
آگهی مزایده

آگهی مزایده الکترونیکی 
جمعیت هالل احمر اســتان همدان در نظر دارد ســالن ورزشــی واقع در جمعیت 
هالل احمر شهرســتان همدان به آدرس: همدان، شــهرک مدنــی، میدان نبوت، 
جمعیــت هالل احمــر شهرســتان همــدان را بــا بهره گیری از ســامانه تــدارکات 
الکترونیکی دولت )مزایده( به صورت اینترنتی به باالترین قیمت پیشــنهادی به 

صورت اجاره واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاضا می شود ضمن بازدید از مکان مورد 
نظر در آدرس فوق االشــاره، از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 99/04/17 
لغایت ســاعت 19 روز شــنبه مورخه 99/04/28، جهت دریافت اســناد مزایده 
www. ارائه پیشــنهاد به وبگاه تدارکات الکترونیکی دولت )مزایده( به نشــانی

setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد مزایده وصول گردد، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است

جمعیت هالل احمر اســتان همدان در نظر دارد یک بــاب مغازه واقع در همدان، میدان جهاد، خیابان 
جهان نما، جنب سالن ورزشی تختی، جمعیت هالل احمر استان همدان، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )مزایده( به صورت اینترنتی با شرایط زیر به باالترین قیمت پیشنهادی به صورت 
اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاضا می شود ضمن بازدید از مکان مورد 
نظر در آدرس فوق االشــاره، از ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخه 99/04/17 لغایت ساعت 19 
روز شنبه مورخه 99/04/28، جهت ارائه پیشنهاد به وب گاه تدارکات الکترونیکی دولت )مزایده( 

به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد مزایده وصول گردد، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

اجاره سالن ورزشی واقع در جمعت هالل احمر شهرستان همدان 

اجاره یک باب مغازه واقع در جمعیت هالل احمر استان همدان 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 99

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن 38241020-081 رئیس شعبه جمعیت هالل احمر استان همدان 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38247942-081 تماس حاصل نمایند.
کارشناس امور قراردادها جمعیت هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمایند.
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)نوبت اول(

)نوبت اول(

اداره رفــاه و خدمــات عمومی شــهرداری همــدان در نظر دارد 
جهت رفاه پرســنل اقدام به عقــد قرارداد تخفیف و تقســیط با 

مراکز فروش و خدمات شهر همدان نماید.
متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به اداره رفاه 
شــهرداری همدان واقع در آرامــگاه بوعلی، شــهرداری مرکزی 

مراجعه نمایند.

قابل توجه مراکز فروش و خدمات شهر همدان

شهرداری همدان

اطالعیه

جمعیت هالل احمر 

ن استان همدا

جمعیت هالل احمر 

ن استان همدا
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:

با اخاللگران بازار 
برخورد می کنیم

ج نشود از استان خار غ  غ و تخم مر مر

نایب رئیس اتحادیه امالک:

»اجاره مسکن«
در بحرانی ترین شرایط 
50سال اخیر
می شود رعایت  مسکن  اجاره  افزایش  سقف 

  سال بيست و دوم    ۸ صفحه   روزنامه قيمت ندارد بهاء چاپ:  2۰۰۰  توماندو شنبه  ۱6 تير ۱399    ۱4 ذی القعده  ۱44۱   6 جوالی  2۰2۰  شماره 4556

عسگریان از مکاتبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:

اعالم مخالفت نمایندگان مجلس 
و شوراها با الحاق 3 روستا به شهر

رئیس کمیســیون نظارت، بازرسی و امور 
همــدان  شــهر  اســامی  شــورای  اداری 
اعــام مخالفــت رســمی نماینــدگان  از 
مجلس و شــوراها به مجمع تشــخیص 

مصلحــت نظام بابت الحاق 3 روســتا به 
شهر همدان خبر داد.

مســعود  ســید  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
صحــن  بیســت وچهارمین  در  عســگریان 

روســتا   ٣ الحــاق  گفــت:  شــورا، 
بــه شــهر همــدان بــا مخالفــت 

مکتوب  ...

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان:

نخبگان ملی برای همدان یادگاری بگذارند
شــورای  پژوهش هــای  و  مطالعــات  مرکــز  رئیــس 

اســامی شــهر همــدان تأکیــد کــرد: نخبــگان 
ملی برای همدان یادگاری بگذارند.

بــا  گفتگــو  در  مولــوی  ابراهیــم 
خبرنــگار هگمتانــه گفــت: در چنــد روز 

اخیر شــاهد درخشش دو چهره از خطه 
همــدان در عرصــه ملــی بودیم کــه مایه 

ســرور و مباهات برای همدان شد.
اســامی  شــورای  عضــو  ایــن 

شهر همدان اضافه کرد: 
کمیســیون  ریاســت 

برنامه، بودجه ...

رئیس کل دادگستری استان همدان:

تعیین تکلیف نیمی از پرونده های معوق

2 صفحه 

2 صفحه 

2 صفحه 

برگـــزیده ها

گالیه  کمیته برنامه ریزی 
کبودرآهنگ

 از برخی مدیران کل

وسوسه دالل ها 
در کمین گندم کاران

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

افزایش 61 درصدی 
مرگ معتادان در همدان

بی توجهی پدر در رانندگی
کودک را به کام مرگ برد

هگمتانه بررسی می کند:

سبک زندگی 
توأم با بهداشت اجباری

وضعیت کرونایی 
شهرستان های همدان

فرماندار رزن هشدار داد:

وضعیت نگران کننده 
ع کرونا در رزن شیو

تحلیل هگمتانه بر اجاره پروانه  های کسب  و کار

تخلف با مجوز
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تقدیر آیت اهلل شعبانی از نگاه ویژه مدیریت شهری همدان به مقوله کودک

ضرورت ایجاد پارک خالقیت کودکان
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رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
اسالمی شهر همدان:

نخبگان ملی برای همدان 
یادگاری بگذارند

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس مرکــز 
مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شــهر 
همــدان تأکیــد کــرد: نخبــگان ملی بــرای همدان 

یادگاری بگذارند.
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  مولــوی  ابراهیــم 
شــاهد  اخیــر  روز  چنــد  در  گفــت:  هگمتانــه 
درخشــش دو چهــره از خطه همــدان در عرصه 
بــرای  مباهــات  و  ســرور  مایــه  کــه  بودیــم  ملــی 

شد. همدان 
همــدان  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو  ایــن 
اضافــه کــرد: ریاســت کمیســیون برنامــه، بودجه 
و محاســبات مجلــس شــورای اســامی توســط 
حمیدرضــا حاجــی بابایی و نایب رئیســی شــورای 
عالی اســتان ها توســط حمید بادامــی نجات رقم 
خــورد کــه هر دو رخــداد در نوع خود برای اســتان 
همــدان کم نظیــر و البته فرصت طایــی قلمداد 

می شود.
رئیس ســابق شــورای اســامی شــهر همدان 
از  کــه  اســت  کســی  نخبــه  کــرد:  خاطرنشــان 
فرصت هــای پیــش رو برای خــود و دوران معاصر 
خــود چیزی به یــادگار می گذارد تا در تاریخ از او به 

نیکی یاد شود.
مولــوی ضمن ابــراز امیــدواری و آرزوی توفیق 
 این دو چهره 

ً
برای خدمت گزاران نظام مخصوصا

همدانــی، تأکید کرد: از ایــن عزیزان انتظار می رود 
در مقطع کنونی که لطف خدا شامل حال ایشان 
شــده اقدامات مؤثری را برای استان همدان رقم 

بزنند.
پژوهش هــای  و  مطالعــات  مرکــز  رئیــس 
شــورای اســامی شــهر همــدان در پایــان اظهــار 
کرد: یکی از مطالبات شورای شهر در دوره پنجم 
توجــه بــه زیرســاخت های مطالعاتی و پژوهشــی 
مدیریت شــهری اســت که در این راستا تقویت 
بودجــه مراکز مطالعات و پژوهش های شــوراها 
در اقصــی نقــاط کشــور می توانــد عامــل مؤثــر و 

ماندگار باشد.

