
اظهــــار کرد: بــــرای اجــــرای پــــروژه احــــداث کمربند 
حفاظتی 10 میلیارد ریــــال اعتبار اختصاص یافته که 
در صورت تأمین و تخصیص با قید فوریت نسبت 

به اجرای آن اقدام می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه میانگیــــن احــــداث کمربنــــد 
حفاظتی در اســــتان همدان طی سال های گذشته 
15 کیلومتــــر در ســــال بــــوده، افــــزود: ایــــن میزان 
کرد به  امســــال حدود چهــــار برابــــر افزایش پیــــدا 
نحوی که اقدامات انجام شده سال جاری در زمینه 
کمربنــــدی معادل مجمــــوع فعالیت چهار  احداث 

سال گذشته استان است.
و  طبیعی  منابــــع  اراضــــی  امــــور  حفاظــــت  معــــاون 
آبخیــــزداری اســــتان همــــدان اظهار کــــرد: تیم های 
منابع طبیعی با قرار دادن ســــتون هایی بین اراضی 
ملی و مردمــــی آنها را تفکیک کرده اند تا از دســــت 
اندازی و تجــــاوز و تعرض متخلفان بــــه اراضی ملی 

کند. جلوگیری 
الوندی از ایجــــاد 180 کیلومتر کمربنــــد حفاظتی در 
اســــتان همدان براساس برنامه ششم توسعه خبر 
داد و گفت: طرح کمربند حفاظتی به وســــیله نصب 
ســــتون های بتنی و ایجاد نهال کاری اجرا می شود و 
بــــا این کار مرز بین اراضی ملی و مســــتثنیات مردم 

می شود. مشخص 
وی مهمترین هدف از اجرای طرح کمربند حفاظتی 
را ســــهولت در امــــر پایــــش، حفاظــــت و حراســــت 
از اراضــــی منابــــع طبیعــــی و جلوگیــــری از تخلــــف و 
تصرف هــــای اراضــــی ملی توســــط افراد ســــودجو و 

فرصت طلب عنوان کرد.
معاون حفاظت امور اراضــــی منابع طبیعی همدان 
بــــا عنوان اینکه امســــال بیش از 20 هــــزار هکتار از 
اراضــــی منابــــع طبیعی همــــدان زیر پوشــــش طرح 
پایش آفــــات و بیماری قرار گرفتــــه، بیان کرد: آفات 
و بیماری ها تهدید و چالشی جدی برای عرصه های 
جنگلــــی و مرتعی هســــتند و این نهــــاد مصمم به 

مبارزه با این آفات است.
به نقــــل از ایرنــــا، وی اضافه کــــرد: فرآیند مبــــارزه با 
گاهی،  آ پیش  بخش های  شامل  بیماری ها  و  آفات 
پیشــــگیری، کنترل و مبارزه می شود که اقدام های 
الزم در هــــر یک از ایــــن مراحل از اهمیــــت ویژه ای 

برخوردار است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، 
روستاییان و عشایر استان همدان:

همه روستاییان 
بیمه می شوند

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیر صندوق بیمه 
کشــــاورزان، روستاییان و عشــــایر استان همدان 
بــــا تعامــــل نهادهای  کــــرد: در نظر داریــــم  اعــــام 
حمایتی اســــتان به ویژه شهرســــتان کبودراهنگ 
همه افراد فاقد بیمه در روســــتاها و شــــهرهای زیر 
20 هــــزار نفر را تحت پوشــــش بیمه کشــــاورزان و 

ببریم. روستاییان 
درباره  ســــماواتی  مهــــدی  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
کمتــــر برخوردار  تحت پوشــــش بردن همــــه افراد 
روســــتاهای شهرســــتان کبودراهنــــگ و تعامــــل 
وزارت  اندرکاران  دســــت  با  بیمه  صندوق  مدیران 
تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی مطــــرح کــــرد: طبق 
توافــــق وزارت کار و صندوق بیمه کشــــاورزان یک 
500 هــــزار نفر از افراد کمتــــر برخوردار با  میلیون و 
معرفــــی نهادهای صمت، کمیته امــــداد امام)ره(، 
پوشــــش  تحــــت  بهزیســــتی  و  فرهنگــــی  میــــراث 
صندوق بیمه کشــــاورزان، روســــتاییان و عشــــایر 

می گیرند. قرار 
گرفتــــن تخفیفات  بــــه درنظر  بــــا توجه  ود:  وی افز
کشــــاورزان،  بیمــــه  صنــــدوق  مدیــــران  ویــــژه 
بــــا معرفــــی  کــــه  افــــرادی  وســــتاییان و عشــــایر  ر
بیمــــه  پوشــــش  تحــــت  شــــده  ذکــــر  نهادهــــای 
از  ســــال  یک  می گیرند  قرار  وســــتاییان  ر صندوق 
صورت  به  و  هســــتند  معاف  بیمــــه  حق  پرداخت 
وســــتایی و  رایــــگان از خدمــــات صنــــدوق بیمه ر

می شوند. مند  بهره  عشایری 

خبــر

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی همدان :

700 هکتار به شهر همدان الحاق می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون مســــکن اداره کل راه و شهرسازی همدان گفت: با الحاق 700 

هکتار زمین به همدان، مشکل کمبود زمین در همدان رفع می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مجید صالحی اظهار کرد: ســــال گذشــــته در ســــه نوبــــت ثبت نام طرح 
ونده شــــده و تعدادی نیز واریز  اقدام ملی مســــکن انجام شــــد که اکنون تعدادی تشکیل پر

داشته اند. وجه 

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار هســــتیم افزود: مشــــکل کمبود زمین 
در همدان داریم اما با دســــتور اســــتاندار و پیگیری همکاران و دستگاه های مرتبط این مشکل در 

حال رفع است.
ر  ســــتو د طبــــق  ینکــــه  ا ن  بیــــا بــــا  ن  ا همــــد ی  ز ســــا شهر و  ه  ا ر ه کل  ر ا د ا مســــکن  ن  و معــــا
ینکه  ا بــــه  جه  تو با   : د کر ن  بیا د  شــــو ق  لحا ا ن  ا همد بــــه  ر  هکتا  7 0 0 ســــت  ا ر  ا قر ر  ا ند ســــتا ا

مشــــکل  مین  ز ن  ا میز یــــن  ا ق  لحا ا بــــا  یم  ر ا د مین  ز د  کمبــــو ن  ا همــــد شــــهر  ه  د و محد ر  د
. شد هد  ا خو ف  طر بر

وی با بیان اینکه 29 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای باالی 25 هزار نفر وجود دارد که 28 هزار واحد 
آن افتتاح و تحویل شده است گفت: سعی می کنیم بقیه مسکن های مهر که مشکل حقوقی دارند 

و در تعهد ما نیست به چرخه برگردانیم و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

معرفی برندگان دهمین جشنواره 
کتاب خوانی رضوی در هفته کتاب

کتابخانه های  مدیــــرکل  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
عمومی اســــتان همدان گفت: در هفتــــه کتاب همدان 
کتاب خوانی رضوی معرفی  برندگان دهمین جشــــنواره 

می شوند.
زارعی به مناســــبت  گزارش خبرنگار هگمتانه، عاطفه  به 
فرارســــیدن هفته کتــــاب، کتــــاب خوانی و کتابــــدار ظهر 
پنجشــــنبه در نشست با خبرنگاران که در فضای مجازی 
ایرانی "اســــکای روم" برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر 
69 کتابخانه عمومی شــــهری، یک کتابخانه عمومی سیار 
و 44 کتابخانه عمومی روستایی در استان همدان با 75 

هزار عضو فعال در حال ارائه خدمات هستند.
وی بیان کرد: برنامه های بیست و هشتمین دوره هفته 
کتاب بــــا شــــعار »دانایی، مانایــــی« به دلیل موج ســــوم 
شــــیوع ویروس کرونا؛ به صورت مجازی و غیر حضوری از 

24 تا 30 آبان ماه برگزار می شود.
وی با بیــــان اینکه در هفته کتاب یک هــــزار و 480 برنامه 
در شهرستان ها و مرکز اســــتان پیش بینی و برنامه ریزی 
شده است افزود: در روز 24 آبان به صورت غیر حضوری 
و بــــا پیش ثبت نام در ســــامانه مدیریــــت کتابخانه های 
عمومی اســــتان به نشــــانی samanpl.ir امکان عضویت 
رایگان در کتابخانه ها برای همه مردم فراهم شده است.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان تصریح 
کــــرد: بــــه منظــــور تکریــــم اعضــــای فعلــــی کتابخانه های 
عمومی، تمدیــــد عضویت تمامی اعضــــای کتابخانه های 
عمومی کشور به مدت یک ســــال از تاریخ 24 آبان ماه به 

صورت رایگان انجام می شود.
وی ادامه داد: نخستین جشــــنواره ملی شعر و داستان 
کوتاه کودک و نوجوان با محوریــــت کتاب، کتاب خوانی 

و کتابخانــــه توســــط محفل ادبــــی هگمتانــــه و اداره کل 
کتابخانه های عمومی اســــتان همدان با عنوان "دوست 
من کتاب" در نظر گرفته شده که امسال برگزار می شود.
زارعی با بیان اینکه این جشــــنواره در دو بخش شــــعر و 
داســــتان در نظر گرفته شــــده خاطرنشــــان کرد: شعر در 
ســــه بخش شــــاعران کودک، بخش شــــاعران نوجوان، 
شاعران جوان و بزرگسال و داستان نیز در در سه بخش 
نویسندگان کودک، نویسندگان نوجوان و نویسندگان 

بزرگسال در نظر گرفته شده است.
وی بــــا بیان اینکــــه تقدیر از برندگان دهمین جشــــنواره 
کتــــاب خوانی رضــــوی نیز در ایــــن هفته انجام می شــــود 
گفت: در دهمین دور جشــــنواره کتاب خوانی رضوی 42 
هزار و 443 نفر شــــرکت کردند که 4 نفر برنده ملی و 506 

نفر برنده استانی معرفی خواهند شد.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همــــدان اظهار 
کرد: مراســــم اســــتانی هفته کتاب در تاریــــخ 27 آبان ماه 
با حضور مقامات ارشــــد اســــتان و تمامــــی کتابداران به 

صورت مجازی برگزار می شود.
زارعی با اشاره به اینکه جلسه ویژه کارگاه شعر و داستان 
کودک و نوجــــوان محفل ادبی هگمتانــــه با حضور اعضا 
فعال و عاقمند و شــــاعران برجســــته کشوری و استانی 
نیز در این هفته در نظر گرفته شده است تصریح کرد: در 
مجموع 110 نشســــت کتاب خــــوان، 14 نقد کتاب، هفت 
برنامه رونمایی از کتاب، 600 برنامه ویژه کودک و نوجوان 
شــــامل قصه گویی، کاردستی، نقاشی، نمایشگاه کتاب، 
کتاب  مســــابقه   66 عروســــکی،  نمایــــش  خوانــــی،  جمع 
خوانی، 27 کارگاه کاردستی، مسابقه نقاشی، نمایشنامه 
خوانی، شــــعرخوانی، قصه گویی، 130 نمایشــــگاه مجازی 

کتــــاب، 133 جلســــه مطالعاتــــی و معرفتی بــــا محوریت 
کتاب و با موضوعات متنوع برگزار می شود.

کیــــد کرد: شــــادپیمایی کتابخانه عمومی ســــیار یار  وی تأ
مهربان با همکاری شــــهرداری همدان و بــــا حضور گروه 

عمو صفا امروز در شهر همدان برگزار می شود.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همــــدان درباره 
انعقاد تفاهــــم نامه هــــا و برنامه های مشــــترک نیز اظهار 
کرد: انعقــــاد و تمدیــــد تفاهمنامه با جهاد دانشــــگاهی، 
انجمــــن  و  مفتــــح  شــــهید  حرفــــه ای  و  فنــــی  دانشــــگاه 

ناشنوایان استان همدان نیز در نظر گرفته شده است.
وی افــــزود: برگــــزاری پویش کتاب خوانی »ســــه دقیقه با 
کتاب« بــــه صورت مجازی با همکاری جهاد دانشــــگاهی 

برای دانشجویان برگزار می شود.
زارعی تصریح کرد: نشست علمی با عنوان »نقش کتاب 
و کتاب خوانی در کاهش جرم« با ارائه »فریدون جعفری« 
دســــتیار ویژه وزیر علــــوم در حوزه حقوق شــــهروندی و 
ارزیابی عملکرد و رســــیدگی به شکایات وزارت  مدیرکل 
علــــوم، تحقیقات و فنــــاوری و با همــــکار انجمن خیرین 

کتابخانه ساز استان همدان برگزار می شود.
وی از افتتــــاح 9 کتابخانــــه عمومی در اســــتان همدان تا 
پایان ســــال خبر داد و گفت: این کتابخانه های خیر ساز 
در مناطق کم برخوردار و فاقد کتابخانه راه اندازی شده و 

تا پایان سال آماده بهره برداری هستند.
وی با بیان اینکه شهرســــتان های استان نیز برنامه های 
متنوعی برگــــزار خواهند کــــرد ادامه داد: در شهرســــتان 
مایــــر افتتــــاح پیشــــخوان کتــــاب روســــتای مهدویــــه، 
مســــابقه کتــــاب خوانی برخــــط حرمان هــــور )20آبان تا 6 
(، راه اندازی رادیو نامک)تولید پادکســــت از 24 آبان(  آذر

به همراه برنامه های دیگر پیش بینی شده است.
همــــدان  اســــتان  عمومــــی  کتابخانه هــــای  مدیــــرکل 
کرد: در شهرســــتان درگزین برنامه »هفت  خاطرنشــــان 
شــــب، هفت کتاب« ویژه معرفی کتاب توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی شــــاخص شهرســــتان برگزار می شود و 
کتابداران  کتاب خوان  در شهرستان فامنین نشســــت 

شهرستان تدارک دیده شده است.
وی گفــــت: در شهرســــتان بهار ویژه برنامــــه »بهارنامه« 
بــــه منظور معرفــــی مفاخر شهرســــتان بهــــار از 25 آبان 
هرشب ســــاعت 21 در صفحه اینستاگرام و آپارات برگزار 

می شود.
زارعــــی اظهــــار کــــرد: در شهرســــتان نهاوند برنامــــه ای با 
گفت وگو هایی برای  عنوان "الئودیســــه" که در برگیرنده 
فرهنگ با رویکرد کتاب و کتاب خوانی اســــت در صفحه 

اینستاگرام نهاوند پخش خواهد شد.
وی افزود: در شهرستان تویســــرکان نیز برگزاری پویش 
کتــــاب خوانی »آبــــان و یــــار مهربان« با همکاری شــــورای 

شهر و شــــهرداری و در شهرســــتان رزن نشست کتاب 
خوان با عنوان »سفره با طعم کتاب« برگزار خواهد شد.

مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان تصریح 
کرد: در شهرســــتان همدان نیز نشســــت کتاب خوان با 
عنوان »دانایی مانایی« و مسابقه مادران قصه گو در نظر 

گرفته شده است.
وی از افتتــــاح بخش ناشــــنوایان در کتابخانه مرکزی خبر 
داد و گفت: مســــابقه نقاشــــی ویژه کــــودکان نیز در این 

هفته برگزار می شود.
آیــــت ا... بهاری در  زارعی در پایــــان یادآور شــــد: کتابخانه 
، کتابخانه بعثت در تویسرکان، آیت ا...  شهرســــتان بهار
فیاضــــی در درگزین، کتابخانه شــــهدای گمنــــام در رزن، 
کتابخانه شــــهید مطهری در فامنین، کتابخانه  توســــعه 
ل  ، آ ماماهان در فامنیــــن، کتابخانه ینگی کنــــد در مایر
کتابخانه شــــهید مظاهری در  کبودرآهنگ و  یاســــین در 
بــــه بهره برداری  که  کتابخانه هایی خواهنــــد بود  مریانــــج 

می رسند.

شادپیمایی در شهر با طعم کتاب
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســــتان همدان گفت: تا روز 
پنجشــــنبه شــــادپیمایی دوســــتداران کتاب در شهر را 
خواهیم داشت که به شهروندان کتاب هدیه می دهند.
به گزارش هگمتانــــه، بهناز ضرابی زاده گفت: بیســــت 
و هشــــتمین دوره هفته کتاب و کتاب خوانی با شــــعار 
دانایی، مانایی در تمامــــی مراکز فرهنگی و هنری کانون 
کشــــور با هدف تشــــویق و ترغیب به مطالعــــه و کتاب 

خوانی برگزار می شود.
وی افزود: کانــــون پرورش فکری کــــودکان و نوجوانان 
اســــتان همدان نیز با چهــــل و یک مرکز ثابت، ســــیار و 

پستی به اجرای برنامه های مرتبط خواهد پرداخت.
وی گفت: البته به دلیل شــــرایط خاص کشــــور و شیوع 
بیمــــاری کرونا همه ایــــن فعالیت ها به صــــورت مجازی 

برگزار خواهد شد.
ضرابی زاده بیان کرد: شــــادپیمایی کاروان دوستداران 
کتــــاب تا پنجشــــنبه 29 آبــــان در شــــهر همــــدان برگزار 
می شــــود و با اهــــدا کتاب ایــــن هفته را گرامــــی خواهند 

داشت.
وی با اشــــاره به برگــــزاری انجمن مجازی شــــعر با حضور 
میثــــم متاجی و مشــــارکت در اجرای جام باشــــگاه های 
کتــــاب خوانی، گفــــت: نقد و بررســــی کتاب های شــــعر 
و داســــتان در ویژه برنامه دوپنجره امســــال به شــــکل 

کشوری برگزار خواهد شد.
ضرابی زاده به برگزاری انجمن داســــتان استانی با حضور 
مصطفی محمدی، 41 معرفی کتاب توسط 41 مربی و 41 
عضــــو، اجرای برنامه رادیو کتاب توســــط اعضا نوجوان و 
الیو قصه گویی با حضور کیانی مقدم هنرمند قصه گو با 
موضوع قصه های آیینی به عنوان دیگر برنامه های این 

هفته اشاره کرد.
برگزاری مســــابقه عکس با موضوع مــــن و کتاب هایم، 
یارمهربــــان و بهتریــــن کتاب من، ســــاخت پادکســــت 

صوتی و تصویری با موضوع کتاب و کتاب خوانی توسط 
اعضا و مربیان نیز از دیگر برنامه هاست که ضرابی زاده 

به آنها اشاره کرد.
وی بــــه برگــــزاری ششــــمین جلســــه انجمن عکاســــان 

نوجوان،
مهرواره ساخت مجســــمه کودک کتاب خوان و معرفی 
شــــهدای کتاب خوان نیز اشــــاره کرد و گفــــت: پویش 
اینستاگرامی من و کتاب هایم و مهرواره یک کتاب یک 

عروسک نیز از جمله برنامه های این هفته است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان:

حضور معلمان در مدارس اجباری نیست
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون آمــــوزش ابتدایی 
اداره کل آمــــوزش و پــــرورش اســــتان همــــدان گفــــت: 
مدیران نمی توانند معلمان را به حضور در مدارس اجبار 

کنند.
به گزارش هگمتانه، معصومه خدابنده لو با بیان اینکه 
باید مدیر و معاونان در مدارس حضور داشــــته باشــــد 
چون ممکن است مراجعه کننده مدارک و یا گواهی نیاز 
داشــــته باشد گفت: مدیر مدرســــه موظف به حضور در 

مدرسه است تا پاسخ گوی نیاز مراجعه کنندگان باشد.
معاون آمــــوزش ابتدایــــی اداره کل آمــــوزش و پرورش 
اســــتان همدان با بیان اینکه از ابتدای ســــال تحصیلی 
حضور دانش آمــــوزان در مدارس به هیــــچ وجه اجباری 
نبوده و اختیاری و با رضایت والدین بوده است افزود: از 

زمان اعام تعطیلی مدارس نیز حضور معلمان اجباری 
نبوده است.

وی با تأکیــــد بر اینکه فکر نمی کنم هیچ مدیری بخواهد 
که معلم خود را مجبور کند ســــرکاس حاضر شود و در 
آنجا از برنامه شاد استفاده کند افزود: اگر مواردی است 

اعام شود تا پیگیری کنیم.
خدابنده لو خاطرنشان کرد: هر هفته نیز مسؤول روابط 
عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان پیام تعطیلی 
مــــدارس را اعام و عنوان می کند که این تعطیلی به این 
معناســــت که مدیــــر و کادر اجرایی در مــــدارس حضور 

داشته باشند اما برای معلمان اجباری نیست.
وی افزود: ما به دنبال این هســــتیم مصوبه ای دریافت 
کنیم کــــه در برخی روســــتاها اگر اولیا رضایت داشــــتند 

هر روز یک پایــــه از دانش آموزان به مدارس بیایند و رفع 
اشکال کنند.

معاون آمــــوزش ابتدایــــی اداره کل آمــــوزش و پرورش 
اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه هفته آینده این طرح 
نهایی خواهد شــــد و اطاع رســــانی خواهیم کــــرد افزود: 
در حــــال حاضر اجبــــاری به حضور معلمــــان در مدارس 

نیست و دانش آموزان نیز در مدارس حضور ندارند.
به نقل از فارس، وی با اشــــاره به اینکه شاید مدیری یک 
روز برایش کاری پیش آمده و نتوانسته به مدرسه برود 
و معلمــــش را اجبار بــــه حضور کرده کــــه آن هم موردی 
گفت: شاید موردی باشــــد اما چنین موضوعی از سوی 
آمــــوزش و پــــرورش اباع نشــــده کــــه معلمــــان باید در 

مدارس حضور داشته باشند.

با وجود کاهش 1۸ درصدی تردد در جاده ها

افزایش تصادف بومی ها در همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس پلیس راه اســــتان 
همدان با اشــــاره به کاهش 18 درصدی تردد در جاده های 
همدان گفت: کرونا و کاهش تعداد ســــفر باعث کاهش 
تصادفات در حوزه تردد غیربومی ها شــــده است در حالی 

که در حوزه بومی ها کاهشی را شاهد نیستیم.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا عزیزی بــــا بیان اینکه 
تــــردد خــــودرو در جاده های اســــتان طی هفت ماه ســــال 
گذشــــته 128 میلیــــون و 109 هزار مورد بوده اســــت اظهار 
کرد: در مدت مشابه امســــال تعداد تردد 106 میلیون و 6 
هزار مــــورد بوده که 22 میلیون و 103 هــــزار مورد کاهش را 

شاهد بودیم.
وی میزان کاهش در این بازه زمانی را 18 درصد دانســــت 
و گفــــت: در این مدت میزان تصادفــــات به خاطر کاهش 
ورود مسافران سیر نزولی داشــــته اما در حوزه تصادفات 

بومی کاهشی نداشتیم.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان با بیان اینکه متأسفانه 
فرهنگ اســــتفاده از وســــایل نقلیه در بومی های استان 
بســــیار ضعیف اســــت اظهار کرد: در جاده های روستایی 

استان تعداد تصادفات افزایش داشته است.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه رفتــــار ترافیکی مــــردم در کاهش 
تصادفات بســــیار مؤثر اســــت گفت: اگر کاربران جاده ای 
که تنها رانندگان نیســــتند و عابران جاده ای را هم شامل 

می شوند، رعایت نکنند این مشکل حل نخواهد شد.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه وقتی 
رانندگان هنــــگام خواب آلودگی رانندگــــی می کنند چطور 
می توان این مســــأله را حل کرد؟ افزود: حرکت با سرعت 

باال و مرتکب تخلف شــــدن، زرنگی نیست که برخی با این 
تصور دست به تخلف می زنند.

وی با بیان اینکه عمده مشکات ما در رانندگی به کاربران 
جاده ای برمی گردد گفت: مقایسه تصادفات ایران با سایر 
کشــــورهایی که با کاهش تصادف مواجه هستند ناشی از 

مشکات فرهنگی در این زمینه است.
عزیزی ادامه داد: از ســــوی دیگر قوانیــــن رانندگی آنچنان 
بازدارنده نیست و به همین خاطر تعداد تصادفات کشور 
باال مــــی رود، زیرا وقتی قانــــون بازدارنده نباشــــد تخلفات 

عادی می شود.
وی گفت: میــــزان جرایم رانندگی برای برخــــی افراد مبلغی 
نیســــت و به همین خاطــــر ابایــــی از ارتــــکاب تخلف هم 
ندارند؛ قانون در برخی مواقــــع می خواهد با پول همه چیز 

را حل کند در صورتی که این درست نیست.
رئیــــس پلیس راه اســــتان همــــدان افزود: بنــــده یک روز 
پیشــــنهادی برای کاهــــش تصادفــــات دادم اما مخالفت 
شــــد و گفتند این طرح عملیاتی نمی شود، پیشنهاد این 
بود هــــر فردی مرتکب تصادف خســــارتی شــــد ســــه ماه 
گواهینامــــه او ضبــــط و جلوی رانندگی اش گرفته شــــود و 
اگــــر مرتکب تصادف جرحــــی بود این مدت زمــــان به پنج 
ماه برسد و مقصران تصادف فوتی نیز 20 سال از رانندگی 

معاف شوند.
وی گفت: پیشــــنهاد دادم اگر کســــی بــــدون گواهینامه 
رانندگــــی کرد امــــوال او در حق دولت ضبط شــــود، با این 
جرایم حتی فرد به زندان هم نمی رود اما وضعیت درست 

خواهد شد اما توجهی به آن نشد.
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5 ایران و جهان

عرضه ایران چک 
100 هزارتومانی جدید 

به زودی در نظام بانکی
بانک مرکــــزی از عرضه ایران چک یکصد هزار تومانی 
خبــــر داد و اعام کــــرد: همچنین اســــکناس 10 هزار 
تومانی جدید بــــا طراحی و خصوصیات امنیتی نوین 
به زودی توزیع خواهد شد. بر این اساس، ایران چک 
صــــد هزار تومانــــی جدید که با خصوصیــــات امنیتی 
نوین طراحی شده در پاسخ به نیازهای مبادالتی نقد 
هموطنان عرضه خواهد شــــد. همچنین اسکناس 
ده هزار تومانی جدید در مقایســــه با اسکناس های 

جاری از مؤلفه های امنیتی باالتری برخوردار است.
برخــــی خصوصیات امنیتی ایران چک و اســــکناس 
جدید مشتمل بر واتر مارک سه بعدی، الکتروتایپ، 
فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با 
ویژگی تغییر طیــــف، چاپ نوری مغناطیســــی و نوار 
طایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم 

مردم تسهیل می کند.
الزم به ذکر است بانک مرکزی به منظور آمادگی برای 
اجرای طرح حــــذف چهار صفر از پــــول ملی، اقدام به 
کم رنگ کردن چهار صفر در این اســــکناس ها کرده 

است.

شناسایی 11 هزار و ۲03 بیمار 
جدید کووید 19

 45۲ بیمار مبتال جان باختند
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از ظهر روز جمعه 
تا ظهر روز گذشــــته 24 آبان 99 بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 11 هزار و 203 بیمار جدید مبتا به 
کووید 19 در کشــــور شناسایی شدند.سیماسادات 
الری سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص آخرین 
وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور توضیح داد: 
از ظهر روز جمعه تا ظهر روز گذشــــته 24 آبان 99 و بر 
اســــاس معیارهای قطعی تشــــخیصی، 11 هزار و 203 
بیمار جدید مبتا به کووید19 در کشــــور شناسایی 

شدند که دو هزار و 509 نفر از آنها بستری هستند.
وی گفت: با احتســــاب آمار قبلی مجمــــوع بیماران 

کووید 19 در کشور به 749 هزار و 525 نفر رسید.
وی عنوان کرد: متأســــفانه در طول این مدت، 452 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 41 هزار و 34 نفر رسید.

الری افزود: خوشــــبختانه تا کنــــون 552 هزار و 747 
نفــــر از بیمــــاران، بهبود یافتــــه و یا از بیمارســــتان ها 
ترخیص شــــده انــــد و 5642 نفر از بیمــــاران مبتا به 
کوویــــد19 در وضعیــــت شــــدید این بیمــــاری تحت 

مراقبت قرار دارند.

با همکاری ۲ دانشگاه؛

داروی ضد ویروس مؤثر 
در درمان کرونا در ایران تولید 

شد
داروی ضد ویروس مؤثر در درمان کرونا با همکاری 
دانشــــکده علوم پزشکی دانشــــگاه تربیت مدرس 
و دانشــــگاه علوم پزشکی شهید بهشــــتی تولید و 
موفق به دریافت تأییدیه کمیسیون سازمان غذا و 

داروی وزارت بهداشت شد.
مرحلــــه مطالعاتی این دارو که دســــتاورد مشــــترک 
تیمی 40 نفره متشــــکل از متخصصین علوم پایه و 
متخصصیــــن بالینی علوم پزشــــکی اســــت، از زمان 
پیدایش کرونا در چیــــن آغاز و پس از ورود ویروس 

به ایران وارد مرحله آزمایشگاهی شد.
بر اســــاس اعام مجری این طرح پژوهشــــی در این 
دارو از ترکیبــــی اســــتفاده شــــده که تجربه 15 ســــال 

تحقیق بر روی آن وجود داشته است.
آزمایشگاهی دارو، روش های مختلفی  در مطالعات 
از جمله کشــــت مستقیم دارو بر روی ویروس کرونا 
انجام و اثرگذاری آن بررســــی شــــد و پس از گذراندن 
آزمایشات فیزیکی و شــــیمیایی، تست های تعیین 
ســــمیت و اخذ کــــد اخــــاق، وارد مرحلــــه کارآزمایی 
ابتــــدا  در  ویــــروس  ضــــد  داروی  شــــد.این  بالینــــی 
به صــــورت کیــــس ریپــــورت و ســــپس در بیمــــاران 
ســــرپایی و در نهایــــت روی تعــــداد قابــــل توجهی از 
بیماران بســــتری مــــورد ارزیابــــی قرار گرفــــت و بعد 
طی مراحل بررســــی در ســــازمان غذا و دارو موفق به 

دریافت تأییدیه کمیسیون غذا و دارو شد.
به گفته سرپرســــت تیم تحقیقاتــــی، هم اکنون این 
دارو در حال معرفی در مجامع تخصصی اســــت و به 
دلیل لــــزوم رعایت اخاق پژوهشــــی و توصیه دکتر 
علیرضا زالی فرمانده ســــتاد مقابله بــــا کرونا امکان 
انتشــــار نام دارو در جامعه و مجامــــع غیر تخصصی 
وجــــود ندارد. ایــــن دارو یک داروی مکمل نیســــت 
بلکه به عنوان داروی ضد ویــــروس در درمان مورد 

استفاده قرار می گیرد.

در صرافی های بانکی؛

دالر وارد کانال
 ۲6 هزارتومان شد

قیمت دالر آمریکا)اسکناس(، دیروز 24 آبان 99 به 
کانال 26 هزار تومانی وارد شــــد و نرخ آن به 26 هزار و 

850 تومان رسید.
بر این اساس نرخ خرید هر دالر نیز دیروز 25 هزار و 850 

تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 850 تومان است.
همچنین نرخ هر یورو )اســــکناس( بــــرای خرید 30 
هــــزار و 770 تومــــان و برای فــــروش 31 هــــزار و 770 

تومان است.

اخبار کوتاه

رهبر انقالب:

مرحوم اژه ای مجاهدت های بزرگ 
را بدون اندک تظاهری عهده دار شد

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: حضرت آیــــت اهلل خامنــــه ای در پیامی 
به مناســــبت درگذشــــت حجت االســــام اژه ای فرمودند: مرحــــوم اژه ای 
شخصیت برجســــته و ممتازی بود که سال های متمادی مجاهدت های 

بزرگ و مبارک را با اخاص و بدون اندک تظاهری عهده دار شد.
رهبر معظم انقاب در پی درگذشــــت مرحوم حّجت االسام جواد اژه ای 

پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای بدین شرح است:

بسمه تعالی
با اندوه و تأسف فراوان خبر درگذشت عالم مجاهد جناب حجةاالسام 
آقای دکتــــر جواد اژه ای را دریافت کردم؛ شــــخصیت برجســــته و ممتازی 

که ســــال های متمادی مجاهدت های بزرگ و مبارک را بااخاص و بدون 
اندک تظاهری عهده دار شــــد. یادگارهای فراموش نشدنی برای کشور و 
انقاب برجای گذاشــــت. تشکیل انجمن های اســــامی دانشجویان در 
، مدیریت پدرانه بر  اروپا، تشکیل مدارس استعدادهای درخشان کشور
مجموعه های نخبگانی جوان، و سازنده در دوران طایی مدال آوری های 

علمی بین المللی از جمله  این یادگارهای بی همانند است.
این مجاهد خاموش که خود برادر شهیدی عزیز و داماد شهید عالیقدر 

آیت اهلل بهشــــتی بود، بنای نخبگــــی و نخبه پروری 
را بر شــــالوده های محکم ایمان وانقاب اســــتوار 
ساخت و ســــپیدروی و سرافراز به ماقات خداوند 
رحیم شتافت. اینجانب با تأسف عمیق به همسر 
گرامی و صبور و فرزندان عزیز و دیگر منســــوبان و 

بازماندگان ایشــــان و نیز عموم جامعه  نخبگانی کشــــور تسلیت عرض 
می کنم. رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

انعکاس
ترافیک تهران بعد از ساعت 1۸

جزئیات روش های پیشگیری و درمان کرونا 
از طریق »طب سنتی« اعالم شد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: یــــک متخصص طب 
ســــنتی آخرین روش های پیشــــگیری و درمان کرونا از 

طریق طب سنتی را تشریح کرد.
حسین خیراندیش متخصص طب سنتی در نشست 
خبری با عنوان دستاوردهای طب سنتی در پیشگیری 
و درمان کرونا و سایر بیماری ها با اشاره به درگیر شدن 
کشــــورهای مختلف جهان با کرونا اظهــــار کرد: ما موج 
اول را پذیرایــــی کردیــــم و در معــــرض مــــوج دوم کرونا 
هســــتیم. ویروس عائمی داشت که شــــبیه این قبا 
چنین پدیده ای در دنیا وجود داشــــته اســــت و راه های 
پیشــــگیری و کنتــــرل آن وجــــود دارد و تنها اســــم آن 
متفاوت است و ما توانسته ایم و می توانیم با استفاده 

از نتایج طب سنتی در مواجه با آن اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه کشــــور چین به عنوان اولین پذیرنده 
ویروس کرونا از ظرفیت های طب ســــنتی در مواجه با 
آن استفاده کرده اســــت گفت: در این کشور 550 هزار 
متخصص طب ســــنتی در داخل و 600 هزار متخصص 
طب سنتی در خارج وجود دارد و اینکه چین به سرعت 
این موضــــوع را جمع کــــرد، یعنی اینکــــه روش درمانی 
این کشــــور قابل اقتباس اســــت. در نتیجه مــــا نیز در 
این خصــــوص ادعایی داریم چرا که کارشناســــان دیگر 
کشــــورها اعتقاد دارند طب سنتی ایران از متخصصان 
طــــب ســــنتی چیــــن توانمندتر هســــتند و حتــــی خود 

کارشناســــان چینی نیــــز گفته اند ما در هــــر درمانی که 
موفق نباشیم به طب سنتی ایران مراجعه می کنیم.