خبـــــر

رئیس کل دادگستری استان همدان:

تعیین تکلیف 
نیمی از پرونده های معوق

کل  رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
از  درصــد   55 گفــت:  همــدان  اســتان  دادگســتری 
پرونده هــای معــوق دادگســتری اســتان تــا ابتــدای 

تیرماه امسال تعیین تکلیف شده اند.
کمیتــه  یکشــنبه  روز  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ســاماندهی بــه پرونده هــای معــوق در دادگســتری 
همــدان تشــکیل شــد و در ایــن نشســت آخریــن 
وضعیت پرونده های معوق در دادگســتری اســتان 
همدان در جلسۀ معاونین دادگستری استان مورد 
بررســی قــرار گرفت و آمار و ارقام اســتخراج شــده در 
رابطه با میزان پرونده های مختومه ای که یک ســال 
از ثبت آن ها گذشته است، همچنین آمار موجودی 
این پرونده ها در هر یک از شهرســتان های اســتان 

همدان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در  همــدان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ایــن جلســه در کمیتــه ســاماندهی بــه پرونده هــای 
بــه  رســیدگی  تکلیــف  تعییــن  اهمیــت  بــر  معــوق 
اســتان  قضایــی  دســتگاه  در  معوقــه  پرونده هــای 
همــدان تأکیــد کــرد و گفــت: تعییــن تکلیف ســریع 
تمامی پرونده هایی که یک سال از تاریخ ثبت آن ها 

گذشته ضرورت دارد.
محمدرضــا عدالتخواه با بیان اینکه موضوع رفع 
اطاله در دادرســی بر افزایش اعتمــاد و رضایتمندی 
درصــدی   55 کاهــش  از  اســت،  اثرگــذار  عمومــی 
پرونده هــای معــوق در حوزه هــای قضایــی اســتان 

خبر داد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان افــزود: 
بــر اســاس برنامه ریزی هــا و اقدامات انجام شــده تا 
ابتدای مهرماه سال جاری رساندن تعداد پرونده ها 

، قابل تصور خواهد بود. به حداق آمار
گفتنــی اســت، یکــی از اقدامات درخور تحســین 
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان رســیدگی و 
تعییــن تکلیــف پرونده های معوق اســت کــه مورد 
تأکیــد آیــت ا... رئیســی رئیس قــوه قضائیه هــم قرار 

دارد.
کمیته هــای  و  قلــوب  تألیــف  ســتاد  تشــکیل 
معتذریــن و مصلحیــن به عنــوان کمیته های معین 
این ستاد، تاش برای عفو 540 زندانی همدانی که در 
10 سال اخیر بی سابقه بود، اجرای برنامه های متعدد 
و متنــوع در حــوزه دســتگاه قضایی با پیوســت های 
فرهنگــی و اجتماعی، افزایش تعداد شــعب حقوقی 
و دادگاه هــای تجدیدنظــر بــه منظــور ارتقــا کیفیــت و 
تســریع در رســیدگی به پرونده های قضایی و حرکت 
کارگیــری  بــه  و  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  مســیر  در 
نیروهــای جــوان و انقابی از جملــه معارفه 13 رئیس 
دادگســتری و دادســتان در اســتان، تنهــا بخشــی از 
فعالیت هــای دســتگاه قضایــی اســتان همــدان بــه 

ریاست عدالتخواه در 10 ماهه اخیر بوده است.
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هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار همدان با اشــاره به ممنوع 
غ زنده و کشتار شده از استان گفت:  شدن خروج مر
با مرغداران و کشتارگاه های متخلف در این زمینه به 

شدت برخورد قانونی می شود.
به گزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهد روز یکشنبه 
در ســتاد تنظیم بــازار اســتان اظهار کرد: شــیوه نامه 
غ از استان به دستگاه انتظامی  جلوگیری از خروج مر
و قضایی اباغ شــده و جریمه های ســنگین و پلمب 
واحدهای متخلف براساس این قانون اجرا می شود.
نیــاز  مــورد  غ  مــر گوشــت  تأمیــن  افــزود:  وی 
مــردم اســتان در اولویــت قــرار دارد و تــا اطــاع ثانوی 
مرغداری هــا موظــف هســتند تولیــدات خــود را طبق 
خ مصوب روانه کشــتارگاه ها کنند تا تعادل عرضه  نــر

و تقاضا حفظ شود.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
همــدان بــه نظــارت و بازرســی از مرغداری هــا و عمده 
فروشــی های اســتان تأکیــد کرد و گفــت: پرونده های 
متخلفــان ایــن بخــش به صــورت ویــژه در دســتگاه 

قضایی رسیدگی می شود.
دانــه درشــت های  بــر  عــاوه  افــزود:  پورمجاهــد 
غ برخی اتحادیه ها نیــز با مصوبه ها و قوانین  بــازار مر
دولــت همراهــی نمی کننــد و از ایــن پس آنهــا نیز زیر 
ذره بیــن ارزیابــی قــرار دارند و بی تردیــد از تخلف های 

آنان نیز چشم پوشی نمی کنیم.
تأمیــن  از  غ  مــر گوشــت  چرخــه  وی  گفتــه  بــه 
نهاده هــای دامی تــا توزیع به مصرف کننــده، نیازمند 
و  تعامــل  ســایه  در  کــه  اســت  صحیــح  مدیریــت 
بــا مســؤوالن  مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی 

امکان پذیر است.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
غ نیز اشــاره  همــدان به ممنوعیــت صادرات تخم مر
کــرد و گفــت: این اقــدام موجب کاهــش قیمت این 
ماده غذایی شــده و گشــت های بازرسی استان باید 

به این موضوع نظارت کنند.
روســتایی  تعاونی هــای  از  وی  ایرنــا،  از  نقــل  بــه 
خواســت تشــکل های خود را فعال کرده و با ورود به 
چرخــه تأمیــن و توزیــع نهاده هــای دام و طیــور نقش 

خود را در تولید ارزان و آسان به مردم ایفا کنند.

خبــــــــر

همدان خبر 

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان بــا بیان اینکه بازی هــای رایانه ای 
ســبب از بیــن رفتــن خاقیت کودکان شــده اســت 
گفــت: ایجــاد پارکــی کــه بتوانــد کــودکان را از فضــای 
ج کند، یک نیاز ضروری است. بازی های رایانه ای خار
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی 
در دیــدار بــا شــورای اجرایی شــهر دوســتدار کودک 
ح هــای  بــا تأکیــد بــر اینکــه در انجــام مطالعــات و طر
اظهــار  باشــیم،  فرهنگــی  نــگاه  دارای  بایــد  اجرایــی 
ح اجرایی خــوب در  کــرد: بــرای دســتیابی بــه یک طــر
زمینــه کودک باید در گام اول، آن مجموعه کودک را 

بفهمد و بداند که نیازهای کودک چیست.
بــه  خدمــت  ارائــه  بــرای  نیازســنجی  افــزود:  وی 
قشــرکودک موضــوع مهمــی اســت کــه نیــاز بــه یک 
تیــم قــوی دارد تا به نتیجه مطلوب و مد نظر در این 

زمینه برسیم.
امــام جمعه همدان با بیــان اینکه کودکان امروز 
درگیر بازی های رایانه ای شــده اند، عنوان کرد: ایجاد 
محیطــی کــه بتواند کــودکان را از فضــای این بازی ها 

ج کند، یک نیاز ضروری است. خار

شــهری  مدیریــت  ویــژه  نــگاه  از  تقدیــر  بــا  وی 
همــدان به مقوله کودک تصریح کرد: در این محیط 
بایــد بــا طراحــی بازی هــای فکــری بــه دنبــال ایجــاد 
خاقیــت در بین کــودکان البته با نگاهی بر ســنت، 

فرهنگ و تربیت باشیم.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان همدان بــا تأکید بر 
اینکه افراد فعال در حوزه کودک باید با روانشناســی 
ح هــای  طر گفــت:  باشــند،  داشــته  آشــنایی  کــودک 
موجــود بایــد بــه نحوی باشــد که به خاقیــت کودک 
کمــک کند و خاقیت او را که در بازی های رایانه ای در 
حال ذبح شدن است به مسیر درست هدایت کند.