خیراندیش با اشــــاره بــــه خروجی پیشــــگیری و درمان 
کرونــــا از طریق طب ســــنتی در ایران خاطرنشــــان کرد: 
ایــــن پروژه دو بخــــش دارد که یکــــی مربوط بــــه رفتار و 
تغییر در ســــبک زندگی اســــت و یک بخش نیز طیف 
دارویی اســــت که با توجه به ویژگی هــــای خاص آن اگر 
به کار گیریم به درمان می رســــیم البته انتظار مردم این 
اســــت که یک داروی خاصی به آنها بدهیم چرا که طب 
کاســــیک اینطور مردم را عادت داده امــــا باید بگوییم 

یک داروی خاص نیست.
وی اضافــــه کــــرد: به تناســــب بیمــــار و اینکــــه در کدام 
موقعیــــت جغرافیایی، طبقه ســــنی و... قــــرار دارد، دارو 
مورد اســــتفاده قــــرار می گیرد مثــــا ماننــــد زنجبیل در 
شــــمال عوارضی نشــــان نمی دهد اما در یــــزد عوارض 
می دهد و... بنابراین متناسب با موقعیت جغرافیایی، 

طبیب بیماری و ویروس را کنترل می کند.
این متخصص طب سنتی با بیان اینکه ویروس کرونا با 
زمینه سرد وارد بدن می شود و اندام ها و افراد سردمزاج را 
درگیر می کند، گفت: این ویروس در محیط سرد بیشتر 
توســــعه پیدا می کند و هر اندامی که زمینه گرمی داشته 
باشــــد، عائم بیماری در آنها متفاوت و کمتر اســــت، در 

حالی که ریه مغز و قلب با زمینه سردی را درگیر می کند.

نخست وزیر پاکستان:

برای به رسمیت شناختن اسرائیل تحت فشارم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نخســــت وزیر پاکستان 
گفت: برای به رســــمیت شناختن اسرائیل تحت فشار 

هستم اما هرگز آن را به رسمیت نمی شناسم.
»عمران خــــان« نخســــت وزیر پاکســــتان بــــا اشــــاره به 
اینکه برای به رسمیت شــــناختن اسرائیل تحت فشار 
اســــت، اظهار کرد: با این وجود، اسام آباد هرگز دولت 
"صهیونیستی" را به رســــمیت نمی شناسد تا زمانی که 

یک راه حل عادالنه برای مسئله فلسطین ارائه شود.
با این حال، عمران خان از نام بردن کشــــورهایی که او را 

در این زمینه تحت فشار قرار داده اند، خودداری کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که این فشار از طرف کدام 
کشورها اســــت، گفت: از این پرسش بگذرید؛ مواردی 
هســــت که نمی توانیم بگوییم. ما با آن کشورها روابط 

خوبی داریم.
خان در ادامه در پاســــخ به این مورد که بحرین و امارات 
در حــــال حاضر روابــــط اقتصادی و سیاســــی با تل آویو 
برقرار کرده و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در 
حال بررسی گزینه های مورد نظر خود برای عادی سازی 
روابط با این رژیم هستند، تصریح کرد: اسام آباد سالها 
از نظر اقتصادی به کشــــورهای نفت خیز خلیج فارس 
عمدتا عربســــتان ســــعودی و امارات وابســــته است؛ 
بگذارید از نظر اقتصادی روی پاهای خود بایستیم بعدا 

می توان به این پرسش پاسخ داد.
به گفته وی: من فکر دیگری برای به رسمیت شناختن 
اســــرائیل نــــدارم مگر اینکــــه توافق عادالنــــه ای وجود 

داشته باشد که فلسطینیان را راضی کند.
خان با اشــــاره به مواضع »محمدعلــــی جناح« بنیانگذار 
این کشــــور کــــه بارها و بارها از به رســــمیت شــــناختن 
اسرائیل امتناع کرد، افزود: اسام آباد به همان مسیر و 

راه »جناح« در قضیه فلسطین ادامه خواهد داد.
به گفته وی، اسرائیل و صهیونیست ها نفوذ زیادی در 
آمریکا دارند اما از ســــوی کشورهای دیگر در این زمینه 

تحت فشار قرار دارم.
خان در پاســــخ به پرسشــــی در مورد آینده روابط اسام 
آباد بــــا دولــــت جو بایــــدن رئیــــس جمهــــور منتخب 
آمریکا، با اشــــاره به شرایط افغانســــتان گفت: تغییری 
در سیاســــت واشنگتن نســــبت به افغانستان ایجاد 
نخواهد شــــد؛ هدف پایــــان دادن به 19 ســــال درگیری 
خونیــــن از طریق یک حل و فصل سیاســــی در کشــــور 

جنگ زده است.
به گفته خان، "افغانستان" مسئله واقعی نیست بلکه 
مسئله اصلی، اسرائیل است. باید دید »بایدن« با این 
مسئله چگونه برخورد می کند. آیا سیاست های ترامپ 

درباره اسرائیل را تغییر می دهد یا آنها را ادامه می دهد.

نایب رئیس اول مجلس:

ورود دادستان کل کشور به مصادیق اخالل 
در نظام اقتصادی از طریق بورس

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نایب رئیــــس اول 
مجلس شــــورای اســــامی از ورود دادستان کل کشور 
بــــه مصادیق اخال در نظام اقتصــــادی از طریق بورس 

خبر داد.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول 
مجلس شــــورای اســــامی در برنامه ســــام صبح بخیر 
رادیو ایــــران درخصوص وضعیت بازار ســــرمایه، گفت: 
در زمانی که شاهد رشد بورس بودیم، بارها به سازمان 
بورس تذکر دادیم که این رشــــد ممکن است عاقبت 
خوبی نداشته باشــــد و شــــما نمی توانید بازار را کنترل 
کنید اما متأســــفانه همــــان اتفاقی که در مؤسســــات 
 در بورس تکرار شــــد. 

ً
مالــــی و اعتبــــاری رخ داد، مجددا

البته در حال حاضر در نظام بانکی نظم بیشــــتری برقرار 
شــــده ولی ســــایر بازارها به علت عدم رعایت مقررات و 

، دچار مشکل شدند. بایسته های اداره بازار
وی بیان کــــرد: قبــــل از اینکــــه بخواهیم در مــــورد تخلف 
حقوقی ها در بازار ســــرمایه صحبت کرده باشــــیم و یا آنها 
تخلفــــی کرده باشــــند، باید بگویــــم حقوقی هــــا از فرصت 
نادرستی که در اختیارشان قرار گرفته سوءاستفاده کرده اند.
نایب رئیس اول مجلس ادامه داد: اصل ماجرا این است 

که بازار به درســــتی کنترل نمی شود. برخی از حقیقی های 
پر قدرت و حقوقی ها نیز از این فرصت اســــتفاده کردند و 
به قول اهالی بازار ســــرمایه در سقف فروخته اند و در کف 

می خواهند خریدهای ارزانی انجام دهند.
قاضــــی زاده هاشــــمی با بیــــان اینکــــه آنچه مــــا دنبال 
می کنیم اجرای مصوبات شــــورای عالی بورس اســــت، 
تصریح کرد: سازمان بورس یک شورای قانونی دارد که 
به برخــــی از این مصوبات نقدهایــــی داریم اما جایی که 
می تواند مقررات گذاری کند، شورای عالی بورس است 
و حرف کلی ما این است که این مصوبات باید با دقت 

و سرعت اجرا شود.
وی تأکید کرد: برخــــی از حقوقی ها بــــه مصوبات عمل 
نمی کننــــد یا صــــوری به مصوبــــات عمــــل می کنند، به 
خصــــوص در موضــــوع بازارگردانی و ایجــــاد بازارگردان. 
اینکه از رئیس قوه قضائیه خواهش شــــد و دادستان 
تهــــران مأمور شــــد به موضوع وارد شــــود، حراســــت از 
مصوبات شورای عالی بورس است که االن نیز در حال 
پیگیری اســــت. به آقایان هم اباغ شده که عدم انجام 
 » وظایفشان به عنوان »اخال در نظام اقتصادی کشور

شناسایی می شود و برخورد الزم صورت می گیرد.

آخرین تصمیمات ستاد ملی کرونا

اجرای محدودیت های جدید از اول آذر

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: ســــخنگوی ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا جزئیات مصوبات ستاد ملی کرونا را تشریح 

کرد.
علیرضا رئیســــی ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا 
در خصوص آخریــــن مصوبات این ســــتاد گفت: چهل و 
پنجمین جلسه ستاد کرونا با حضور رئیس جمهور برگزار 
شــــد، مباحث مختلفی مطرح شــــد و همانطــــور که مردم 
می دانند با شروع شدن فصل سرما میزان شیوع بیماری 
بــــه صورت شــــتابدار در حال باال رفتن اســــت و در اروپا در 
برخی کشــــورها میــــزان مرگ ومیرها به هزار نفر رســــیده و 
آمار مبتایــــان در یک روز در آمریکا به صد و هشــــتاد هزار 
نفر رســــیده اســــت و میزان مرگ و میر و ابتا در کشور ما 

افزایش داشته است.
وی گفت: میزان تســــت های تشــــخیصی در کشور ما به 

چهل هزار تســــت در روز رســــیده اســــت، در جلســــه روز 
گذشته بر رعایت شــــیوه نامه ها تأکید زیادی شد و تأکید 
شــــد که خدمات الکترونیک باید توســــه یابــــد، همانطور 
کــــه در اردیبهشــــت و فروردیــــن ایــــن تجربه را داشــــتیم 
و توانســــتیم بیمــــاری را کنتــــرل کنیم تأکید شــــده همه 

دستگاه ها به اجرای شیوه نامه ها کمک کنند.
رئیســــی افــــزود: هر تصمیمــــی که در ســــتاد ملــــی گرفته 
می شود بر این اصول بهداشتی اســــتوار است. با رعایت 
کاهش  را می تــــوان  شــــیوه نامه ها میزان شــــیوع بیماری 
داد، هــــرگاه مهمانی و تجمعات شــــکل می گیرد به جایی 
می رســــیم کــــه میــــزان ورودی بیمارســــتان بــــه وضعیت 
غیرقابل تحمل می رســــد و کشــــورها مجبور می شوند در 

این شرایط محدودیت هایی انجام دهند.
شهرســــتان   43 در  پیــــش  هفتــــه  ســــه  داد:  ادامــــه  وی 
محدودیت شدید ایجاد شــــد و سپس در 46 شهرستان 
محدودیت ایجاد کردیم، اخیرا طرح جامعی آماده شده که 
این طرح یک طرح هوشــــمند و پویا اســــت. بر این اساس 
سطح هشدارهایی برای شهرســــتان ها قرار دادیم، سطح 
، سطح هشــــدار دو برای شهر  هشــــدار 3، برای شــــهر قرمز
نارنجی و ســــطح هشدار یک برای شــــهرهای وضعیت زرد 
مشخص شــــده اند و متناسب با هروضعیت محدودیت 
اعمال خواهد شــــد و حــــدود دو هفته زمان الزم اســــت تا 

نتیجه محدودیت ها ارزیابی شود.
سخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه هدف 

اصلــــی تعطیلــــی کســــب و کار مــــردم نیســــت و در برخی 
اماکن و مشــــاغل بــــه دلیل عــــدم رعایت شــــیوه نامه ها 
اعمــــال محدودیت خواهیــــم کرد گفت: شهرســــتانی اگر 
در وضعیت ســــطح ســــه یا قرمز قرار گیرد به جز مشــــاغل 
ضروری بقیه مشــــاغل تعطیــــل خواهند بود، بر اســــاس 
ارزیابی اولیه بیش از صد شــــهر و شهرســــتان مشــــمول 
منطقــــه قرمز خواهنــــد بود و تهــــران جزو این شــــهرهای 
قرمز اســــت، 150 شــــهر در ســــطح دو و نارنجی قــــرار دارند 
که محدودیت ســــطح ســــه و چهار را شــــامل می شــــود و 
155 شهرســــتان نیــــز در وضعیــــت زرد قرار دارنــــد که در 
ســــطح شــــغلی چهار برای آنها محدودیت ایجاد می شود. 
فعالیــــت  و  مــــدارس  فعالیــــت  شــــامل  محدودیت هــــا 

آموزشگاه  ها، مراسم  مذهبی و فرهنگی خواهد بود.
وی در ارتباط با حضور فعالیت کارکنان و کارمندان گفت: 
در شهرهای قرمز یک ســــوم کارکنان حضور پیدا خواهند 
کرد، در شهرهای ســــطح نارنجی نیمی از کارکنان در محل 
کار حضور خواهند داشــــت و در شــــهرهای زرد دو ســــوم 
حضور خواهند یافت و مســــووالن ادارات اعام خواهند 
کرد که چه تعــــداد از کارکنان در محل کار حضور داشــــته 

باشند.
ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا افزود: زمان اجرای 
طرح از یکم آذرماه در ســــطح کشــــور خواهد بود و چند روز 
باقی مانده اطاع رســــانی دقیق برای مردم صورت خواهد 

گرفت.

آزمایش مرحله انســـانی ۲ واکسن کرونای ایرانی آغاز شد
رئیس  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
آغــــاز  از  ایــــران  پزشــــکی  علــــوم  دانشــــگاه 
آزمایــــش مرحلــــه انســــانی دو واکســــن در 

دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد.
جلیــــل کوهپایــــه زاده بــــا حضــــور در برنامه 
مرحله  آزمایــــش  آغــــاز  اعــــام  با  »طبیــــب« 
انســــانی دو واکســــن در دانشــــگاه علــــوم 
پزشــــکی ایران، تصریح کــــرد: در حال حاضر 
افراد بســــیاری داوطلب این کار شــــدند که 

باید داوطلبان مناسب انتخاب شوند.
تولید  مراحــــل  خصــــوص  در  کوهپایــــه زاده 
در  مجموعه  چندین  گفت:  ایرانی  واکســــن 
کشــــور روی این قضیــــه کار می کنند و برای 
این کار دانشــــگاه ها در کنار دانشــــمندان 

در حــــال تاش هســــتند، که طبیعتــــا با توجه بــــه اقلیم 
می توانیــــم نمونه هــــا و شــــوس های نزدیک تــــری را برای 
هموطنــــان تهیــــه کنیــــم، در حــــال حاضر واکســــن وارد 
مرحلــــه انســــانی و بخــــش آزمایش انســــانی شــــده و در 
دانشگاه علوم پزشــــکی ایران میزبان دو تریال در بحث 
انســــانی هســــتیم، که قرارداد یکی را بســــتیم و دیگری را 
پذیرفتیــــم که از دانشــــگاه به عنوان یکــــی از مکان های 
آزمونه )پایلوت( اســــتفاده شــــود، چون باید یک تریال یا 
آزمایش انسانی هم در افراد انجام شود، لذا در دانشگاه 
خودمان حداقــــل در جریان دقیق آزمایش دو واکســــن 

هستم.
وی در خصــــوص نحوه این همــــکاری اظهار کرد: در واقع 
ما به عنوان دانشــــگاه در چرخه تولید با دیگر همکاران 
که در بحث ویروس شناســــی و تکنیکال فعال هستند 
همراهــــی و همــــکاری می کنیــــم، چون در زمینــــه تریال و 
مداخات انســــانی نیــــاز به این همراهی اســــت، در حال 
حاضر افراد بســــیاری داوطلــــب این کار شــــدند که باید 
داوطلبان مناسب انتخاب شوند، به هر حال هر اقدامی 
خطرپذیری هایــــی به همــــراه دارد مــــا نمی توانیم بگوئیم 
واکســــنی را آزمایش می کنیم که هیچ خطری ندارد، حتی 
واکســــن هایی که امــــروز وجود دارد صرفا یــــک تعدادی 
عــــوارض دارد نه صرفا مرگ، بلکه ممکن اســــت عوارض 