مرکــز  بــا  کارگــروه  ایــن  همــکاری  خواســتار  وی 
تخصصــی تربیت کودک که زیر نظر شــورای فرهنگ 
گفــت:  و  شــد  اســت،  فعالیــت  حــال  در  عمومــی 
می توان با اســتفاده از ظرفیت این مرکز که از طریق 
تســهیل گری می تواند کارهــا را از مجاری قانونی اجرا 
کند، بســترهای فعالیت برای شهر دوستدار کودک 

را ایجاد کرد.
ویژه نامــه کودک و نوجــوان باید با نــگاه کالن و   �

عمیق تر طراحی شود

ضمیمــه  چــاپ  بــه  اشــاره  بــا  شــعبانی  آیــت ا... 
ح کرد: ایــن ضمیمه باید با نگاه کان  کودکانــه، مطر
و عمیق تــر طراحــی شــود، تــا بتوانیم آن را در کشــور 
ارائــه کنیــم، به نحوی که اگر یک روانشــناس کودک 

آن را ماحظه کرد نتواند ایرادی از آن بگیرد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد در آینــده نزدیک شــاهد 
کــودکان در  پــرورش خاقیــت  بــرای  پارکــی  افتتــاح 
همدان باشــیم و گفت: جانمایــی و ایجاد این پارک 
بایــد بــه صورتی باشــد کــه همه مــردم بتواننــد از آن 
اســتفاده کننــد و خانواده هــای ســاکن مناطــق کــم 

برخوردار نیز دسترسی آسانی به آن داشته باشند.
همــدان   � شــهری  مدیریــت  فتحیان نســب: 

آرزوهای بزرگ را به خاطره تبدیل می کند
رئیــس شــورای اجرائــی همــدان شــهر دوســتدار 
کودک نیز در این دیدار خاطرنشــان کرد: شــهرداری 
همدان با هدف گذاری جامع االطراف و نگاه متعالی 
بــه دنبــال تحقــق شــهری اســت کــه کیفیــت زندگی 

برای شهروندان در سطوح باال ممکن باشد.
امیر فتحیان نســب افزود: پیرو شــیوه نامه های 
طراحی و اباغ شده از سوی وزارت کشور و نهادهای 
شــهرداری  شــهری،  مدیریــت  حــوزه  در  باالدســتی 
همدان نیز در معاونت معماری و شهرسازی اقدام 
بــه تأســیس اداره شــهر دوســتدار کودک نمــوده و 
 فعالیــت خــود را هم زمان با 200شــهر ایران در 

ً
رســما

این زمینه آغاز کرده است.
معــاون معمــاری و شهرســازی شــهردار همدان 
بــرای  زمینــه  اســتمرار فعالیت هــا  بــا  کــرد:  تصریــح 

رقابت بین شــهرها شــروع شــد و به شــکل رســمی 
70 شــهر با ارائه گزارش اقدامات برای قرار گرفتن در 
ردیف شهرهای الگوی شایسته، رقابت و خود را به 
عنوان مدعی معرفی کردند که خوشبختانه همدان 
در زمره 12 شــهر بزرگ و کوچــک در ایران قرار گرفت 

و صاحب عنوان پایلوت دوستدار کودک شدیم.
فتحیــان نســب افــق پیــش روی شــورای اجرائی 
افقــی مطلــوب  را  کــودک  همــدان شــهر دوســتدار 
بدیــل  بــی  حمایت هــای  بــا  افــزود:  و  کــرد  ارزیابــی 
شــهردار همــدان، طراحــی زیرســاخت های الزم برای 
دســتیابی بــه شــهر شایســته کــودکان انجام شــده 
و اقدامــات زیربنایــی از جمله ســاخت چندین اتاق 
فعالیــت  بــرای  خاقــه  چندپــارک  و  کــودک  و  مــادر 

کودکان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
سلماســی: خیــز همــدان بــرای دریافــت نشــان   �

جهانی شهر دوستدار کودک
رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی شــورای 
شــاخص های  ذکــر  بــا  نیــز  همــدان  شــهر  اســامی 
توانمنــدی همــدان در حــوزه فرهنگــی بــرای توجــه 
به قشــر کــودک گفــت: مدیریت شــهری همدان به 
اتفــاق شــورای اســامی شــهر بــرای تســهیل زندگی 
شــهروندی بــرای کــودکان برنامه هایــی را از ابتــدای 
تشــکیل شــورای پنجــم طراحی کرده بود کــه با اباغ 
شــیوه نامه های کشــوری ایــن برنامه هــا در ضوابــط 

اصلی تری قرار گرفت.
رضــوان سلماســی افــزود: اینکــه امــروز همــدان 
از میــان 70شــهر بــه عنــوان یکــی از شــهرهای الگــو 

شناســایی شده گویای فعالیت چشمگیر متولیان 
امــر در شــهرداری همــدان بوده اســت اما ایــن تازه 
آغــاز راه رقابتــی نفس گیر برای دســتیابی به شــهری 

شایسته کودکان است.
از  شــده  ابــاغ  نامه هــای  شــیوه  همچنیــن  وی 
بــرای توســعه  راهــی  را نقشــه  ســوی وزارت کشــور 
فعالیت های زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد 
و تأکیــد کــرد: مــا در عرصــه جهانــی بایــد داعیــه دار 
اهتمام به موضوع تربیت کودکان باشیم و برای آن 
مدعی دریافت نشــان جهانی شهر دوستدار کودک 

از یونیسف هستیم.
شــهر   � ایجــاد  بــرای  الزم  بســتر   : ضمیــر علــی 

شایسته کودکان مهیاست
معــاون خدمات شــهری شــهردار همــدان هم با 
ذکــر چنــد نمونــه از فعالیت هــای صــورت گرفتــه در 
خدمات شــهری برای ایجاد شــهر شایسته کودکان 
خاطرنشــان کرد: رســیدن به آرمان شــهر دوســتدار 
کــه  اســت  اساســی  پیش نیازهــای  دارای  کــودک 
مدیریــت شــهری همــدان بــرای ایجاد این بســترها 

اعام آمادگی می کند.
وحیــد علی ضمیر در ادامه افزود: تأســیس مرکز 
تخصصــی تربیت اســامی کودک و نوجــوان در دفتر 
ســابق امام جمعه همــدان و با ابتــکار نماینده ولی 
فقیــه در اســتان نشــان دهنــده اهتمــام ایشــان به 
موضوعات مرتبط با حوزه کودک است که این نوید 
مســرت بخشــی برای تشــویق شــورای اجرائی شــهر 

دوستدار کودک به شمار می رود.

تقدیر آیت اهلل شعبانی از نگاه ویژه مدیریت شهری همدان به مقوله کودک

ضرورت ایجاد 
پارک خالقیت کودکان

ضمیمه »کودکانه« 
عمیق تــر  و  کالن  نــگاه  بــا  بایــد 
طراحی شــود، تا بتوانیم آن را در 

کشور ارائه کنیم.

عسگریان از مکاتبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:

اعالم مخالفت نمایندگان مجلس و شوراها با الحاق 3 روستا به شهر

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون 
نظارت، بازرســی و امور اداری شــورای اسالمی شهر 
نماینــدگان  رســمی  مخالفــت  اعــالم  از  همــدان 
مجلــس و شــوراها به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام بابــت الحاق 3 روســتا به شــهر همــدان خبر 

داد.