عصبی یا خاص خودش را داشته باشد.
کرد: البته این  این پزشــــک متخصص همچنین تصریح 
اثــــرات در مقابل اثرات مثبت چیزی به حســــاب نمی آید 
که بسیار معدود بوده و یک در میلیون است و احتمال 
ضعیفــــی دارد، ولــــی فکــــر نکنید همــــه هــــم می توانند 
داوطلب شــــوند مثا فردی کــــه ویروس کرونــــا را گرفته 
دیگر داوطلب نیســــت، طبیعتا فراخوان اعام می کنیم 

و یک ســــری هم مراجعــــات در بخش های بهداشــــت و 
درمــــان داریم، چــــون ایــــن کار داوطلبانه اســــت افراد از 
طریق فراخوان هم جذب می شــــوند، چون فردی که این 
کار را می کنــــد غیر از اینکه به ســــامت خــــودش احترام 
می گــــذارد کمــــک می کند که یــــک تولید برای ســــامت 

جامعه انجام شود.
کوهپایــــه زاده در خصــــوص روش هــــای مختلــــف تولید 
واکســــن نیز یادآور شــــد: نوع واکســــن بســــته به روش 
تولید فرق می کنــــد، در واقع این بســــتگی دارد به اینکه 
از چــــه روش محصول ویروس را آماده تبدیل شــــدن به 
واکســــن کنیم، روش نوترکیب یا ویروس کشــــته شده، 
البته ســــازوکار تولید این واکســــن از نظر تکنیکال فرق 

می کند ولی از نظر اثربخشی خیلی فرق نمی کند.
وی در پاســــخ بــــه این ســــؤال که چــــرا برخی بــــاور ندارند 
که ایــــران هم توانایی ســــاخت واکســــن دارد، بیان کرد: 
باید محصــــول بیاید تا بــــاور کنند چون مــــا ایرانیان یک 
مقــــدار خود کم بینی هم داریــــم، در بخش های دیگر هم 
فکــــر نمی کردیم توانایی داشــــته باشــــیم ولــــی امروز در 
بخش های مختلف از صنایع غذایی، فضایی، تسهیاتی 
و تجهیزات پزشکی به خودکفایی رســــیدیم، البته شاید 
طول بکشــــد که بــــه ابــــزار دقیق برســــیم ولــــی در مورد 
واکســــن این خودباوری وجود دارد حاال اگر نمی خواهیم 
خودمان را باور کنیم آن یک بحث دیگر اســــت، ولی باید 
این خودباوری باشــــد کــــه توانایی داریم، شــــاید به لحاظ 
فناوری نیاز به یک ســــری کمک باشــــد ولی از نظر علمی 
ایــــن توانایی وجود دارد، زیرســــاخت و دانشــــمندش را 
هم داریم و انشــــاءاهلل به زودی تولید می شــــود. اگر این 
زیرســــاخت ایجاد شــــد می توانیم واکســــن های دیگر را 
هم بر پایه آن تولید کنیم کما اینکه داریم واکســــن هایی 

که تولیــــد داخل اســــت، اما از ایــــن به بعد 
و  ویروســــی  واکســــن های  روی  می توانیــــم 
مانور  بیشــــتر  تنفســــی  حــــاد  ویروس های 

دهیم.
رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ایــــران با 
اشــــاره به اینکــــه البته واکســــن خارجی هم 
از طریــــق وزارت بهداشــــت ســــفارش داده 
کرد: کل دنیا دنبال واکسن  شــــده، عنوان 
کشورها تاش می کنند بخش  است، همه 
بیشــــتری از این واکســــن را وارد کنند، اما با 
ایــــن وضعیت تحریــــم و میــــزان واردات اگر 
کشــــوری خودش هم واکسن داشته باشد 
در نظــــام جهانــــی می تواند اولویــــت بهتری 

برای خودش تعریف کند.
کوهپیایــــه زاده با اشــــاره بــــه اینکه در حــــال حاضر راهی 
با  کــــرد:  اظهار  نداریــــم،  انســــانی  تجمعات  کاهــــش  جز 
گــــردش ویروس  یک تعطیلــــی دو هفتــــه ای می توانیم 
را کاهش دهیم، مــــا باید در این مرحله ایــــن چرخه را با 
تجمعات دســــتوری کم کنیم. در جریانی افتادیم که اگر 
گســــترش دادیم، کشورهای  انجام ندهیم این چرخه را 
کردند. ما هم  موفق قدرت جابجایی ویروس را محدود 
از طریق رؤســــای دانشــــگاه های علوم پزشــــکی نامه ای 
بــــرای وزارت بهداشــــت تنظیم کردیم، چــــون تصمیم با 
کروناســــت و امیدواریم این تصمیم خوب  ســــتاد ملی 

شود. گرفته 
کیــــد بر اینکه ویروســــی که  این پزشــــک متخصص با تأ
امروز در ایران اســــت بــــا ویروس که در ابتدا وارد شــــده 
بــــود تفاوت دارد، توضیح داد: اســــما یک نــــام دارند ولی 
این ویروس ها تفاوت هــــای خواهر و برادری دارند، یعنی 
نام خانوادگی شان یکی اســــت ولی رفتارهای هر کدام با 
هم متفاوت اســــت و خفیف و شدید دارند، هر کدام یک 
خصلتی دارند، ویروســــی که در ابتدا وارد شده بود از نظر 

سوش کمی متفاوت است.
وی در پایــــان با اشــــاره بــــه اینکــــه در حال حاضــــر باالی 
و  خصوصــــی  بیمارســــتان های  مجموعــــه  در  نفــــر   6500
دولتی اســــتان تهران بستری هســــتند، گفت: یک سوم 
از این افــــراد وضعیت ویژه ای دارند، مشــــکل اصلی مان 
مراقبت هــــای ویژه اســــت، از 175 بیمارســــتان دولتی و 
خصوصی استان تهران، 105 بیمارســــتان بیمار کرونایی 
بســــتری می کنند، در بخش های بســــتری هنوز جا داریم 
ولی بخش هــــای مراقبت های ویــــژه گنجایش ندارد، لذا 
باید مردم ایــــن را جدی بگیرند چون موضوع ترســــاندن 

نیست.

باز هم افزایش قیمت لبنیات با شگرد همیشگی
صنایع لبنی: مدت هاست درخواست افزایش قیمت داده ایم

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: افزایــــش قیمت لبنیات 
بــــه بهانه های مختلف و دور زدن مصوبات ســــتاد تنظیم 
بازار ادامه دارد و کسی هم نظارتی بر عملکرد کارخانه های 

لبنیات نمی کند.
در حالی کــــه مدت زیادی از افزایش اخیــــر قیمت لبنیات 
نمی گذرد، صنایع لبنی به صورت خودســــرانه قیمت را بار 
دیگــــر افزایش دادند که از 2 هزار تومــــان تا 6 هزار تومان را 

شامل می شود.
یک کارخانه لبنی معروف روز گذشــــته قیمت بطری شیر 
را با 4500 تومان افزایــــش از 7500 تومان به 12 هزار تومان 

افزایش داده است.

 انجمــــن صنایع لبنی: مدت هاســــت درخواســــت   �
افزایش قیمت داده ایم

محمدرضا بنی طبا ســــخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: 
فعــــاالن صنایع لبنــــی از مدتها پیش به دلیــــل باال رفتن 
هزینه هــــا درخواســــت افزایش قیمــــت کــــرده بودند اما 

مسؤوالن توجهی به آنها نمی کنند.
وی ادامه داد: فعاالن این صنعت مدتها اســــت که با باال 

رفتن هزینه ها تولیــــد ضرر و زیان می دهنــــد و تولید برای 
آنها به صرفه نیســــت و اگر مســــؤوالن زودتر به فکر آنها 
بودند شــــاید افزایش قیمتی که امروز شــــاهد هستیم را 

نمی دیدیم.
بنــــی طبا افزایش جدیــــد قیمت در حوزه لبنیــــات را تأیید 
کرد و گفــــت: این افزایش هــــا در کاالهایی که مشــــمول 

قیمت گذاری دولتی نیستند انجام شده است.
دولت 17 قلم کاالی لبنی را جزو قیمت گذاری دولتی اعام 
کرده و بقیه را خود صنایع لبنی قیمت گذاری می کنند و به 

همین دلیل گاه گاهی قیمت ها را باال می برند.
ســــخنگوی صنایع لبنی تصریح کرد: افزایش قیمت مثا 
در مورد شــــیر ESL بوده که به شــــیر اســــتریلیزه نزدیک تر 

است و مشمول قیمت گذاری نیست.

 شگرد همیشگی صنایع لبنی برای افزایش قیمت  �
 Extended Shelf Life یا شــــیر فراپاســــتوریزه یا ESL شــــیر
شکلی از بســــته بندی شــــیر اســــت که با هدف افزایش 
مدت ماندگاری آن در یخچال تولید می شــــود. شــــیرهای 
تازه معمولی حدود 5 تا 12 روز می توانند قبل از باز شــــدن 

در یخچال ســــالم بمانند ولی شیرهای ESL می توانند این 
مدت را تا 4 هفته افزایش می دهند.

صنایــــع لبنــــی در ســــالهای گذشــــته بخشــــی از افزایش 
قیمت ها را به صورت رسمی و تحت مجوز از ستاد تنظیم 
بازار انجام داده اما بخش زیــــادی از افزایش های قیمت را 

خودشان انجام داده اند.
آنهــــا همواره با توجیه های داشــــتن ارزش افزوده بیشــــتر 
ماننــــد داشــــتن ویتامیــــن D، ESL و پروبیوتیــــک و غیره 

قیمت ها را افزایش داده اند.
ســــتاد تنظیم بازار در ســــال جاری یک بار مجــــوز افزایش 
قیمت لبنیات را صادر کرده بود. این ستاد چند روز پیش 
اعام کرد: »فعا احتمال افزایــــش قیمت لبنیات منتفی 
، برخی  اســــتـ« اما بافاصله بعد از اعام ســــتاد تنظیم بازار
نشــــان های تجاری لبنی با بهانه های جدید قیمت خود را 

افزایش دادند.
در ســــال های گذشــــته رویه دائمی صنایع لبنــــی اینگونه 
بوده که همواره ابتدا قیمت های خود را افزایش می دادند 
و پــــس از آن ســــتاد تنظیــــم بــــازار را وادار بــــه افزایش نرخ 

مصوب می کردند.
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استان همدان می تواند 
به قطب پرورش »اسب اصیل« تبدیل شود

هگمتانه، گروه ورزش: وحید برقعی گفت: حاال که کشــــور نیاز به فرصت های شــــغلی دارد پرورش 
اســــب اصیل در همــــدان زادگاه بنیانگذار تبارنامه اصیــــل می تواند گره ای از بیــــکاری جوانان این 

منطقه باز کند و صادرات آن ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس هیأت ســــوارکاری همدان که جزو برترین هیأت ها اســــت و بیش از چندین دوره ریاست این 
هیــــأت را برعهده دارد چرا که ســــوارکاری را از پدرش آموخته و دارای عناوین قهرمانی زیادی در ســــطح 

کشور است.
وی، همدان را دارای قدمت در سوارکاری دانست و گفت: خوشبختانه در همدان قهرمانان زیادی 

که شناخته شده و حرفی برای گفتن دارند در تمام رشته های سوارکاری داریم.
وی افزود: تعدد باشــــگاه های سوارکاری در همدان نشان از عاقه زیاد الوند نشینان به این ورزش 

مهیج است.
رئیس هیأت ســــوارکاری همدان گفت: تمام باشــــگاه های سوارکاری وســــایل مورد نیاز برای این 

رشته را در اختیار عاقمندان قرار می دهند و کسانی که عاقه دارند می توانند مراجعه کنند.

برقعی سوارکاری را رشته ای پر درآمد دانست و گفت: حاال که کشور نیاز به فرصت های شغلی دارد 
می توانیم با بها دادن به این رشته مهیج عاوه بر تولید شغل حتی ارزآوری نیز داشته باشیم.

وی افزود: تولیدات مرتبط در نهاده ها و مکمل های غذایی، ادوات و لوازم رشــــته ســــوارکاری درآمد 
سرشــــاری دارنــــد که با نگاهی گســــترده می توان عــــاوه بر تولیــــد داخل حتی به صــــادر کردن این 

محصوالت فکر کرد.
برقعی تأکید کرد: کشــــور های متعددی در دنیا ازجمله ترکیه، ژاپن، کره جنوبی از صنعت اســــب و 

ورزش سوارکاری بیش از درآمد ایران از نفت ارز آوری دارند.

پس از بهبود ابتال به کرونا؛

با داشتن کدام عالئم
حق ورزش کردن نداریم؟

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: در صــــورت وجــــود برخی 
عائم، پس از رهایــــی از ابتا به ویروس کرونا، باید از 
انجام هرگونه فعالیت ورزشــــی پرهیز کرد. ایمنی در 
ورزش بســــیار اهمیت دارد و حتی اگر قبل از ابتا به 
ویروس کرونا در حرکت )راه رفتن( و دیگر تمرینات 
ورزشی مســــتقل بوده اید باید به مسائل متعددی 
پس از رهایی از ابتا به کووید 19 توجه داشته باشد.

بر اساس راهنمای توانبخشی پس از ابتا به ویروس 
کرونا که از ســــوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار 
قرار گرفته آمده اســــت: اگر قبل از بســــتری شــــدن در 
بیمارســــتان در حرکــــت کــــردن دچار مشــــکل بوده 
اید، قبل از رفتن به بیمارســــتان یــــا در طول اقامت در 
بیمارستان دچار سقوط شده اید یا به زمین خورده اید، 
هر گونه بیماری یا آسیب دیدگی دیگری داشته اید که 
ســــامت شــــما را در حین ورزش به مخاطره می اندازد 
و یا با تجویز مصرف اکســــیژن در منزل، از بیمارستان 
مرخص شــــده اید، در چنین مواردی بهتر اســــت برای 

ایمنی بیشتر همراه با کسی دیگر ورزش کنید.
در عین حال هر کســــی که از ماسک اضافه استفاده 
می کند، باید در مورد اســــتفاده از اکســــیژن در طول 

ورزش، قبل از شروع آن با پزشک خود مشورت کند.
ایــــن قوانین ســــاده بــــه ورزش کردن شــــما با حفظ 

ایمنی، کمک می کنند:
- همیشه بدن خود را قبل از ورزش گرم کرده و پس 

از ورزش خنک کنید.
- از لباس های گشــــاد، راحت و کفش های حمایت 

( استفاده کنید کننده مچ پا )ساق دار
- حداقل یک ساعت بعد از خوردن غذا صبر کنید و 

سپس شروع به ورزش کنید
- آب فراوان بنوشید

- در هوای بسیار گرم از ورزش کردن اجتناب کنید
- در هوای بسیار سرد در فضای بسته ورزش کنید

اگر هر گونه از عائم زیر را داشــــتید ورزش نکنید و یا 
ورزش کردن را متوقف کنید و با پزشــــک خود تماس 

بگیرید:
- حالت تهوع یا استفراغ

- سرگیجه و سردرد خفیف
- تنگی نفس شدید

- رطوبت یا تعرق بیش از اندازه
- احساس فشار در سینه

- افزایش درد
به نقل از ایســــنا، در عین حال اگــــر در بیرون از خانه 
ورزش می کنیــــد، قوانیــــن حفظ فاصلــــه اجتماعی را 

حتما به خاطر داشته باشید.

»محمد بنا« به دلیل ابتال 
به کرونا بستری شد

هگمتانه، گروه ورزش: محمد بنا ســــرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی بزرگســــاالن به دلیل ابتا به ویروس 

کرونا در بیمارستان بستری شد.
فدراســــیون کشــــتی خبــــر داد که آزمایــــش کرونای 
محمد بنا چند روز پس از تعطیلی اردوهای تیم های 
ملی کشتی مثبت شــــده و هم اکنون سرمربی تیم 

ملی کشتی فرنگی در بیمارستان بستری است.
ایــــن در حالی اســــت که هفتــــه قبل هــــم غامرضا 
آزاد به همراه دو  محمدی سرمربی تیم ملی کشــــتی 
دســــتیارش یعنی عباس حاج کناری و مهدی تقوی 
به کرونا مبتا شدند و حتی نتوانستند در مسابقات 

انتخابی شرکت کنند.
شــــاخص  ملی پوش  گرایی  محمدرضــــا  همچنیــــن 
کشــــتی فرنگی و یکی دو کشتی گیر دیگر هم بخاطر 
ابتا به کرونا نتوانسته بودند در مسابقات انتخابی 

تیم ملی شرکت کنند.

دلجویی از خانواده شهید 
ورزشکار مجتبی عباس رحیم

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیــــر کل ورزش و جوانان 
استان همدان با خانواده شــــهید ورزشکار مجتبی 

عباس رحیم دیدار کرد.
مدیــــر کل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بــــه 
همــــراه معاونیــــن و کارکنــــان اداره ورزش و جوانان 
شهرســــتان فامنیــــن با خانواده شــــهید ورزشــــکار 

مجتبی عباس رحیم دیدار کرد.
شــــهید مجتبــــی عباس رحیــــم متولد ســــال 1352 
محصــــل بســــیجی و ورزشــــکار بودند کــــه در تاریخ 

1370/01/12 در خاک عراق مفقوداالثر شدند.
مدیر کل ورزش و جوانان در این دیدار گفت:تکریم 
خانواده معظم شــــهدا و ایثارگران تکریم ارزشــــهای 
دفاع مقدس اســــت، این قشــــر ارزشــــمند پاسدار 

ارزشهای دوران دفاع مقدس است.
وی افزود:خانواده معظم شــــهدا مایه عزت و اقتدار 
نظــــام اســــامی اســــت،تکریم این عزیــــزان موجب 

معرفی الگوهای ایثار وپایداری به جامعه است.
وی ادامه داد: اکنوان چهل و یک سال از دوران دفاع 
مقــــدس می گذرد و ملت ایران پایبنــــد به ارزش های 

شهدا در برابر دشمنان ایستادگی نموده است.

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان، گفت: اســــتفاده از ظرفیت شورای شهر همدان 

برای توسعه ورزش در دستور کار است.
اعضای شــــورای اسامی شهر همدان با مدیرکل ورزش و 

جوانان استان همدان دیدار و گفتگو کردند.
حمیــــد ســــیفی در ایــــن دیــــدار بــــا تأکید بــــر اینکــــه برای 
خدمت گزاری به مردم شــــریف کهن دیار اســــتان همدان 
آمده ام و از هر فرصتی برای اعتای جایگاه ورزش اســــتان 
اســــتفاده خواهــــم کــــرد، گفــــت: اســــتان همــــدان دارای 
قهرمانــــان و جوانــــان خوش فکــــر و خوش نام در ســــطح 
کشــــور اســــت که خوشــــبختانه امروز این ظرفیت بسیار 
ارزشــــمند با اتحاد و همدلی برای توسعه ورزش و جوانان 

استان همدان وارد عمل شده اند.
وی بابیان اینکه با استفاده از تمامی تجربیات و همچنین 
نظرات و ایده های کارشناسی همه عاقه مندان به ورزش 
برنامه هــــای عملیات خوبی همچون اســــتفاده از ظرفیت 
اماکن ورزشی برای مســــابقات و اردوهای تیم ملی، ایجاد 
زیرســــاخت ارتباطــــی بــــرای معرفــــی ظرفیت هــــای فنی و 
زیرســــاختی ورزش اســــتان برای معرفی به دنیــــا و غیره در 
دســــتور کار قرارگرفته اســــت، گفت: برای قوام بخشیدن 
بــــه این مهــــم در قدم اول یــــک وبگاه در بســــتر اینترنت 
کــــه بزرگ ترین فضای تبادل اطاعات اســــت برای معرفی 
ظرفیت ها ایجــــاد کردیم تا بتوانیم از موقعیت جغرافیایی 

استان، ارتفاع از ســــطح دریا که مناسب برای ورزش است 
استفاده کنیم.

مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان بابیان اینکه 
اســــتان همدان و کردســــتان تنها اســــتان هایی هستند 
که از ظرفیت آب و هوایی خوب برای میزبانی مســــابقات 
برخــــوردار هســــتند، گفت: امــــروز در همــــدان همه آنچه 
بتوان برای رونق ورزش و جوانان، رونق اشتغال و اقتصاد 
به کار گرفته شــــود فراهم است لذا امیدواریم با بهره گیری 
از نظرات کارشناســــی و مدیریت خوب از آن ها به درســــتی 

استفاده کنیم.
وی با تأکیــــد بر اینکه اصــــل ارتباطــــات و تعامات درون 
و برون ســــازمانی یکی از مهم تریــــن مؤلفه های موفقیت 
اســــت، گفت: خوشبختانه شهر همدان از شورای شهری 
توانمنــــد و کارآزمــــوده در حوزه هــــای مختلفــــی عمرانــــی، 
خدمات شــــهری، ورزشــــی و فرهنگی برخوردار اســــت لذا 
ما نیز باهدف توســــعه ورزش شهرســــتان از این ظرفیت 

ارزشمند استفاده خواهیم کرد.
ســــیفی بابیــــان اینکه آمادگــــی حضور و ارتبــــاط مؤثر در 
جلســــات شــــورای شــــهر را داریم، گفت: آنچه امروز نیاز 
اســــت در جامعه بیش از هرزمانی نهادینه شود روحیه 
مطالبــــه گری اســــت چراکــــه موجبات توســــعه را فراهم 

می کند.
وی با اشــــاره به ظرفیت مجموعه ورزشــــی شــــهید مفتح 

تصریح کرد: با هر شــــرایطی درگذشــــته مجموعه شــــهید 
مفتح با صــــرف هزینه بیت المال احداث شــــده و مکانی 
برای ســــرگرمی، ورزش و ایجاد نشــــاط نه تنها در اســــتان 
همدان بلکه در کشــــور ایجادشده اســــت لذا باید امروز 
فرهنگ ســــازی الزم جهــــت بهره بــــرداری حداکثری از آن 
 به بهانه دور بودن آن مجموعه را رها 

ً
انجام شــــود و صرفا

نکنیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشــــاره به 
ورزشــــی  دوره های  مســــابقات،  برگزاری  آمادگــــی  اینکه 
و غیر ورزشــــی در حوزه اجتماعی در ورزشــــگاه شــــهید 
گفت:  راداریم،  بهداشتی  شــــیوه نامه های  حفظ  با  مفتح 

ورزش محات ظرفیتی بســــیار خوب برای احیا و ترویج 
ایــــن مجموعــــه در جامعه اســــت ما نیز سیاســــت های 
تشــــویقی برای ترغیب ورزشــــکاران برای حضور در این 

می کنیم. فراهم  را  مجموعه 
ســــید مســــعود عســــگریان، رئیس شــــورای اســــامی 
شــــهر همدان نیز در این دیدار ضمــــن تبریک انتصاب 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان، گفــــت: 
امیدواریــــم بــــا توجه بــــه ســــابقه عملی شــــما در ورزش 
بخشی از دغدغه های شــــهرداری و شورای شهر در این 

شود. مرتفع  حوزه 
وی ادامه داد: امروز شــــرایط کرونا موجب شــــده تا حضور 

فیزیکی در برنامه های ورزشی کاهش چشمگیری داشته 
باشــــد لذا باید با ورود به حوزه اجتماعی در فضای مجازی 

خأل فیزیکی موجود را جبران کنیم.
عســــگریان رئیس شــــورای شــــهر همــــدان با اشــــاره به 
اینکه امــــروز می بایســــت ورزش صبحگاهــــی، دوره های 
مهارت آمــــوزی جوانــــان و برنامه هــــای مختلف در بســــتر 
فضای مجــــازی ترویج شــــود، گفــــت: »اســــتودیو بلدیه« 
شهرداری همدان برای ترویج این مهم در اختیار شما قرار 

دارد و می توانید استفاده کاربردی کنید.
وی افزود: امیدواریم بتوانیــــم با بهره گیری از ظرفیت های 

موجود از بحران شیوع ویروس کرونا گذر کنیم.

دیدار اعضای شورای شهر همدان 
با مدیرکل ورزش و جوانان 

نماینده مجلس:

ورزش اسدآباد باید تقویت شود
هگمتانه، گروه ورزش: نماینده مردم اسدآباد در مجلس 
شورای اســــامی گفت:ســــاماندهی و تقویت هیأت های 
ورزشــــی اســــدآباد بایــــد از اصلی تریــــن اولویــــت ورزشــــی 

مدیریت جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان باشد.
کیومرث ســــرمدی نماینده مردم شهرستان در نشست 
با سرپرســــت جدید اداره ورزش و جوانــــان و کارکنان این 
اداره اظهار کــــرد:اداره ورزش و جوانان شهرســــتان دارای 
مشــــکات فراوان از جملــــه مشــــکات و دغدغه کمبود 
اعتبارات و امکانات بوده و سرپرســــت جدید این اداره با 
علم به این مشکات,مدیریت این اداره را بر عهده گرفت 
که با خوش فکری و ایده و برنامه های که از وی سراغ داریم 
انتظار اســــت با این میزان اعتبــــارات و امکانات موجود با 
تعامل دیگر دستگاه ها و همفکری ورزشکاران و نخبگان 
ورزشی نسبت به سروسامان دادن به هیأت های ورزشی 

شهرستان اقدام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه برای مرتفع شــــدن مشــــکات 
اداره ورزش و جوانــــان در بحث اعتبــــارات و امکانات باید 
از ظرفیت اداره کل اســــتان و وزارت ورزش اســــتفاده کرد 
گفت:برای پیگیــــری حمایت های مالی بنــــده نیز قطعا از 

طریق وزارت ورزش پیگیر خواهم بود.
ســــرمدی واله با تأکید بر اینکه با اعمــــال تغییر مدیریت 
جدیــــد اداره ورزش شهرســــتان,مردم بــــه ایــــن مجموعه 

نگاه دارند و منتظر تحوالت چشــــمگیری در حیطه ورزش 
شهرســــتان هستند خاطرنشــــان کرد:باید برای وضعیت 
جایــــگاه قهرمانی,شــــغلی و تقویــــت هیأت های ورزشــــی 
شهرســــتان حرکت کرده و یک کارنامه مثبت و ارزنده را از 

خود رقم بزنیم.
سرپرســــت اداره ورزش و جوانان اســــدآباد هم با اشاره به 
مشــــکات عدیده مجموعه ورزشــــی گفت: امیــــدوارم با 
همکاری,همدلی و هم افزایی که بین فرمانداری,اداره کل 
ورزش و جوانان,نماینــــده مردم شهرستان,شــــهرداری و 
دیگر مســــؤولین وجود دارد بر مشکات موجود ورزش 
شهرســــتان فائق آمده و بتوانیم پروژه های ورزشــــی نیمه 
تمام اسدآباد را که از اولویت های این شهرستان به شمار 

می رود تکمیل و به بهره برداری برسانیم.
فوتبــــال  زمیــــن  مشــــکل  مهمتریــــن  ادامــــه  در  جمــــور 
شهرســــتان اســــدآباد را مشــــکل نگهــــداری دانســــت و 
افزود: این زمین فوتبال از دهــــه 70 تا کنون محل تمرین 
و مســــابقات فوتبال این شهرســــتان بوده و حدود چند 
سالی است که به علت مشکل نگهداری و آبیاری , چمن 
این زمین از بین رفته اســــت. وی خاطرنشــــان کرد:چمن 
مصنوعی می تواند بهترین راه حــــل برای جایگزینی چمن 
طبیعی باشد و در صورت تخصیص کامل اعتبارات سال 

جاری می توان تغییرات اساسی اعمال کرد.

آغاز  رقابت سروقامتان همدان
در لیگ دسته یک والیبال کشور

هگمتانــــه، گروه ورزش: بخش مقدماتــــی رقابت های دور 
، جام سردار شهید  رفت لیگ دســــته یک والیبال کشــــور
قاسم ســــلیمانی در گروه الف از دیروز )شنبه( در مشهد 

آغاز شد.
تیم والیبال ســــروقامتان همــــدان در مقابل میزبان خود 

فوالد خراسان با نتیجه سه بر یک شکست خورد.
ایــــن رقابتهــــا بــــه میزبانی تیــــم اشتادســــازه مشــــهد در 
سالنهای ورزشــــی "مهران" و"امید زندگی" در ساعت های 

11 و 15 انجام می شود.
پیشتر ســــالن ورزشی "فردوسی " یکی از دو مکان برگزاری 
مسابقات در مشهد اعام شــــده بود که این سالن مورد 
تأیید ناظــــران فدراســــیون والیبال قرار نگرفت و ســــالن 

ورزشی امید زندگی شهرداری مشهد جایگزین آن شد.
براساس اعام برگزارکنندگان مسابقات، تست pcr کرونای 

همه هشت تیم حاضر در مشهد منفی بوده است.
هیــــات والیبال خراســــان رضوی نیــــز اعام کــــرد با توجه 
کرونایی در مشــــهد،  به شــــرایط ویــــژه محدودیت هــــای 
مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار شده و تنها امکان 
حضور خبرنگاران و عکاســــان حوزه والیبــــال وجود دارد، 
به شــــرطی که دارای کارت پوشــــش خبری حراست وزارت 
ورزش و جوانــــان بوده یا مورد تائیــــد انجمن خبرنگاران و 

ورزشی نویسان و عکاسان ورزشی استان باشند.

 VIP بر این اساس محل اســــتقرار خبرنگاران، در قسمت
ســــالن مهران خواهد بود و آنان به هیــــج وجه حق تردد و 
ورود بــــه محوطه زمین بازی و مصاحبه بــــا عوامل اجرایی، 
کادر فنــــی و بازیکنان را به جز در مکان مشــــخص شــــده 

نخواهند داشت.
مســــابقات دور رفت لیگ دســــته یک والیبال کشور در2 
مرحله انجام خواهد شــــد کــــه تیم های شــــهرداری جوان 
مقاومت  همدان،  ســــروقامتان  رفسنجان،  مس  ارومیه، 
بســــیج، ملوان تهران، مجتمع فوالد خراسان، اشتادسازه 
مشهد و هوادار تهران در گروه الف و تیم های رعد پدافند 
، عقاب ملل اردبیل، پاس گرگان،  قم، سامسونگ جویبار
صنایع اردکان، ایرانشــــید چالوس، خوش سیمای آمل و 

هوشیار تبریز در گروه ب به مصاف هم می روند.
بر اســــاس اعام کمیته برگزاری مســــابقات فدراســــیون 
والیبــــال، تیم هــــای شــــرکت کننده در لیگ دســــته یک 
روزهــــای 24، 25، 27، 28 و 30 آبــــان  مــــاه بــــازی و روزهای 

دوشنبه و پنجشنبه 26 و 29 این ماه نیز استراحت دارند.
در ایــــن مرحله هــــر تیم پنج دیدار برگــــزار می کند و پس 
از اســــتراحت دو هفته ای برای ادامه مســــابقات مرحله 
دوم دور رفت به شــــهر میزبان  جدید هر گروه که اعام 
خواهد شد، ســــفر خواهد کرد تا سه دیدار دیگر خود را 

کند. پیگیری 

در شرایط کرونایی ورزش در خانه برای کودکان الزامی است
هگمتانه، گروه ورزش: یک فیزیولوژیســــت ورزشــــی با 
بیــــان این که خانواده ها باید کــــودکان را به ورزش روزانه 
حداقل 60 دقیقه تشــــویق کنند، گفت: ورزش و تغذیه 
مناســــب توامان در کاهش وزن تأثیر مســــتقیم دارند 
و در شــــرایط فعلی نیز که بــــا کرونا مواجه ایــــم، ورزش و 
نرمش در خانه برای کودکان جهت جلوگیری از چاقی و 

بی تحرکی آن ها الزامی است.
سیدعلیرضا قریشی درباره چگونگی غلبه بر اضافه وزن 
و چاقی کودکان، اظهارکرد: چاقی به معنای وجود چربی 
اضافی در بدن اســــت و باعث بیماری هایی برای انسان 
در دوران بزرگســــالی خواهد شــــد و این روزها نیز چاقی 
یکی از بزرگ ترین مشــــکات کودکان در جوامع توسعه 
یافته است. این مشکل روز به روز در حال بزرگتر شدن 
اســــت و خانواده ها برای جلوگیــــری از چاقی در کودکان 

باید تاش بیشتری در دستور کار قرار دهند.
وی با اشــــاره به عــــوارض چاقی در کــــودکان، گفت: این 
عوارض شامل مشــــکات مفصلی، دیابت، فشار خون 
باال و کلســــترول اســــت. همچنین چاقــــی از نظر روانی 

باعث کاهش اعتماد به نفس و افسردگی خواهد شد.
این اســــتاد دانشــــگاه در خصوص علل افزایش وزن و 
چاقــــی در کودکان، عنــــوان کرد: زیاده روی در تماشــــای 
تلویزیون و اســــتفاده بیش از حــــد از موبایــــل و رایانه، 
داشتن دوستان و اطرافیانی که رفتار ناسالم مثل بیدار 
ماندن تا پاســــی از شــــب و بدخوابی دارنــــد و همچنین 
مصــــرف بیش از حد از فســــت  فودهــــا، غذاهای چرب، 
ناســــالم، نوشــــیدنی های قندی و پرخــــوری می توانند از 

دالیل اصلی اضافه وزن یا چاقی باشند.
وی افــــزود: ژنتیک و برخی از بیماری هــــا مانند مقاومت 

انســــولینی می تواننــــد از علل چاقی باشــــند. همچنین 
دادن آزادی بیــــش از حد به کودکان در انتخاب تغذیه با 
توجه به عاقه مندی کودکان به فست فودها، چیپس، 

پفک و... از دالیل مهم افزایش وزن خواهد بود.
قریشــــی با اشــــاره به راهکارهای جلوگیــــری از چاقی نیز 
گفت: فعالیت ورزشــــی، مصرف غذاهای ســــالم، ترویج 
عادات رفتاری مناســــب و نــــدادن آزادی در انتخاب غذا 

می تواند از افزایش وزن جلوگیری کند.
وی در خصوص تأثیر ورزش بر چاقی به ویژه در شــــرایط 
کرونایــــی، افــــزود: ورزش و تغذیــــه مناســــب توامان در 
کاهش وزن تأثیر مستقیم دارند و بهتر است که کودک 
به جای پرخوری سه وعده، پنج وعده غذای کم میل کند 
و تحرک هم داشته باشد. همچنین خانواده ها تأکید به 

اتمام غذای بشقاب فرزند خود نداشته باشند و به جای 
نوشابه نیز از آب به عنوان نوشیدنی استفاده کنند.