به گزارش هگمتانه، ســید مســعود عسگریان 
در بیســت وچهارمین صحن شــورا، گفــت: الحاق 
٣ روســتا بــه شــهر همــدان بــا مخالفــت مکتــوب 
شــورای  مجلــس  در  همــدان  مــردم  نماینــدگان 
اســامی و اعضای شورای اسامی شهر همدان و 
همچنین اعضای شــوراهای روســتاهای مورد نظر 
همــراه بود کــه این مهــم در کمیســیون پژوهش 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در شرف بررسی 
در  آمــده  عمــل  بــه  فرآینــد  قانونــی  مغایرت هــای 
ایــن الحــاق اســت؛ زیرا یکــی از عمده مــوارد قابل 
توجه در این ادغام، از بین رفتن اراضی کشــاورزی 
مرغوب این سه روستا در الحاق به شهر همدان 

است.
وی افزود: به اذعان مدیرکل تقســیمات وزارت 

کشــاورزی  اراضــی  کاهــش  در  می بایســت  کشــور 
ناشــی از الحاق، تجدیدنظر صورت گیرد؛ زیرا عاوه 
بــر کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی، موجــب 
بیکاری قشــر قابل توجهی از کشــاورزان شــاغل در 
اراضی می شــود؛ از این رو باید پهنه های این اراضی 

ج شود. از محدوده اراضی شهری خار
عســگریان همچنین گفت: از طرفی این الحاق 
بــه دلیــل ایجــاد نارضایتــی عمومــی فاقــد توجیــه 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 

قابل توجهی بوده و الجرم باید ملغی شود.
 تأکید بر ارائه راهبردی اجرایی برای اتمام پروژه   �

میدان میوه و تره بار جدید
رئیس کمیســیون نظارت، بازرسی و امور اداری 
شــورای اسامی شــهر همدان در ادامه با اشاره به 

عــدم پیشــرفت پــروژه میــدان میوه وتره بــار جدید 
همــدان، اظهــار کرد: بــا توجه به نامه شــهرداری به 
شــورا به منظــور تعیین تکلیف این پــروژه و مهلت 
تعییــن شــده از ســوی فرمانــدار همــدان تــا پایــان 
هــر  اســت  الزم   ، کار رونــد  ادامــه  بــرای  خردادمــاه 
چــه ســریع تر ایــن پــروژه تعیین تکلیــف شــود؛ زیرا 
هیچ گونــه پیشــرفت فیزیکی نداشــته و باتکلیف 

مانده است.
بــه نقل از روابط عمومی شــورای اســامی شــهر 
همــدان، عســگریان بــا بیــان اینکــه کســبه میدان 
میــوه و تره بــار قدیــم از پــروژه میــدان میوه و تره بار 
جدید ناراضی هســتند، اظهار کرد: اتمام این پروژه 
حایز اهمیت بوده و الزم اســت مصوبه یا راهبردی 

اجرایی برای شهرداری ارائه دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

افزایش 61 درصدی مرگ معتادان در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل پزشــکی 
قانونــی اســتان همــدان از افزایــش 61.9 درصــدی 
در  موادمخــدر  ســوءمصرف  از  ناشــی  مرگ هــای 

استان در دوماه نخست امسال خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، ارتین کمالی با بیان اینکه 
ســال 97، 16 زن، 106 مــرد و در مجمــوع 122 معتــاد 
بر اثر ســوءمصرف موادمخدر جان باختند، افزود: 
ســال گذشــته 10 زن، 98 مــرد و در مجمــوع 108 نفر 
بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان خود را از دست 
دادنــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 97، 

کاهش 11.4 درصدی متوفیان را شاهد هستیم.
وی ادامــه داد: در 2 مــاه نخســت ســال 99، 34 
نفــر شــامل ســه زن و 31 مــرد و در 2 ماه ســال 98، 
21 نفــر شــامل دو زن و 19 مــرد بــر اثــر ســوءمصرف 
موادمخــدر فــوت کــرده انــد کــه میــزان مــرگ و میر 
61.9 درصــدی  افزایــش  جــاری  در ســال  معتــادان 

داشته است.
کمالی یادآور شــد: در طب جدیــد به جای کلمه 
اعتیــاد، وابســتگی بــه دارو بــه کار می رود کــه دارای 
همــان مفهــوم امــا دقیق تــر و صحیح تــر اســت و 

مفهوم این کلمه آن است که انسان بر اثر مصرف 
نوعی ماده شــیمیایی از نظر جســمی و روانی به آن 

وابستگی پیدا می کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان عوارض 
کــرد:  ح  مطــر گونــه  ایــن  را  موادمخــدر  بــه  اعتیــاد 
مهمتریــن عــوارض جســمی اعتیــاد بــه موادمخدر 
اشــتهایی،  بــی  عصبــی،  ناراحتی هــای  از  عبارتنــد 
اضطراب، ریزش مکّرر آب از بینی و چشم، ناراحتی 
عضانــی و فشــار شــدید در ســتون فقــرات و الغــر 
شــامل  آن  شــخصیتی  و  روانــی  عــوارض  و  شــدن 

ضعف اراده، بی توجهی به مســؤولیت های فردی، 
ضعف شــخصیت، عصبی بودن، ضعف عاطفه، به 
هم خــوردن تعــادل روانی، شــخصیت نامتعادل و 

متزلزل و ضعف اعتماد به نفس است.
وی در گفتگــو بــا ایســنا، اضافــه کــرد: از لحــاظ 
اجتماعی نیز می توان به عوارضی مانند بی توجهی 
، بی نظمی و  بــه مقررات جامعــه، ضعف نیــروی کار
بــی اعتمــادی در جامعــه، ضعــف بنیــان خانــواده، 
افزایــش انحرافاتــی ماننــد دزدی، فحشــا و تکــدی 

گری و... اشاره کرد.

وسوسه دالل ها در کمین گندم کاران
هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی همدان با اشــاره به آغاز فرآیند 
خریــد تضمینی گندم به کشــاورزان توصیه کرد: 
محصــول خــود را فقــط بــه مراکــز خریــد تحویــل 
داده و فریــب وعده های وسوســه انگیز دالل ها 

را نخورند.
گــزارش هگمتانــه، مســعود بکائــی روز  بــه 
یکشــنبه اظهــار کرد: دالل هــا با ایجاد شــایعه 
تأثیــر  تحــت  را  گنــدم کاران  تردیــد  و  شــک  و 
خریــداری  را  محصولشــان  و  می دهنــد  قــرار 

. می کنند
وی تأکیــد کــرد: گنــدم بــه صــورت تضمینــی 
از کشــاورزان خریــداری و بهــای آن بــه حســاب 
واریــز  کشــاورزی  بانــک  در  فروشــندگان 

می شود.
همــدان  بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه  مدیــرکل 
گفــت: یک هفتــه از آغــاز خرید تضمینــی در این 
اســتان می گــذرد و تا عصر شــنبه پنج هــزار و 700 

خ 2 هزار و 500 تومــان به ازای یک  تــن گندم بــا نر
کیلوگرم گندم تحویل مراکز خرید شده است.

اینکــه  محــض  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  بکائــی 
دهقانــان محصول خود را به مراکز خرید تحویل 
می دهنــد در یــک صــف سراســری نوبــت دهی و 
مبلغ معامله به حسابشــان واریز می شود و بی 
تردیــد ایــن شــیوه مطمئن تریــن روش فــروش 

گندم است.
وی افزود: تاکنون چهار و نیم میلیارد تومان 
بهای گندم به کشــاورزان همدان پرداخت شده 
و بقیــه براســاس نوبــت تعریــف شــده در حــال 

پرداخت است.
همــدان  بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه  مدیــرکل 
در گفتگــو بــا ایرنا، به کشــاورزان توصیــه کرد: به 
شــایعه دالل ها مبنی بر سخت گیری مراکز خرید 
و پرداخــت دیرهنــگام بهــای گندم توجــه نکنند 
و فریــب وعده هــای این قشــر را نخورنــد تا دچار 

ضرر و زیان نشوند.