این فیزیولوژیست ورزشی با بیان این که خانواده ها باید 
کودکان را به ورزش روزانه حداقل 60 دقیقه تشویق کنند، 
گفت: فعالیت بدنی برای سامتی همه رده های سنی نیاز 
و الزامی است. در شرایط کرونا نیز که خروج از خانه دشوار 
و ملزم به رعایت اصول بهداشــــتی هستیم، می توانیم از 
کودکان در انجام امور خانگــــی کمک بگیریم. همچنین 
باید کودکان را به زود خوابیدن و سحرخیز بودن تشویق 
کنیم. در شرایط فعلی که به دلیل کرونا حضور در پارک ها 
و فضای آزاد بــــرای پیاده روی و نرمش وجود ندارد، ورزش 
و نرمش در خانه برای کودکان جهت جلوگیری از چاقی و 

بی تحرکی آن ها الزامی است.

اعمال مقررات سختگیرانه ورزشی در اسدآباد و کبودرآهنگ
هگمتانه، گروه ورزش: محدودیت و تعطیلی بخشــــی 
از ورزش در 46 شهرســــتان لغــــو نشــــد تــــا کمــــاکان 
پابرجا باشــــد، با این وجود در مورد تمدید محدودیت 
)شنبه(،  بخشــــی از ورزش در مراکز 25 استان از دیروز

نشد! اعام  جدیدی  تصمیم 
طبق جدول گروه های شــــغلی، مراکــــز تمرین و انجام 
اســــتخرهای  دو،  شغلی  گروه  در  ورزشــــی  مســــابقات 
سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های 
کشــــتی، کاراته  ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
و جودو و نیز باشــــگاه ورزشی ســــالنی به عنوان گروه 

شده اند. تعیین  چهار  شغلی 
هفته گذشــــته بود که ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله 
بــــا کرونــــا، در خصوص 46 شهرســــتان کــــه در مرحله 
دوم به محدودیت های اعمال شــــده، اضافه شــــدند، 
ایــــن  در  محدودیت هــــا  همچنــــان  کــــه  کــــرد  اعــــام 
شهرســــتان ها ادامه خواهد داشت و با توجه به اینکه 
خبــــری جدیدی در این رابطه روز شــــنبه اعام نشــــد، 
محدودیت های اعام شــــده در ایــــن زمینه همچنان 

می شود. تلقی  دار  ادامه 
شهرستان   46 در  ســــخت گیرانه ای  مقررات  بنابراین 
جدیــــد همچنان پابرجــــا خواهد بود تــــا در حوزه های 
شــــاهد  چهار  و  ســــه  دو،  شــــغلی  وه های  گر ورزشــــی 
شــــرقی  آذربایجان  اســــتان  در  تعطیلی  و  محدودیت 
، بنــــاب، شبســــتر و میانــــه. در  شهرســــتان های اهــــر
تــــکاب، خوی،  بــــوکان،  آذربایجــــان غربــــی اشــــنویه، 
ســــلماس و نقــــده. در اســــتان اصفهــــان، کاشــــان، 
 . مشکین شهر اردبیل،  اســــتان  در  مبارکه.  و  شهرضا 
جنوبــــی،  خراســــان  در  نظرآبــــاد.   ، البــــرز اســــتان  در 
شهرســــتان های بیرجند، طبس و قائنات. در استان 
 ، ، نیشــــابور وار خراســــان رضوی، تربت حیدریه، ســــبز

شــــمالی،  خراســــان  اســــتان  در  گنابــــاد.  و  کاشــــمر 
شهرســــتان های  ســــمنان،  اســــتان  در  اســــفراین. 
. در اســــتان فارس، شهرســــتان  دامغان، و گرمســــار
شهرســــتان های  کردســــتان  اســــتان  در  ممســــنی. 
اســــتان  در  مریــــوان.  و  کامیــــاران  ســــنندج،   ، ســــقز
کرمان شهرســــتان زرند و شــــهربابک. در کرمانشــــاه 
 . کنگاور و  ذهاب  ســــرپل  ود،  جوانر شهرســــتان های 
در لرســــتان، شهرستان دلفان. در استان مازنداران، 
. در اســــتان مرکزی شهرســــتان  شهرســــتان رامســــر
و  اســــدآباد  شهرســــتان های  همــــدان  در  خمیــــن. 
بافق  شهرستان های  یزد،  اســــتان  در  و  کبودرآهنگ 

باشیم. میبد  و 
کرونا  )شنبه( سخنگوی ستاد ملی مقابله با  اما دیروز
با اشــــاره به مصوبات جلسه ســــتاد و تصویب کلیات 
طرح جامع مبــــارزه با کرونــــا، بیان کرد کــــه طرح جدید 
اول  شــــنبه  از  کرونایی  محدودیت هــــای  بــــه  مربــــوط 
آغاز می شــــود. بنابراین فعــــا محدودیت های  آذرماه 

ادامــــه خواهــــد  46 شهرســــتان اعامــــی  ورزشــــی در 
داشــــت و در مــــورد اتخــــاذ تصمیمات جدیــــد در این 

زمینه باید تا شــــنبه هفته آینده منتظر ماند.
محدودیت ورزشی مراکز ۲5 استان پایان یافت؟ �

سخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا 11 آبان ماه سال 
جاری بود که اعام کرد: محدودیت های شغلی جدید 
25 اســــتان از روز  4 در مرکــــز  3 و  در مشــــاغل گــــروه 
10 روز اعمال می شود  14 آبان ماه به مدت  چهارشنبه 

بود. خواهد  تمدید  قابل  و 
، خراســــان رضوی، آذربایجان غربی،  اســــتان های البرز
آذربایجــــان شــــرقی، فارس، قــــم، مرکزی، خوزســــتان، 
شــــمالی،  خراســــان  کرمانشــــاه،  اردبیــــل،  اصفهــــان، 
جنوبــــی،  خراســــان  بختیــــاری،  و  چهارمحــــال  ایــــام، 
، هرمزگان، یزد، ایام، همدان، زنجان، تهران،  بوشــــهر
کردســــتان، سمنان و کرمان شــــامل محدودیت های 
اعامــــی در گــــروه شــــغلی ســــه شــــامل اســــتخرهای 
باشگاه های  شامل  چهار  شــــغلی  گروه  و  سرپوشیده 
ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و 

بودند. سالنی  ورزشی  باشگاه  نیز  و  جودو 
نکته قابل اشــــاره اینکه در اظهارات دیروز سخنگوی 
کرونــــا توضیحــــی در مــــورد  بــــا  ســــتاد ملــــی مقابلــــه 
وضعیــــت محدودیت های اعمال شــــده در مراکز 25 
اســــتان مربوطه ارائه نشــــد و با توجه بــــه اینکه پایان 
24 آبان ماه تعیین شــــده بود، از دیروز  محدودیت ها 
باشــــگاه های  و  سرپوشــــیده  اســــتخرهای  )شــــنبه( 
کشــــتی، کاراته  ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
و جــــودو و نیــــز باشــــگاه ورزشــــی ســــالنی مشــــکلی 
بــــرای فعالیــــت ندارند مگــــر اینکه خبــــری در رابطه با 
ممنوعیــــت و محدودیــــت فعالیــــت از ســــوی وزارت 

مراجع ذی ربط اعام شود.
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هگمتانه، گروه اندیشه: با توجه به وجوب امر به معروف 
و نهی از منکر و فراموشــــی این فریضه، در این قســــمت 
روزانه بخش هایــــی از کتاب امر به معروف و نهی از منکر 
در نگاه شــــهید مطهری را به نظرگاه شریف و دقیق مردم 

می کنیم. عرضه  همدان  دارالمؤمنین 
این دایره به عنوان امر به معروف و نهی از منکر درست 
شــــده و پایه دینی داشــــته و از شــــئون حکومــــت بوده 

است،
همان طوری که تشکیات و دوایر دیگری وجود داشته 
مثل دایره قضــــاء که این هم تاریخچــــه ای دارد و از زمان 
خلیفــــه دوم امــــر قضاء را شــــخص دیگر غیر از شــــخص 
 توســــعه 

ً
خلیفه با فرمان خلیفه عهده دار شــــد و تدریجا

پیدا کرد تا در عهد هارون به وســــیله ابویوســــف شاگرد 
 منظمی پیدا کــــرد و خود 

ً
ابوحنیفــــه تشــــکیات نســــبتا

ابویوســــف به عنوان قاضی القضاة در رأس تشــــکیات 
قضائــــی قــــرار گرفت و همچنیــــن دایره دیگــــری بوده به 
نام الظاهــــر کار شــــهربانی را انجام مــــی داده، و همچنین 
دوایــــر و مناصب زیــــادی از قبیــــل نقابت و غیــــره که در 
تواریخ مضبوط اســــت. تمام این دوایر به نحوی وابسته 
بــــه دســــتگاه خافــــت و حکومت بــــوده اســــت. به هر 
حال دایره حســــبه همــــان دایره امر به معــــروف و نهی از 
منکر بوده و رنگ و صبغه دینی داشــــته. محتِســــبین و 
 آنان که در رأس دایره حسبه بوده می بایست 

ً
مخصوصا

هم عالم و مطلع باشند و هم با ورع و تقوا و امانت، و یک 
نوع احترام دینی در میان مردم داشته باشند.

ناظــــر و مراقب اعمال مــــردم بوده که مرتکــــب منکرات 

را  می خــــواران  و  می خوارگــــی   
ً
مخصوصــــا و  نشــــوند 

»محتِســــب« ســــخت تحــــت نظــــر قــــرار مــــی داده. لهذا 
شــــعرایی که به نام می  و محبوب تغــــزل می کرده اند جور 
محتســــب را زیاد در اشــــعار خود به کار برده اند. شــــاید 
حافظ از همه بیشتر نام محتسب را در اشعار خود آورده 

است. از جمله
می گوید:

ای دل بشارتی دهمت محتســــب نماند وز می  جهان پر 
است و بت می گسار هم

می گوینــــد نظر حافظ به امیر مبارزالدین اســــت که مدتی 
بــــرای جلب نظر مــــردم تظاهر به امر به معــــروف و نهی از 
رفتار می کرد »محتســــب« منکر می کــــرد و مانند یک. نام 
محتســــب را حافظ به او داد. و چــــون کار او تظاهر بود نه 
، خود همه چیز را روی می خوارگی  حقیقت لهــــذا در اواخر

گذاشت و مورد طعن و استهزاء حافظ و دیگران است.
یا مثًا سعدی در باب دوم گلستان می گوید:

چنــــدان که مرا شــــیخ اجــــل شــــمس الدین ابوالفرج بن 
الجوزی ترک ســــماع فرمودی و به خلوت و عزلت اشــــاره 
کردی عنفوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب، 

آمدی گفتمی: هر وقت نصیحت شیخم یاد 
قاضی ار با ما نشــــیند برفشــــاند دســــت را / محتسب گر 

می  خورد معذور دارد مست را
از همیــــن شــــعر ســــعدی معلوم اســــت که قاضــــی غیر 
از محتســــب بــــوده و قســــمت قضــــاء غیر از قســــمت 

احتساب بوده است.
اصطاح حســــبه و احتســــاب در مورد امر بــــه معروف و 

نهی از منکر یک اصطاح مســــتحدثی است که از همان 
زمان هایی که دایره احتســــاب در حکومت اســــامی به 
وجود آمــــد این کلمــــه هم به معنــــای امر بــــه معروف و 
نهی از منکر استعمال شــــد و ااّل در قرآن یا اخبار نبوی یا 
روایات ائمه اطهار علیهم الســــام این کلمه در مورد امر 
به معروف و نهی از منکر اســــتعمال نشده. نه در اخبار و 
روایات شیعه این کلمه به این معنی دیده می شود و نه 

در اخبار و روایات اهل تسنن.
در دوره هــــای بعد که این کلمه در اجتماع اســــامی برای 
 در اصطاح فقهــــا و علما هم 

ً
خــــود جا پیدا کــــرد تدریجــــا

راه نامیدنــــد. در میان علمای شــــیعه آن مقــــداری »باُب 
الِحســــَبه« پیدا کــــرد و بعضی باب امر بــــه معروف و نهی 
از منکر را »که من دیده و اطاع دارم، از فقها شــــهید اول 
 تحت 

ً
محمد بن مکی اســــت که در کتاب دروس رســــما

عنــــوان از امر به معــــروف و نهی از منکر نــــام می برد؛ و از 
محدثین مرحوم فیض کاشــــانی اســــت در کتاب وافی.« 
الحســــبه ولی مرحــــوم فیض حســــبه را تعمیــــم داده به 
طوری که شــــامل کتاب جهاد و امر به معــــروف و نهی از 

منکر و کتاب حدود می شود.
صاحب مجمع البحرین هم با اینکه تنها در صدد تفسیر 
و شــــرح لغاتی اســــت که در قرآن کریم یــــا احادیث آمده 
اســــت و همان طــــوری که عرض کــــردم در قــــرآن کریم و 
حدیث این ماده به معنی امر بــــه معروف و نهی از منکر 
نیامده، در عین حال بــــه ماحظه اینکه در عصر صاحب 
مجمــــع البحریــــن این مــــاده به ایــــن معنی اســــتعمال 
می شده، می گوید: الحســــبة هو االمر بالمعروف و النهی 

. المنکر عن 
به هر حال همچو دایره ای به نــــام امر به معروف و نهی از 
منکر در تاریخ اسام به وجود آمده و دایره وسیعی بوده 
است. هرچند حســــبه و احتســــاب از آن نظر که وابسته 
به دســــتگاه حکومت و خافت بوده نمی توانسته کامًا 

اسامی باشــــد، اما نظر به اینکه خواســــته مردم در مورد 
اجــــرای احــــکام و مقررات اســــامی آن را به وجــــود آورده 
 دایره مفید و ثمربخشــــی بوده است و حتی 

ً
بود، نســــبتا

کتاب های بســــیار خوب و نفیس در موضوع حســــبه و 
وظایف محتسب نوشته شده است.

پیام استاندار به مناسبت هفته ملی کتاب

کرونا فرصت همنشینی بیشتر با کتاب
صدور  بــــا  همدان  اســــتاندار  اندیشــــه:  گــــروه  هگمتانه، 
پیامــــی به مناســــبت هفته ملــــی کتاب، کتــــاب خوانی و 
کتابــــدار گفــــت: کتاب همراه همیشــــگی انســــان در هر 
زمان و مکان به ویژه در شرایطی چون همه گیری بیماری 
کرونا اســــت که کمک می کند مردم با مانــــدن در خانه از 
این فرصت برای مطالعه و همنشــــینی بیشــــتر با کتاب 

کنند. استفاده 
ســــید ســــعید شــــاهرخی در این پیــــام آورده اســــت: در 
شــــرایط شــــیوع بیماری کرونــــا و توصیه به خانــــه ماندن 
افراد، بدیهی است که اهالی کتاب این فرصت را مغتنم 
شــــمرده و بیش از دیگران نســــبت به کاهــــش ترددها 

در معابر عمومــــی به منظور حفظ ســــامتی مردم پایبند 
هستند.

وی با اشــــاره به آیه قــــرآن کریم که می فرماید "آیا کســــانی 
که می داننــــد با کســــانی که نمی داننــــد برابرنــــد"، افزود: 
هزار و 400 ســــال پیش پیامبر گرامی اســــام)ص(، پیام 
، با در دســــت داشــــتن  آور رحمــــت و مهربانــــی پروردگار
معجــــزه ای به نــــام کتاب، پیــــام الهی را به میــــان آدمیان 
آورد و با معرفی انســــان به عنوان اشــــرف مخلوقات، راه 
ســــعادت و کمال را پیش روی او گذاشــــت و برای فهم 

سخن خداوند او را به خواندن تشویق کرد.
اســــتاندار همدان با اشــــاره به اینکه امروز نیز با گذشت 

قرن ها، همچنان کتاب بهترین همراه و دوســــت واقعی 
گاهی را برای او به  انســــان به حســــاب می آید که رشــــد و آ
آورده، اظهار کرد: هر روز بیش از گذشته نسبت  ارمغان 
به لزوم گســــترش فرهنــــگ مطالعه و انس بــــا کتاب در 

جامعه برای انسان در هر سنی پی می بریم.
آدمی  کرد: تجربه قرن ها همزیستی  شاهرخی خاطرنشان 
با کتاب نشان داده اســــت که انس با این اعجاز بی نظیر 
جهان، انســــان ها را برای کارها و اقدامــــات بزرگ بیش از 
پیش آماده می کند و مســــیر او را برای به دســــت آوردن 

موفقیت در هر عرصه ای هموار می سازد.
به گفتــــه وی 24 آبان مــــاه که به نــــام عالم جلیــــل القدر 

تفسیر  صاحب  طباطبایی«  »سیدمحمدحســــین  آیت ا... 
ارزشــــمند المیزان و روز کتــــاب، کتاب خوانــــی و کتابدار 
کیدی است تا همگان را به مطالعه  شناخته می شــــود، تأ
بیشتر تشــــویق و فرزندان خود را با کتاب مانوس کنیم 

آنها شویم. آینده درخشان برای  تا موجب شکل گیری 
همدان  اســــتان  در  عمومــــی  کتابخانه هــــای   ، اســــتاندار
را فرصتــــی بی نظیــــر و در دســــترس بــــرای مطالعه مردم 
دانســــت و عنوان کرد: افراد می تواننــــد بدون دغدغه و 
آسان نســــبت به امانت کتاب و پیگیری سیر مطالعاتی 

خود اقدام کنند.

اندیشه

استاد نداف
و صدها نکته  ناگفته
غالمرضا فریدونی  �

ادای دین به مرحوم حاج رحیم نداف برآنم داشــــت 
که دل نوشــــته ای به یاد آن مرد بزرگ بنویســــم. ولی 
قبل از هر چیزی به خوانندگان محترم عرض کنم که 
هر چیزی که از ذهنم گذشت با طنز و شوخی همراه 
بود چرا که هیچ دیداری با استاد عزیزم مرحوم نداف 
نداشتم مگر اینکه ایشــــان شوخی و طنز را ضمیمه 

صحبت شان می کردند.
آشــــنایی من با ایشــــان به ســــال 65 برمی گردد که 
دبیر ریاضی، جبر و هندســــه دبیرســــتان شــــریعتی 
بــــود. دبیری بســــیار جدی و ممحــــض در تدریس با 
ســــواد باالی ریاضی. در کاس که بود گویی شــــأن 
وزیری برای خــــودش قائل بود. رئیس دبیرســــتان 
را هم عددی حســــاب نمی کرد. وقتــــی دانش آموزی 
را از کاس بیــــرون می کــــرد رئیس دبیرســــتان هم 
می دانســــت نباید وســــاطت کند مگر قبل از آن با 

آقای نداف هماهنگ کرده باشد.
مرحــــوم نــــداف در کار تدریس بســــیار زبردســــت و 
منظم بود. آنچنان بر تدریس دروس ریاضی مسلط 
بــــود که ضعیف تریــــن دانش آموزان هــــم بی بهره از 
فهم آن نمی ماندند. ایشــــان بعد از برگزاری امتحان، 
پاســــخنامه را با خط بســــیار خوش و زیبا می نوشت 
و می زد پشــــت شیشــــه دفتر دبیرســــتان و ورق ها 
را بــــا دقــــت تصحیح می کــــرد و جای هیــــچ اعتراضی 
نمی گذاشــــت. معموال بخشی از ساعت کاس را به 
امور سیاسی اختصاص می داد و به تحلیل مسائل 
روز می پرداخــــت. ســــخنانی کــــه از نظــــام و حضرت 
امام)ره( جانانه دفاع می کرد و انتقاداتی را نیز متوجه 
مســــؤوالن می نمــــود کــــه از روحیه نقادانه ایشــــان 

نشأت می گرفت.
داروخانــــه  در  شــــب ها  نــــداف  آقــــای  زمــــان  آن  در 
شــــبانه روزی کمیته امداد امام خمینی)ره( مشغول 

بود بدون دریافت ریالی و فقط برای رضای خدا.
استاد نداف نســــبت به بچه های رزمنده و بسیجی 
که به جبهه می رفتند احســــاس مسؤولیت می کرد. 
کاس های فوق العــــاده ریاضی بدون دریافت حتی 
یک ریال حق الزحمه برگزار می کرد و قرار گذاشته بود 
هر کس امتحان نهایی یا دانشگاه قبول شود به او 

ناهار دهد و سر قرارش هم بود.
آقــــای نــــداف ذره ای و بلکه کمتــــر از ذره ای به مال و 
آزاده بود و همین  منال دنیا وابسته نبود و بســــیار 
روحیه موجب شده بود که زبانش به نقد منصفانه 
و عاقانه باز باشــــد و بدون رو در واسی، انتقاداتش 

را بگوید.
استاد عزیزمان در اوج بندگی و اخاص سیر می کرد . 
از شهرت و مطرح شدن به شــــدت پرهیز می کرد. او 
گمنامی را دوست داشت. نمونه ای کوچک از تعبد 
استاد، تقید ایشان به نماز جماعت و جمعه است . 
معموال نمازهای مغرب و عشا را در مسجد میرزاتقی 
اقامه می کرد و هر هفته در نماز جمعه حاضر می شد. 
بعضــــی از مواقع بــــا اصرار زیــــاد می توانســــتم در راه 
برگشت از نماز جمعه او را برسانم ولی عمدتا قبول 
نمی کرد و با اتوبوس برمی گشت چون مناعت طبع 

باالیی داشت.
دو ســــال قبل در ایــــام دهه فجر زیارتشــــان کردم. از 
آنجا که ایشــــان در قبــــل از پیروزی انقــــاب به خاطر 
فعالیت های ضــــد رژیم به زندان افتــــاده بود، گفتم 
آقــــای نداف وقتــــی بدهید خدمت برســــم خاطرات 
بنویســــم.  را  زندانی تــــان  دوران  و  انقــــاب  از  قبــــل 
تصمیم داشــــتم در روزنامه منتشر کنم. گفت: "آخه 

خاطرات من به درد کی می خوره"
اگر تمام سوابق رســــانه ها را بگردید یک مصاحبه از 

این بزرگ مرد نخواهید یافت.
مرحوم نــــداف با ذکاوت و تیزهوشــــی تمــــام وقایع 
انقــــاب را رصد می کرد و در تمــــام برهه های نظام راه 
حق و مسیر درســــت را تشخیص داده و روشنگری 
می کــــرد و در تمــــام صحنه هایی که بــــه تقویت نظام 
یادواره های  در  داشــــت.  فعــــال  حضور  می انجامید 
شــــهدا حتی المقــــدور حضور می یافــــت و عموما در 

راه پیمایی ها شرکت می کرد.
آخرین باری که زیارتشان کردم به حدود 20 روز قبل 
بر می گردد. با همان کت و شلوار مشکی و پیراهن 
سفید ساده که همیشــــه بر تن داشت برای اقامه 
نماز مغرب و عشــــا تشــــریف آورده بودند مســــجد 
مهدیــــه. رنگــــش بســــیار زرد و مدارکی در دســــت 
را پرســــیدم  از مرحوم علت زردی صورت  داشــــت. 
آزمایــــش را از  گفتنــــد نمی دانــــم باید بروم جــــواب 
آزمایشگاه درمانگاه الوند بگیرم ببرم پیش دکترم 
شده بود.  خشک  دهانش  بوعلی.  بیمارســــتان  در 
گفتــــم اجــــازه بدهید براتــــان آب میــــوه ای بگیرم با 
اصــــرار راضی شــــد. از فروشــــگاه کــــورش روبه روی 
مســــجد مهدیه دو تا رانی پرتغال خریدم و درشــــان 
را باز کردم و ریختم داخل لیوان و تعارفشان کردم. 
چون آب میــــوه صنعتی برایش ضرر داشــــت فقط 
مقــــدار کمی از آن را خورد. گفتــــم اجازه بدهید بروم 
آب میــــوه طبیعی بگیرم ولــــی نپذیرفت حتی حاضر 
نشــــد که تا درمانــــگاه الوند با خودرو همراه شــــان 
باشم. گفت فعا فرصت دارم بهتر است که پیاده 

بروم.
آخر دنیا همین اســــت و آنچه می ماند کارهای نیک 
انســــان هاســــت . آقای نداف عاش ســــعیدا و مات 
سعیدا شــــد. اســــتاد نداف انبانی از اعمال صالح و 
نیک و اعمال مــــا تقدم را ذخیره کــــرد و با خود برد و 
شاگردان صالح و باقیات الصالحاتی که برایش شد 

. اعمال ماتأخر
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

یادداشت میهمان

دایره امربه معروف 
و نهی از منکر از شئون حکومت
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

طالیه داران ورود به بهشت
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: اگر شــــکرگزاری کنید 
نعمت ها را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.
پیامبــــر اکــــرم)ص( فرموده انــــد: وقتی خداوند بــــرای قومی نیکــــی خواهد 

عمرشان را طوالنی و زبانشان را به شکر باز می کند.
حکایت: حضرت رســــول اســــام)ص( از مردی ســــؤال کــــرد: چگونه صبح 
. برای بار سوم  . دوباره سؤال کرد: باز جواب داد به خیر کردی؟ گفت: به خیر
)ص(  ســــؤال کرد، مرد پاسخ داد: حمد و شکر خدای را به جای آوردم. پیامبر
فرمود: همین را از تو می خواســــتم. ایشــــان نقل می کنند که در روز قیامت 
عــــده ای طایه داران ورود به بهشــــت هســــتند بــــه نام گــــروه »ممادون«، 
می پرســــند اینها چه کســــانی هســــتند: حضرت فرمودند: اینــــان بندگانی 
هســــتند که در هر حال خواه در سختی و خواه در آسانی شکر خدای تعالی 

را به جای می آورده  اند.
ستایش خداوند بخشنده را
که موجود کرد از عدم بنده را

که را قوت وصف احسان اوست
که اوصاف مستغرق شأن اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

خبرنامهگفتگو

 شاعرانه

کتاب باز

سهل انگاری نویسندگان در نوشتن زندگی پیامبر اعظم)ص(
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: نویســــنده کتاب »آنــــک آن یتیم 
نظرکرده« با انتقاد از نویسندگانی که با سهل انگاری سراغ زندگی 
پیامبر)ص( می روند، می گوید: گاهی این دست نویسنده ها به 
دلیل کج سلیقگی، برخی زیبایی های تاریخی زندگی پیامبر)ص( 

را حذف می کنند!
محمدرضا سرشار از نویسندگان کشورمان در گفت وگویی 
درباره این مســــأله که چرا ما از تاریخ زندگی و شــــئون مختلف 
زیســــتی پیامبر)ص(، قصه و رمان اندکی در میان آثار منتشر 
شــــده داریم، اظهار کرد: ما نوشــــته هایی با عنوان داســــتان و 
رمان درباره زندگی حضرت رسول)ص( کم نداریم، اما در اینکه 
این  ها چقدر به معنای واقعی کلمه داستان هستند و مبتنی 
بر معیارهای اصولی این قالب ادبی نوشــــته شــــده اند، دچار 

مشکل هستیم.
در ادامه بخش هایی از این گفت و گو را می خوانید.

 به علت نبودن جریان نقد درســــت، ســــره از ناسره   �
تشخیص داده نمی شود

سرشار به مسأله غلبه کمیت بر کیفیت اشاره کرد و با تأکید 
بر اینکه در دادن اطاعات راجع به مسائل دینی از جمله تاریخ 
اسام، جامعه دچار احساس سیری کاذب شده است، عنوان 
کرد: در منبرها کتاب ها و برنامه های مختلف دچار این مسأله 
شده ایم. از این رو می بینیم کسانی که حتی کتاب  هم نخوانده 
و گوش هم نمی د هند توهم دانســــتن دارند. در این صورت، 
هر اثر تازه ای هم که در این زمینه منتشر شود، اغلب با همین 
توهم، خوانده نمی شــــوند. در حالی که در عمــــل، این افراد، در 
بهترین شرایط، اطاعات و مطالب پراکنده و نیمه جویده ای از 

موضوع در حافظه خود دارند. و این، خسرانی بزرگ است.
نویســــنده »غیر از خدا هیچکس نبود« ادامه داد: از طرفی، به 
علت نبودن جریان نقد درست، سره از ناسره تشخیص داده 
نمی شــــود. در نتیجه، همه این قبیل آثار به یــــک چوب رانده 
می شوند. در این صورت اثر جدیدی هم که منتشر شود همه 

فکر می کنند کاری مشابه و تکراری است.
ثار قرار دارد  �  »آنک آن یتیم نظر کرده« با فاصله از دیگر آ

وی بــــه کتاب خود با نام »آنک آن یتیم نظر کرده« اشــــاره کرد و 
افزود: این کار بدون اغراق واقعا نســــبت به کارهای مشابهی 
که چه به فارســــی نوشته و چه از دیگر زبان ها به فارسی ترجمه 
شده، فاصله زیادی دارد و متفاوت است. اما تا به امروز، کسی 
مقایســــه ای میان این کار و آن آثار به ظاهر مشابه دیگر انجام 

نداده است تا تفاوتها آشکار شود.
وی افزود: در هنر، تشخیص کیفیت کار هر کسی نیست. اهل 
فن باید تجزیه و تحلیل و بعد آثار مناسب و برجسته را معرفی 
کنند. متأسفانه این مشکل منحصر به توده کتابخوان هم 
نیست، در ارتباط با جشنواره  های ادبی هم همین گونه است: 
داوران جشــــنواره های ادبی که اغلب در این زمینه پژوهشی 
نداشته و قلمی نزده اند، تصورشان از داستانهای راجع به تاریخ 
اسام، ساده نویسی یا بازنویســــی تاریخ است. حال آنکه این 
تصور، غلط است. آنها معتقدند نویســــنده این گونه آثار، کار 
خاقانه داستانی نمی کند؛ و این گونه آثار را خاقانه نمی دانند. 
بر این اساس، در جشنواره های کتاب ما، این آثار، غالبا خوانده 

نشده، کنار گذاشته می شوند.
 برای تالیف در حوزه تاریخی باید چند منبع مطالعه   �

شود/ نوشتن در این موضوعات، سخت است
سرشــــار با بیان اینکه جز جشــــنواره گاهانه قصه های قرآنی، 

پیامبران و ائمه، در کشور، هیچ جشنواره ای به کتاب »آنک آن 
یتیم نظر کرده« جایزه ای نداد. اما جالب است بدانید که ترجمه 
فقط نیمی از این کتاب )مجلد اولش( در جایزه کتاب ســــال 
خارجی جمهوری اسامی ایران، برگزیده شد و 50 سکه دریافت 
کرد. این مسأله نشــــان می دهد که داوران و سرداوران در این 
گزینش ها بســــیار تأثیرگذارند. مجموعه ایــــن عوامل باعث 
می شود نویســــنده ها کمتر وارد این حیطه شوند و یا اگر وارد 

شدند به اندازه کافی روی کارشان مایه نگذارند.
مولف کتاب »مهاجر کوچک« گفت: یک بررسی ساده در مورد 
نویسندگان داستان ها و رمان های منتشره از زندگی رسول 
اکرم)ص( در کشور، در شاخه ادبیات کودک و نوجوان، نشان 
می دهد که بســــیاری از این افراد یا اصا نویسنده نیستند یا 
حداکثر، نویسندگان توانایی نیســــتند. برخی از آنها، حداکثر، 
افراد متدینی هستند که احساس مسؤولیت کرده و شروع 
به نوشــــتن در این زمینه کرده اند. هرچند برخی هایشان هم 
اینطور نیســــتند. برخی از آنان یک یا دو منبع را در مقابل خود 
قرار می دهند و آن را ساده نویسی می کنند. گاهی هم به دلیل 
کج ســــلیقگی، برخی زیبایی های تاریخی زندگی پیامبر)ص( را 
هم حذف می کنند! بنابراین شــــما به عنوان مخاطب رغبت 
نمی کنید این کتاب ها را بخوانید. باید تأکید کرد که جذابیت در 
اثر تاریخی دینی نیز مهم است و اهالی قلم باید در این زمینه، کار 

جذاب تولید کنند.
عضو هیأت مؤسس انجمن قلم ایران با بیان اینکه نوشتن 
در این موضوعات به معنای کامل کلمه ســــخت است، ابراز 
داشــــت: تأکید می کنم به معنای واقعی کلمه سخت است. 
من بیش از 23 سال پیش، ادامه نگارش همین اثرم را متوقف 
کردم، فقط به دلیل دشــــواری کار. و حاال هم، وقتی می خواهم 
مسأله معراج را بنویسم، به قدری به نظرم دشوار می رسد، که 
مدام برای خودم، بهانه های مختلف می آورم تا به سراغ نوشتن 
آن نروم. چون دشواری کار زیاد است. کسی که به عظمت کار 
نوشتن، آن هم در باره ماجرایی که زمان وقوعشان 1400 سال 
گاه باشــــد،  قبل، و قهرمانش عصاره و بهانه خلقت اســــت آ
می داند که نوشتن چنین داستانی، اصا کار آسانی نیست. با 
این حال، هر یک از ما وقتی در این باره می نویسیم، می دانیم 
که فقط قطره ای از این دریای بی انتها را در کوزه داســــتان خود 
می کنیم. اما همان هم دشوار است. هر چند، حاصل کار لذت 

بخش است.
 در دنیــــای غــــرب مــــدرن، پایه و اســــاس همه چیز   �

اقتصاد است، کاالهای فرانسوی تحریم شود
وی در بخش دیگری از این مصاحبه به واکنش های این روزها به 
اهانت به ساحت پیامبر)ص( هم اشاره کرد و گفت: در این روزها 
می بینیم هشتگ هایی در فضای مجازی در پاسخ به مکرون در 
حال انتشار است و هر کسی به اندازه توان خود در صدد محکوم 
کردن این کار نفرت انگیز و سخیف است. اما آنچه در این میان 
برای غرب اهمیت دارد و به نظرم باید در آن مســــیر حرکت کرد 
اقتصاد او اســــت. زیرا در دنیای غرب مدرن، پایه و اساس همه 
چیز اقتصاد است. بنابراین ضمن انجام تقابل های فرهنگی و 
سیاسی، باید کاالهای فرانسوی تحریم شود،  حداقل سفیر آنها 
برای مدتی، از کشور، اخراج شود. یا روابط دیپلماتیک برای مدتی 
قطع یا الاقل محدود شــــود. هرچند ظاهرا دولتمردان فعلی ما، 
حساسیت الزم را در این زمینه ندارند. من نمی دانم آنها از چه چیز 

می ترسند، و چرا این اهانت برایشان مهم نیست؟!