90 درصد ظرفیت سدهای همدان پر است
گــروه خبــر همــدان: مدیرعامــل  هگمتانــه، 
گفــت:  همــدان  اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
90 درصــد ظرفیــت ســدهای اســتان همــدان پر 

است.
به گــزارش هگمتانــه، منصور ســتوده پیش 
از ظهــر دیــروز در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
بارندگــی 457 میلیمتــری در ســال جــاری اظهــار 
کرد: میزان بارندگی امســال نســبت به سال آبی 
گذشته که بارشــی معادل 604 میلیمتر داشتیم 
کاهــش 24 درصــدی را نشــان می دهــد؛ ایــن در 
حالی اســت که نســبت به بلندمــدت 32 درصد 

رشد داشته ایم.
وی با بیان اینکه هم اکنون 115 لیتر در ثانیه 
آب وارد ســد اکباتان می شــود تصریح کرد: حجم 
فعلی ســد بالغ بــر 30 میلیون مترمکعب اســت 
که 91 درصد آن پر است، ضمن اینکه یک هزار و 
100 لیتر از آب این ســد برای مصرف شــرب مورد 

استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر به ســد آبشــینه و 
ســد شیرین ســو آب وارد نمی شــود خاطرنشان 
کــرد: 90 درصــد از حجم 4.5 میلیــون مترمکعبی 
ســد آبشــینه و حجــم 3.96 میلیــون مترمکعبی 

سد شیرین سو پر است.
وی بیــان کــرد: در شهرســتان مایــر نیــز 96 
درصــد از حجــم 43 4. میلیــون مترمکعبــی ســد 
کان پر شــده و 0.6 مترمکعــب در ثانیه آب وارد 

این سد می شود.
ســتوده با بیان اینکه 94 درصد ســد ســرابی 
شهرســتان تویســرکان نیز پر است یادآور شد: 
ایــن ســد مخزنی حجم 8.6 میلیــون مترمکعبی 
ثانیــه  در  مترمکعــب   0.115 آن  ورودی  و  دارد 

است.
وی در پایان سخنانش از پر بودن 44 درصد 
ســد  مخــزن  مترمکعبــی  میلیــون   2.3 حجــم  از 

شنجور در شهرستان رزن خبر داد.
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انعکاس آیین رونمایی از سردیس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی روز گذشته با حضور خانواده شهید 
سلیمانی در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

ح سؤال از رئیس جمهور  طر
درباره مشکالت اقتصادی

تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد
از  ســؤال  ح  طــر مجلــس  نماینــدگان 
رئیس جمهــور بــا موضوع مشــکات اقتصــادی را 
با حــدود 170 امضــاء تقدیم هیأت رئیســه مجلس 

کردند.

ح ۲ فوریتی  تصویب کلیات طر
ساماندهی سهام عدالت

ح 2 فوریتی ساماندهی سهام عدالت  کلیات طر
اقتصــادی  کمیســیون  عصــر دیــروز در نشســت 
مجلس شــورای اســامی تصویب شد. در صورت 
ح، کلیــه جاماندگان از این  تصویــب نهایی این طر

سهام برخوردار خواهند شد.

اعالم عدم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی با شماره 190

وزارت  بهداشــت  معــاون  رئیســی  علیرضــا 
بهداشــت گفت: مردم با مشــاهده رعایت نشدن 
دســتورالعمل های بهداشــتی، مراتــب را از طریــق 

شماره 190 اعام کنند.

ثبت یک میلیون شناسه رهگیری 
لوازم خانگی

حمید رضا دهقانی نیا ســخنگوی ستاد مبارزه 
بــا قاچاق با بیــان اینکه هماهنگی ها بــرای مقابله 
بــا لــوازم خانگــی فاقد کدرهگیــری در ســتاد انجام 
شــده اســت، گفت: تاکنــون یک میلیون شناســه 

رهگیری لوازم خانگی ثبت شده است.

ح جدید  قیمت سکه طر
به 10.5 میلیون تومان رسید

ح  قیمــت هر قطعه ســکه تمــام بهــار آزادی طر
جدیــد در جریــان معامــات بازار آزاد تهــران، دیروز 
یکشــنبه 15 تیرماه بــه 10 میلیون و 500 هزارتومان 
رســید. دیــروز همچنیــن هــر قطعــه نیــم ســکه 5 
میلیــون و 200 هــزار تومــان، هر قطعه ربع ســکه 3 
میلیــون تومــان و هــر قطعه ســکه یــک گرمی یک 

میلیون و 550 هزار تومان معامله شد.

خ  غ با نر عرضه مر
بیشتر از 17 هزار و 300 تومان 

گرانفروشی است
نایــب رئیــس کانون انجمــن صنفــی مرغداران 
گوشــتی گفــت: با توجه بــه قیمت 12 هــزار تومانی 
غ گــرم در  غ زنده، قیمــت هــر کیلو مر هــر کیلــو مــر
خرده فروشی ها باید 17 هزار تا 17 هزار و 300 تومان 
خ  غ با نر باشد، که متأسفانه هم اکنون هر کیلو مر
18 تــا 19 هزار تومان و بعضــا در قالب قطعه بندی 
خ 20 هــزار تومــان بــه باال عرضــه می شــود. اگر  بــا نــر
خ  دولــت تمامی نهاده مــورد نیاز مرغــداران را با نر
خ مصوب  مصــوب تأمین کنــد، امکان عرضه بــا نر
وجود دارد، اما با تأمین نهاده از بازار آزاد به سبب 

اختاف چندبرابری این امکان وجود ندارد.

مهلت ویرایش اطالعات 
ح اقدام ملی مسکن  متقاضیان طر

تمدید شد
بــا توجــه بــه درخواســت های مکــرر متقاضیان 
امــکان ویرایــش اطاعــات بــرای کلیــه متقاضیان 
ح اقدام ملی مســکن )مرحلــه اول، مرحله دوم  طر
و ثبــت نــام پیامکــی( کــه اســتعامات آن هــا مورد 
بررســی قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر در وضعیــت 
»در انتظار بررســی« قرار دارند، تا اطاع ثانوی برقرار 
اســت. این متقاضیان می توانند همانند گذشــته 
درخواســت  »مشــاهده  بخــش  بــه  مراجعــه  بــا 
ح اقــدام ملــی  متقاضــی« در ســامانه مدیریــت طــر
بــه  نســبت   ،tem.mrud.ir نشــانی،  بــه  مســکن 

ویرایش اطاعات خود اقدام کنند.

بنگاه های فاقدبیمه و 
دستفروشان امروز برای وام 

کرونایی ثبت نام کنند
بنگاه هــای اقتصــادی فاقــد کــد بیمــه از جمله 
احصــا  بودنشــان  شــاغل  کــه  دستفروشــانی 
شــده، می تواننــد از امــروز دوشــنبه بــرای دریافت 
تسهیات حمایتی دوران شیوع کرونا، در سامانه 

کارا ثبت نام کنند.

اخبار کوتاه

نایب رئیس اتحادیه امالک:

»اجاره مسکن«، در بحرانی ترین شرایط 50سال اخیر
می شود رعایت  مسکن  اجاره  افزایش  سقف 

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: نایب رئیــس 
اجــاره  »بخــش  اینکــه  بیــان  بــا  امــاک  اتحادیــه 
اخیــر  50ســال  شــرایط  بحرانی تریــن  در  مســکن 
به ســر می بــرد« گفــت: قراردادهــای اجــاره مطابــق 

مصوبه ستاد ملی کرونا تنظیم می شود.
حسام عقبایی با تأکید بر این که وظیفه دولت 
اســت کــه بــرای تأمیــن مســکن متناســب مــردم 
برنامه ریــزی کنــد، در پاســخ به این پرســش که آیا 
تعیین ســقف افزایش اجاره بها توسط ستاد ملی 
کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکســت منجر 
نمی شــود، اظهــار کــرد: وضعیــت کنونی کشــور با 
اســت؛  متفــاوت   91 و   90 ســال های  وضعیــت 
درســت اســت که آن زمان مشــکل اجاره نشــینی 
داشــتیم اما مشــکل درآمــد عمومی و تــورم باال را 

نداشتیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه »هم اکنــون در وضعیــت 
کامــًا بحرانی در بخش مســکن به ســر می بریم«، 
افــزود: بخش اجاره مســکن بحرانی ترین شــرایط 
نیــم قــرن اخیــر را تجربــه می کنــد، بــر این اســاس 

دولت باید به این امر ورود پیدا می کرد.
اســاس  بــر  داد:  ادامــه  حــال  عیــن  در  وی 
قواعــد فقهــی ماننــد تســلیط و... ورود بــه حوزه 
کار  ایــن  و  اســت  ســختی  کار  امــاک  خصوصــی 
تأییدیــه شــورای نگهبــان  مصوبــات مجلــس و 
کــه  را می خواهــد، امــا در شــرایط کنونــی کشــور 
اقتصاد خوابیده اســت، مشــاغل دچار کسادی 
افزایــش  هــم  کــه  ایــن  ضمــن  هســتند  رکــود  و 
حقوق متناســب با تورم نبوده، مصوبات ســتاد 
ملــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در حکــم قانــون 
قــرار دارد و در مواقــع بحرانی باید به فریاد مردم 

برسد.