شعر جدید علیرضا قزوه درباره حمله تروریستی به دانشگاه کابل

! کجاستی؟!« حرف بزن! عزیز من! »جان پدر

هگمتانه، گروه فرهنگی: علیرضا قزوه، شــــعر جدید خود را به شهدای 
حمله تروریستی در دانشگاه کابل تقدیم کرد.

حمله تروریستی به دانشگاه کابل افغانستان در چند روز اخیر بسیار 
خبرســــاز شــــد؛ در این بین ماجرای یک پیامک بیش از بقیه به چشم 
آمد و بســــیاری از مردم دنیا را اندوهگین کرد؛ پــــدری که پس از 142 بار 
تماس با فرزندش، این پیام را برای او فرســــتاد: »جان پدر کجاستی؟«؛ 

علیرضا قزوه شــــاعر نام آشنای کشورمان با انتشــــار سروده ای جدید 
نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد؛ او درباره این شعر خود گفت: 
پیامکی دیدم که شــــعر بــــود و فی البداهه این غزلک را نوشــــتم برای 

دختری به نام کابل جان!
جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی

ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی
ای به فدای خنده  زخمی و دلشکسته ات

شکر خدا که همچنان سرخوشی و به پاستی
کابل زخم خورده ام! وقت برای گریه نیست

گریه ی با تبسمی، گم شده در خداستی
کابل جان خسته ام! شانه ی ما پناه تو

چشم و زبان پارسی! نور دو چشم ماستی
کابل جان چه می کشی؟ از دست حا رامیان

کابل بی پناه من! قبله ی عشق و راستی!
دختر شعر فارسی! کابل من! چه می کنی؟

! کجاستی؟!« حرف بزن! عزیز من! »جان پدر

شاخص های مکتب شهید سلیمانی کتاب شد
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کتــــاب »شــــاخص های مکتب شــــهید 

سلیمانی« توسط انتشارات »خط مقدم« منتشر شد.
گفتن و شنیدن از شهید حاج قاسم ســــلیمانی بعد از شهادت شان 
بــــرای خیلی ها به یک موضوع مهم تبدیل شــــده اســــت. برای همین 
کتاب ها در این زمان یک منبع خوب و قابل اطمینان هستند. کتاب 
»شــــاخص های مکتب شــــهید ســــلیمانی« که به تازگی منتشر شده 
است، از آن کتاب هاست که می تواند اطاعات خوب و مستندی را به 

مخاطب ارائه بدهد.
حجت االسام علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه 
که از زمان جنگ، هم رزم و دوســــت نزدیک و صمیمی حاج قاسم بود، 
کار نوشــــتن و روایت این کتاب را انجام داده اســــت و ســــعی کرده بر 
مبنای سخنان شهید و خاطراتش، یک کتاب جامع، خاصه و مستند 

از خصوصیات مکتب و تفکرات شهید سلیمانی بنویسد.
یک نکته مهم در باب این کتاب، این اســــت که نویسنده سعی کرده 
اســــت با موضوع بندی دقیق، هــــر موضوعی را کــــه در صحبت ها و یا 
خاطره های حاج قاســــم می آیــــد، ذیل گفتمان های امــــام و رهبری قرار 

دهد و این باعث شده است تا از لحاظ مرجعیت، کتاب خوبی باشد.
در بخشی از این کتاب آمده است:

»برای تبیین مکتب شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی باید اول مکتب 
)ص( و  اســــام را بشناســــیم. پس از آن، سراغ تشــــریح مکتب پیامبر
اولیای الهی برویم و مکتب حضرت سیدالشهدا)ع( را دقیق و عمیق 
بشناســــیم. آن زمان اســــت که مکتب امــــام خمینــــی)ره( نمود پیدا 

، شاخص های مکتب شهید  می کند. با شناخت مکتب خمینی کبیر
سلیمانی نیز شناخته شده است.

تبیین همه  آنچه نگاشــــتیم، از حوصله  این نوشــــتار خارج است. ما در 
این کتاب کوشــــیده ایم پس از اشــــاره ای کلی به مکتب اســــام ناب 
محمــــدی)ص( و به مکتب امام حســــین)ع(، شــــاخص های مکتب 
امام خمینــــی را بیان کنیم و ضمن تبیین هر شــــاخص از مکتب امام 
بزرگوارمان، شــــاخص های مکتب شــــهید ســــلیمانی را با مکتب امام 

خمینی)ره( تطبیق دهیم.
شــــایان ذکر اینکه شــــاخص هایی کــــه نوشــــته ایم و می خوانید، فقط 
شــــماری از شــــاخص های مکتــــب ســــلیمانی و اهم آن هاســــت؛ زیرا 
تبیین همه  شاخص ها شــــدنی نیست و از حوصله  خواننده هم خارج 
است. در تبیین شاخص ها، از سخنان ســــردار شهید سلیمانی بهره 
برده و البته نگاه دیگران را به نگاه شــــهید ضمیمــــه کرده ایم تا کتابی 

خواندنی تر در دست مخاطبان باز شده باشد.
، آغازی برای مجموعه کتاب هایی در بیان عظمت  به یقین این نوشتار

و شأن شهید سرافراز و بزرگ جبهه  مقاومت است.
، کتاب شاخص های  امید اســــت با نقد زیبای شــــما خوانندگان عزیز
مکتب شــــهید ســــلیمانی، به دوران بلوغ خود پا گــــذارد و بتواند این 
 ، ، پررنگ تر از امروز مکتب را زیباتر نمایش دهد تا آن شــــهید گران قدر

سرمشق نسل جوان جهان کنونی و آینده قرار گیرد.«
این کتاب توســــط انتشــــارات »خط مقدم« منتشــــر شــــده است و با 

قیمت 20 هزار تومان به فروش می رسد.

مهلت ارسال اثر تا پایان آبان

وجه تمایز دومین دوره جایزه ملی غزل حسین جالل پور
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: جایــــزه ملــــی غزل حســــین 
، از غزل سرایان، پژوهشــــگران و ناشران دعوت  جال پور
کرد تا در صورت تمایل آثار خــــود را به دبیرخانه این جایزه 

ملی ارسال کنند.
حســــن فرهــــادی، دبیــــر دومیــــن دوره جایزه ملــــی غزل 
حســــین جال پور )جایزه مســــتقل غزل( درباره این دوره 
اظهار کرد: بــــرای آغاز به کار دومیــــن دوره جایزه ملی غزل 
، از غزل ســــرایان، پژوهشگران و ناشران  حسین جال پور
می خواهیــــم در صــــورت تمایل آثــــار خود را بــــه دبیرخانه 

ارسال کنند.
وی ضمن برشــــمردن بخش های جایزه خاطر نشــــان کرد: 
(، مجموعه غزل  غزل های ارسالی )حداقل 3 و حداکثر 5 اثر

چاپ شده )کتاب می بایست در یکی از سال های 98 یا 99 
چاپ شده باشــــد(، پژوهش، مقاله و پایان نامه )مقاالت و 

 می بایست در خصوص غزل باشد(.
ً
پژوهش ها صرفا

فرهادی در بخش دیگر با بیان اینکه متقاضیان ابتدا باید 
در وبگاه جایــــزه ثبت نام کنند، افزود: حداکثر ســــن برای 
حضور در بخش غزل های ارســــالی 30 ســــال است البته 

بخش های کتاب و پژوهش شرایط سنی ندارد.
دبیر این جایزه با اشــــاره یــــه اینکه افــــراد متقاضی در این 
بخش، باید 5 نســــخه از کتاب خود را بــــه دبیرخانۀ جایزه 
ارســــال کنند تأکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار تا جمعه 

30 آبان ماه خواهد بود.
وی در پایان اضافه کرد: این دوره با دوره نخســــت تفاوتی 

ندارد؛ تنها تفاوت اینکــــه در بخش های کتاب و پژوهش 
شرایط سنی خاصی وجود ندارد.

گفتنی است اختتامیه این جایزه 12 دی ماه برگزار می شود.

خیــــال روی تــــو در هــــر طریــــق همره ماســــت
گه ماســــت نســــیم مــــوی تــــو پیونــــد جــــان آ
بــــه رغــــم مدعیانــــی کــــه منــــع عشــــق کننــــد
ماســــت موجــــه  حجــــت  تــــو  چهــــره  جمــــال 
حافظ

له: آ پیامبر صلی اهلل علیه و 

شیعه ما کسی است که از ما پیروی کند 
و پا جای پای ما بگذارد و به کردار ما اقتدا کند.

، ج 6۸، ص 154 بحاراألنوار

ن َهف َدس، شام و ناهار هیچی
َ
آفدابه ِلگ

؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده است. در 
این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که در همدان قدیم 

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
ن َهف َدس، شــــام و ناهار هیچی: هفت دســــت آفتابه و 

َ
آفدابــــه ِلگ

لگن هســــت اما شــــام و ناهار نیســــت. یعنی تجمات و فرعیات بسیار 
اســــت اما از اصل مطلب هیچ خبری نیست. در گذشــــته در هر خانه ای 
یک یا چند دســــت آفتابه و لگن وجود داشــــت که از آن ها برای شست 
و شــــوی دســــت ها قبل و بعد از غذا اســــتفاده می کردند. این کار بیشتر 
در میهمانی ها صــــورت می گرفت. فــــردی آفتابه را در دســــت می گرفت 
و دیگری لگن را، آن گاه بر دســــتان یک یــــک میهمانان آب می ریختند و 
آنها هم می شستند. پشــــت سر آنها هم فردی حوله ای به آنها می داد که 
دســــت ها را خشــــک کنند. گاهی هم یکی از آنان جارویی به پشت خود 
می بســــت و مهمان ها بعد از غــــذا از چوب جارو به عنــــوان خال دندان 

استفاده می کردند.
*در ارائــــه این مطالب از کتــــاب فرهنگ اصطالحات عامیانــــه همدانی تالیف محمــــد علی نوریون- 

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

آمریکای جهان سومی

هگمتانه، گروه فرهنگی: »آمریکای جهان سومی« 
نوشــــته آریانــــا هافینگتــــون و بــــا ترجمه اســــماء 
اســــدی پور و رویــــا جبرائیلی از ســــوی انتشــــارات 

خبرگزاری فارس، روانه بازار کتاب شده است.
واژه جهان سوم جهت معنادهی به وضعیت رفاه 
و توسعه کشورهای فقیر و در حال توسعه جهان 
اطاق می شــــد. اکنون این مفهوم تــــا حدودی بار 
معنای خود را به  دلیل رشــــد برخی از کشــــورهای 
جهان سوم و تغییر در روابط بین الملل از دست 

داده است.
اتحادیه  هــــای منطقه  ای یا روابــــط جنوب - جنوب 
شــــاهدی بر این مدعا است. کشــــورهای توسعه 
 یافته و از جمله کشــــورهای عضو G8 نقطه آرمانی 
توسعه برای دیگر کشورهای جهان شده بودند و 
به  همین دلیل »توسعه خطی« مدل توسعه اکثر 

کشورهای جهان شده بود.
ایــــن کتــــاب کــــه نویســــنده آن در درون جامعه 
آمریکا زندگی می  کند به  درســــتی ایــــن باور را فرو 
می پاشــــد و قطب بندی روابط شمال - جنوب یا 
کشــــورهای توسعه  یافته و جهان ســــوم را تغییر 
مشــــاهدات  به  اســــتناد  با  کتاب  ایــــن  می  دهد. 
و پدیده  هــــای عینــــی و میدانی ثابــــت می  کند که 
مدینه فاضله  ای که از زندگی و »فرهنگ زیســــت 
می  شود،  کشیده  تصویر  به  جهان  در  آمریکایی« 

دروغی بیش نیست.
آنچــــه برای خواننــــدگان در این کتــــاب باید مهم 
جلوه کنــــد، فروپاشــــی زندگی طبقه متوســــط در 
آمریکاســــت. طبقــــه متوســــط موتــــور محرکه هر 
جامعه فعال و پویاســــت، اما محتوای این کتاب 
نشــــان می  دهد که این طبقه جایــــگاه خود را در 
آمریکا از دســــت داده و به  صورت مایم به  سوی 
جامعه ای ضعیف و فقیر در حال حرکت اســــت. 
این درحالی اســــت که درآمــــد ناخالص در آمریکا 
و حجــــم اقتصاد این کشــــور تفــــاوت معناداری 

نکرده است.
بنابرایــــن می  تــــوان فهمیــــد کــــه درصــــد اندکی از 
آمریکایی  ها که طبقه ســــرمایه  دار هستند، هر روز 
فربه  تر می  شــــوند و فاصله خود با اکثریت مردم را 

زیاد می کنند.
نویسنده کتاب در بخشی از آن اذعان می کند:

از این عبــــارت »آمریکای جهان ســــومی«  مــــن 
بــــرای جمع بندی حقایق تلخــــی بهره برده ام که 
گاه  به طــــور معمول ترجیــــح می دهیم از آن ها آ
به   را  ناخوشایندی  نقاط  کردم  ســــعی  و  نباشیم 
هــــم متصل کنم کــــه معمواًل ترجیــــح می دهیم 
بــــه  هــــم مرتبــــط نشــــوند. می خواهــــم یکــــی از 
ازنظر  کنم.  مطرح  را  نگرانی هایمان  عمیق تریــــن 
ملــــی، جایگاه ما در حال افول اســــت. این یک 
هشــــدار است. یک آژیر خطر است که می گوید 
اگــــر مســــیر حرکــــت خــــود را اصــــاح نکنیــــم، 
احتمال  خــــود،  ظاهری  تقدیر  و  تاریــــخ  برخاف 
اینکــــه بــــه ملتی جهان ســــومی تبدیل شــــویم 
وجــــود دارد. جایــــی کــــه تنهــــا دوطبقــــه وجود 
و  زیل  بر مثل  جایــــی  بقیه،  و  وتمنــــدان  ثر دارد؛ 
پشت  آن  وتمندان  ثر که  کشــــورهایی  مکزیک. 
و  می کننــــد  زندگــــی  مســــتحکمی  وازه هــــای  در
فرزندان شان  از  دست  به   مسلســــل  محافظانی 
می  کنند.  محافظــــت  کودک  ربایــــی  مقابــــل  در 
کشــــوری که نتوانســــت پا به پــــای تاریخ پیش 
خارجی  دشــــمن  توســــط  نه  که  کشــــوری  ود.  بر
و  شــــرکت ها  نخبگان  طمــــع  وســــیله  به   بلکــــه 

غفلت رهبران منتخب، ویران شــــد.
درآمده  صــــدا  بــــه  مــــا  ملت  بــــرای  خطــــر  یــــر  آژ
شــــده  نابود  مــــان  صنعت  پایه هــــای  اســــت؛ 
و همــــراه خــــود انواع مشــــاغلی را کــــه بیش از 
کشــــورمان  اقتصاد  فقــــرات  ســــتون  قرن  یک 
ســــامانه  می بــــرد.  بیــــن  از  داده انــــد  شــــکل  را 
وهای  نیر برای  و  بوده  نابســــامان  ما  آموزشــــی 
آموزش مورد  آینــــده، فراگیری اطاعــــات و  کار 
 21 قرن  در  خــــوب  مشــــاغل  کســــب  برای  نیاز 
ما،  یرســــاخت های  ز اســــت.  کــــرده  دشــــوار  را 
جاده هــــا، پل ها، آب و فاضــــاب، حمل  و  نقل 
نابــــودی  حــــال  در  الکتریکــــی  ســــامانه  های  و 

. هستند
طبقه متوســــط آمریکا که عامل اصلی بســــیاری 
از موفقیت ها و نوآوری های اقتصادی و ســــنگ  
بنای دموکراســــی ماســــت، به ســــرعت در حال 
اضمحال بــــوده و همراه خود، بخش اساســــی 
را نیز به ورطه نابودی می کشد؛  آمریکایی  رؤیای 
این بــــاور کــــه فرزندانمان با ســــخت  کوشــــی و 
نظم، شــــانس زندگــــی بهتری خواهند داشــــت، 
همانگونه که ما نســــبت به نسل پیشین خود، 

داشتیم. را  بهتر  زندگی  یک  شانس 

عکس روز میز مطالعه

محدودیت رفت و آمد به منطقه دره مرادبیک به منظور قطع زنجیره انتقال و کاهش مشکات ناشی از کرونا  - پایگاه شهید مدنی