نایب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا ابراز 
اینکه«بــا توجــه بــه این که ســه قوه در این ســتاد 
حضــور دارند الجــرم مصوبات این ســتاد در حکم 
قانون اســت« گفــت: دولت اعام کــرده در تهران 
ســقف افزایــش اجاره بهــا 25 درصد،  کان شــهرها 
20 درصــد و ســایر شــهرها 15 درصــد اســت. ایــن 
تــا ســه مــاه پــس از ســفید شــدن  مصوبــه هــم 

وضعیت کشور الزم االجراست.
شــرایط   91 ســال  در  شــد:  یــادآور  عقبایــی 
کشــور بحرانی نبود و ســه قوه هــم عزمی بر این 
موضــوع نداشــتند و جایــی هــم بــرای تصویــب 
مصــوب نبود. در دوره قبلی با بخشــنامه وزارت 
راه، ســازمان تعزیــرات بــه بازار اجــاره ورود کرده 
ویــروس  شــیوع  به دلیــل  دوره  ایــن  امــا  بــود، 
کرونا، مشــکات اقتصــادی و... وضعیت بخش 

اجاره مســکن بحرانی است.
وی اضافه کرد: اگر شــرایط کشــور عادی بود با 
مصوبه ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا موافق 
فعالیت هــای  و  ببنــد  و  بگیــر  بــا  چراکــه  نبــودم، 

تعزیراتی نمی توانیم اقتصاد را درمان کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: در راســتای مصوبه ستاد 
ملــی مبارزه بــا ویــروس کرونا به مشــاوران اماک 
ابــاغ کرده ایــم کــه همــکاری الزم را با ایــن مصوبه 
اجــاره  قراردادهــای  تنظیــم  در  و  باشــند  داشــته 

سقف تعیین شده را رعایت کنند.
تنظیــم  از  امــاک  مشــاوران  کــرد:  تأکیــد  وی 
قراردادهای اجاره که بیش از ســقف تعیین شــده 
باشــد،  کرونــا  ویــروس  بــا  مبــارزه  ملــی  ســتاد 
خــودداری می کننــد، ضمــن این کــه هیــج موجری 
نمی تواند برای مســتأجر خود حکــم تخلیه بگیرد 

چون دادگاه آن را صادر نمی کند.

: عضو کمیسیون امور داخلی کشور

ح جامع مدیریت شهری و روستایی  طر
به زودی در صحن علنی اعالم وصول می شود

عضــو  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون 
ح جامع مدیریت شــهری و  پیگیر اعام وصول طر
روستایی در صحن علنی هستیم، گفت: با اجرای 
ح می توان چالش های مدیریت شــهری را  ایــن طر

در زمان کوتاهی حل و فصل کرد.
ابوالفضــل ابوترابــی با تبریک روز شــهرداری ها 
ح  و دهیاری هــا، گفــت: پیگیــر اعــام وصــول طــر
جامع مدیریت شهری و روستایی در صحن علنی 

هستیم.
و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  عضــو 
شــوراهای مجلــس شــورای اســامی بــا یــادآوری 
ح جامع مدیریت شــهری و روســتایی را  اینکــه طــر
برای اعام وصول مجدد در صحن علنی به هیأت 
ح انقابــی  رئیســه ارســال کردیــم، افــزود: ایــن طــر
بــزرگ در نظــام بروکراســی فرســوده کشــور ایجــاد 
می کند و اصاح نظام اداری با آن محقق می شود.

وی ادامه داد: شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها 
ح بــه جایــگاه واقعــی خودشــان  بــا اجــرای ایــن طــر
اجــرای  بــا  زیــادی  کشــورهای  واقــع  در  می رســند 
ح موفقیــت زیــادی را در حــوزه مدیریــت  ایــن طــر
شــهری کســب کردنــد و مــا هــم بــا اجــرای چنیــن 
طرحــی می توانیــم مشــکات و معضــات شــهری 

کان شهرها را در زمان کوتاهی حل و فصل کنیم.

آبــاد، تیــران و کــرون در  نماینــده مــردم نجــف 
مجلس یازدهم با یادآوری اینکه زمان زیادی برای 
ح جامــع مدیریت شــهری و روســتایی  بررســی طــر
ح بسیاری  گذاشته شــد، گفت: با تصویب این طر
شــهرداری ها  و  دهیاری هــا  قوانیــن  و  امــورات  از 
نحــوه  و  سیاســت گذاری  و  می شــود  اصــاح 
مشــارکت مــردم در امــورات شــهر و اداره شــهر و 

روستا در آن به خوبی دیده شده است.
ویتریــن  اینکــه شــهرداری  بیــان  بــا  ابوترابــی 
خدمتــی نظام اســت، ادامه داد: شــهر به عنوان 
ســکونت  آن  در  زنــده  موجــودات  کــه  فضایــی 
و  پیشــرفت  و  تحــول   ، تغییــر بــه  نیــاز  دارنــد 
نیازهــای جدیــد دارد و بایــد تغییرهــا و تحــوالت 

شــگرفی را در آن به وجود آورد.

یف درباره عملکرد اقتصادی  سوال مجلس از ظر
وزارت خارجه

هگمتانــه، گروه ایران و جهــان: وزیر امور خارجه 
تأکیــد  بــا  مجلــس  علنــی  نشســت  در  کشــورمان 
فشــار  کاهــش  بــرای  را  تالش مــان  تمــام  اینکــه  بــر 
وزارت  در  مــا  گفــت:  کرده ایــم  معطــوف  اقتصــادی 
امــور خارجه وظیفه مســتقیم در اقتصاد نداریم اما 

تالش کرده ایم تسهیل گر باشیم.
محمــد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی 
با تأکید بر اینکه تمام تاشمان را برای کاهش فشار 
اقتصــادی معطوف کرده ایــم گفت: ما در وزارت امور 
خارجه وظیفه مستقیم در اقتصاد نداریم اما تاش 

کرده ایم تسهیل گر باشیم.
وی حــذف دالر از مبادالت اقتصادی در تعامل با 
برخــی کشــورها را یکــی از مواردی دانســت که فشــار 
تحریم هــا را کاهــش می دهــد و گفــت: بــا تهاتــر این 
موضــوع را پیگیــری کرده ایــم و موفقیت هایــی هــم 

داشته ایم.
 همه مفاهیم بین المللی و روابط سیاسی دچار   �

تحول بنیادین شده است
ظریــف اضافــه کــرد: همــه مفاهیــم بین المللی و 
روابط سیاســی دچار تحول بنیادین شده است. نه 
این که مفاهیم قبلی نابود شده است امام مفاهیم 
جدیــدی جایگزین شــده کــه فرصت ویــژه ای را برای 
کــرده  ایجــاد  اســامی  جمهــوری  نظیــر  کشــورهایی 
اســت و امــام راحل اولین فــردی بود کــه این تحول 
را تشــخیص داد، اگــر نامــه امــام)ره( بــه گورباچــف را 
ماحظه کنید می بینید در آن زمان حضرت امام این 
تحــول را تشــخیص دادنــد و به دنبال ایشــان خلف 
صالــح ایشــان رهبــر معظم انقــاب همیــن روش را 

ادامه دادند.
 آمریــکا می خواهــد ایــران را یــک تهدیــد امنیتی   �

معرفی کند
وزیــر امــور خارجه اظهــار کرد: در ایــن جنگ تمام 
کــه  دهــد  انجــام  کار  چنــد  می خواهــد  آمریــکا  عیــار 
مهمتریــن آن یــک مفهــوم ســازی اســت و آن ایــن 
اســت کــه از ایــران یــک تهدیــد امنیتــی ایجــاد کنــد. 
وقتــی از ایران یک تهدیــد امنیتی ایجاد کرد موضوع 
ایــران می شــود موضــوع مکان هــا و حوزه هایــی کــه 
آمریکا در آنها اقتدار دارد مثل شورای امنیت یا این 
کــه به حوزه های امنیتی اقتصاد بکشــاند و بتواند از 

ضربه  های امنیتی در اقتصاد جهانی استفاده کند.
آمریــکا  کــه  مهمــی  کارهــای  از  یکــی  افــزود:  وی 
در دوران اوبامــا انجــام داد بــا علــم بــه ایــن کــه دارد 
قدرتــش را از دســت می دهــد ضرب هــای اقتصادی 
جهانــی را امنیتی ســازی کرد. مثــل بحث های مبارزه 
تروریســم  مالــی  تأمیــن  بــا  مبــارزه  و  پولشــویی  بــا 
را  دنیــا  توانســت  کــه  قبیــل  ایــن  از  اقداماتــی  و 
بــرای  حوزه هــا  آن  از  و  کنــد  گرفتــار  حوزه هایــی  در 

پیگیری های امنیتی خود استفاده کند.
 هدف آمریکا مشروعیت زدایی از نظام است  �

ظریــف اظهــار کــرد: یکــی از اقداماتــی کــه آمریــکا 
انجام می دهد، فشــار بر دوســتان ایران و هدف قرار 
دادن منافع ایران در منطقه است که این حوزه هم 
نیازمنــد به توجــه ویژه ما هســت. مهم ترین هدفی 
که آمریکا دنبال می کند جدا کردن مردم از حاکمیت 
و ناکارآمــد نشــان دادن نظام و مشــروعیت زدایی از 

نظام است.
وی ادامه داد: اگر کتاب دوستان نگاهی به کتاب 
جــان بولتــون بکننــد می بیننــد کــه در پشــت همــه 

سیاســت هایی کــه آمریــکا بــه نــام فشــار حداکثــری 
دنبال می کند این اهداف نهفته است.

از   � فــرار  بــرای  راهــی  مبــادالت  از  دالر  حــذف   
تحریم ها

ایــن  اقدامــات  تشــریح  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر 
وزارتخانــه در حــوزه اقتصــادی بــرای کاهــش فشــار 
تحریم هــا بــر مــردم گفــت: یکــی از موضوعــات کــه 
از  را کاهــش می دهــد حــذف دالر  فشــار تحریم هــا 
مبادالت اســت که ما از طریق تهاتر این موضوع را 
دنبــال کرده ایم که بســیاری از کشــورها هم در این 
زمینه با ما همراهی دارند. امیدواریم مراجع داخلی 
و مجلــس بتوانند کمک کنند، تا مقاومت هایی که 
در حــوزه تهاتــر در داخل کشــور وجــود دارد، از بین 

برود.
وی با اشــاره به تــاش این وزارتخانه بــرای ایجاد 
توافق هــای منطقه ای یــادآوری کرد: پیوســتن ایران 
بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا هــم نشــان دهنــده 
توجــه مــا بــه انتقــال منطقــه ای قــدرت اســت و هم 
نشــان دهنده توجه ما به حوزه پیرامونی و توجه ما 

به اقتصاد و روابط اقتصادی با همسایگان است.
وزیــر امور خارجــه در ادامه به رفع موانع صادراتی 
کاال و خدمــات مثــل ضمانــت نامه هــا اشــاره کــرد و 
گفت: یکی از مشکات در توسعه صادرات مشکل 
ضمانت نامه هــای ما بــود. یعنی هــم صادرکنندگان 
مــواد و هــم صادرکننــدگان خدمات فنی مهندســی 
از ایــن مشــکل رنــج می بردنــد که تــاش کردیم این 

مشکل را حل کنیم.
 هر هفته با شهید سلیمانی جلسه داشتم  �

وی خاطرنشــان کرد: ما در خدمت شما هستیم 
چــرا که ما دیــدگاه جناحــی و حزبی نداریم چــرا که در 
وزارت امورخارجــه حزبــی و جناحــی شــدن بــه معنی 

پایان عضویت در وزارت امورخارجه است.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه مــا آمــاده ایــم بــا همــه 
انقــاب  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  ملــی  ظرفیت هــای 
تــاش کنیــم، گفــت: همانطــور که مــا این امــکان را 
داشــتیم که بهترین روابط را با برادر شهیدم مرحوم 
قاســم ســلیمانی داشــته باشــیم و من هــر هفته با 
ایشــان جلســه هماهنگی داشــتم این امکان را هم 
داریم که با همه شــما برای پیشــبرد اهداف انقاب 
اســامی و نظام مقدس جمهوری اسامی همکاری 

کنیم.
آقــای ظریــف! شــما شــریک اصلــی دالر ۲0 هــزار   �

تومانی هستید

نماینــده مــردم تهران در مجلس خطــاب به وزیر 
امــور خارجه گفت: آقای ظریف! شــما شــریک اصلی 
دالر 20 هزار تومانی هســتید؛ شــما آمریــکا را به طمع 
انداختیــد تــا زانــوی خــودش را بــر گلــوی معیشــت 

مردم ایران بگذارد.
مالک شــریعتی نماینــده مردم تهران در مجلس 
شــورای اســامی نیز در نشســت علنی روز گذشــته 
پارلمــان در جریــان ارائــه گــزارش وزیــر امــور خارجه، 
اظهار کرد: بنا به بند 8 اصل 43 قانون اساسی باید 
از ســلطه بیگانــه بــر اقتصاد کشــور جلوگیری شــود 
کــه شــاخص موفقیــت این بنــد تأثیر قیمــت دالر و 

ارزهای خارجی بر معیشت مردم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی 
با بیان اینکه مسؤول مستقیم دالر 20 تومانی تا حد 
زیــادی وزارت خارجه اســت، بیان کرد: میزان تســلط 
دالر بــر معیشــت و اقتصاد کشــور از 7 ســال پیش 
بیشــتر و شــرایط بدتــر شــده و معاونــت اقتصــادی 

وزارت خارجه نیز بسیار ضعیف عمل کرده است.
شــریعتی در ادامه گفت: آمریکا ابرقدرت نیست 
زانــوی  تــا  انداختیــد  طمــع  بــه  را  آمریــکا  شــما  ولــی 

خودش را بر گلوی معیشت مردم بگذارد.
آیا شما و آقای رئیس جمهور نمی دانید قیمت   �

مسکن به کجا رسیده است؟
شــورای  مجلــس  در  محــات  مــردم  نماینــده 
اســامی نیز گفت: آقای ظریف، چگونه اســت زمانی 
کــه بــا 1+5 مذاکره می کنید لبخند بــه لب دارید اما با 

توپ پر به مجلس می آیید؟!
علیرضــا ســلیمی نماینــده محــات در مجلــس 
شــورای اسامی در اخطاری با استناد به بند ج اصل 
22 و بندهــای 3، 5 و 16 اصــل 3 و بنــد 8 اصــل 43 
قانــون اساســی، گفــت: آقــای ظریف، چگونه اســت 
زمانی کــه با 1+5 مذاکره می کنید لبخند به لب دارید 
امــا بــا تــوپ پــر بــه مجلــس می آییــد؟! آقــای ظریف، 
؟ این چه لحــن و ادبیاتی  مــا خودی هســتیم یا خیــر
اســت؟ شــما بایــد تمریــن کنیــد کــه حــرف نماینده 

مردم را به گوش جان بخرید.
ســلیمی خطاب بــه وزیر امــور خارجه اظهــار کرد: 
آقــای ظریــف، فرمودیــد مذاکــره کرده ایــد تا فشــار بر 
معیشــت مردم کمتر شــود امــا آیا می دانیــد دالر به 
21 تومان رســیده اســت؟ این نتیجه مذاکرات شــما 
اســت. آیــا شــما و آقــای رئیــس جمهــور نمی دانیــد 
قیمــت مســکن به کجا رســیده اســت؟ ایــن نتیجه 

عملکرد شما است.

دولت اقتصادی  عملکرد  درباره  صنعت  وزارت  پرست  سر پاسخ 
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سرپرســت وزارت 
جهــش  حــوزه  در  عملکــردی  ارقــام  گفــت:  صمــت 

تولید طی 3 ماهه اول سال قابل تقدیر است.
وزارت  سرپرســت  خیابانــی  مــدرس  حســین 
روز  علنــی  نشســت  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
گذشــته پارلمان ضمن ارائه گزارشی از وزارت صمت 
اظهــار کــرد: ایــن وزارتخانــه ســهم قابــل توجهــی در 
 40 تا 45 درصد ســهم 

ً
اقتصــاد کشــور دارد و حــدودا

تولیــد ناخالــص داخلــی، بیــش از 33 درصــد ســهم 
اشــتغال و 75 درصــد ســهم صــادرات غیرنفتــی را در 

بر می گیرد.
حــوزه  در  عملکــردی  ارقــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جهــش تولیــد طــی 3 ماهــه اول ســال قابــل تقدیــر 
اســت، افزود: خــودرو اولین حوزه ای بــود که تحریم 
شــد و کره ای هــا و فرانســوی ها کشــور را تــرک کردند 
امــا مــا در ســه ماهــه اول امســال بعــد از دو ســال 
رشــد منفی خــودرو با افزایــش تولید به بیــش از 200 
هــزار خــودرو بیــش از 8 درصد تولید خودرو در ســه 
ماهه اول ســال را شاهد بودیم و 55 درصد تحویل 
خودرو انجام شد و بیش از71 درصد تعهدات ما کم 

شده است.
سرپرســت وزات صمــت ادامــه داد: تولیــد یــک 
میلیــون و 200 هزار دســتگاه خــودرو در برنامه تولید 
ما قرار دارد. این افزایش را در حوزه های دیگر شاهد 
هســتیم و امســال بیش از 115 درصد افزایش رشد 
تولید لباسشویی و 50 درصد رشد تولید تلویزیون، 
32 درصد رشــد تولید آلومینیوم را در سه ماهه اول 

امسال داشتیم.
حــوزه  در  کــرد:  بیــان  صمــت  وزارت  سرپرســت 
صنعــت، 72 هــزار واحــد بــزرگ و کوچــک داریــم کــه 
حدود 2.5 میلیون اشــتغال را در کشــور رقم می زند، 
60 درصــد واحدهــای صنعتی در 900 شــهرک صنعتی 
حضــور دارند و حــدود 40 درصد از واحدهای صنعتی 

ج از شــهرک های صنعتــی قرار گرفتــه اند و همه  خــار
تــاش مــا ایــن اســت کــه در حــوزه جهــش تولیــد، 
صــورت  بــه  کــه  واحدهــا  ایــن  از  عمــده ای  بخــش 

غیرفعال یا نیمه فعال هستند را فعال کنیم.
وی افــزود: یکــی از کارهــای مــا در ســه ماهه اخیر 
تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات بــود کــه یک مــاه به 
دلیــل محدودیت هــای ارزی ایــن موضــوع بــا وقفــه 
کردیــم  تــاش  خردادمــاه  در  و  بــود  شــده  روبــه رو 
بــا هماهنگــی بانــک مرکــزی از منابــع ارز حاصــل از 
صــادرات، مواد اولیــه کارخانجات را تأمیــن کنیم. در 
حاشیه امنیت نیســتیم، اما تاش می کنیم که این 

روند ادامه یابد.
تــن  میلیــارد   53 داد:  ادامــه  خیابانــی  مــدرس 
ذخایر معدنی کشــف شــده داریم که در حال حاضر 
حــدود 11 هــزار معــدن پروانه بهــره بــرداری دارند که 
ســاالنه حــدود 500 میلیــون تــن برداشــت می کنیم. 
منابــع معدنی مــا در 4 حوزه معادن فلزی، غیرفلزی، 
تزئینــی  ســنگ های  و  ســاختمانی  ســنگ های 

می باشند.
مــدرس  خیابانی با اشــاره به حــوزه واردات گفت: 
همــه تــاش مجموعــه وزارت صمــت مخالفــت بــا 

هرگونه واردات است و بیش از 1500 ردیف تعرفه در 
ســال گذشته مســدود شده و امسال هم این عدد 
در 3 ماهــه اول حــدود 2500 ردیــف کاالی مشــابه یــا 
غیرضــرور را اضافه کردیم و ترکیب واردات به کشــور 
به گونه ای اســت که 85 درصد کاالهای کشــور مواد 
اولیــه و نهادهای تولید و 15 درصد کاالهای مصرفی 
کــه حــدود 7 درصــد آن مربــوط بــه کاالهای اساســی 

است.
از  یکــی  تولیــد  جهــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
محوری تریــن اقدامــات وزارت صمــت اســت، ادامه 
داد: بــا فرمــان مقــام معظم رهبری جهــش تولید به 
عنــوان اولویت تریــن موضــوع در دســتور کار همــه 
نهادهــا و دســتگاه ها قرار گرفته اســت و بــه عنوان 
ح اســت و البته وزارت صمت  تکلیفــی همگانی مطر
هم نقشی تعیین کننده دارد و مسؤولیت سنگینی 

از باب تحقق جهش تولید دارد.
مدرس  خیابانی یادآور شد: در ابتدای اسفندماه 
98 در حالــی کــه بــرای چنــد محمولــه کوچــک دچــار 
مشــکل بودیم به نقطه ای رسیدیم که با یک بسیج 
همگانی و میدان دادن به مردم و نهادهای انقابی 
جهــادی و نیروهــای مســلح و ســتاد اجرایــی فرمان 
امام با اســتفاده از ظرفیت داخلــی با تغییر خطوط و 
ســه شــیفته کردن مجموعه تولید گامــی بزرگ برای 

تولیدات برداشتیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ماحصــل اقدامــات انجــام شــده در دوران کرونا این 
اســت کــه امــروز از روزی 200 هزار عدد تولید ماســک 
به تولید روزی 6 میلیون رســیدیم و از واردکننده به 
صادرکننــده دســت یافتیــم و تمامــی کارخانجــات و 
خیاط خانه ها امروز 700 هزار دســت لباس پرســتاری 
از  بســیاری  و  کــرد  خواهیــم  صــادرات  و  ذخیــره  را 
تجهیــزات کرونایــی ماننــد مانیتــور عائــم حیاتــی و 

دستگاه اکسیژن ساز را صادر می کنیم.

ایران و جهان
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بی توجهی پدر در رانندگی
کودک را به کام مرگ برد

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیــس پلیــس 
راهنمایــی و  رانندگی شهرســتان همدان از مرگ 
دختــر پنــج ســاله بر اثــر ســهل انگاری خبــر داد و 
گفــت: بــی مباالتــی پدر این کــودک منجــر به این 

حادثه شده است.
خ جمالــی  بــه گــزارش هگمتانــه، ســرهنگ فــر
ح کرد: ساعت 14:45 دقیقه  در تشــریح خبر مطر
بعدازظهــر روز شــنبه در 10 متری رضــوان واقع در 
میــدان امــام حســین)ع( راننــده وانت نیســان با 
ج شــدن از منزل بود که  دنــده عقــب در حال خار
بــا فرزند خردســال خود برخــورد کــرده و منجر به 

مرگ وی شد.
وی بــروز ایــن نوع حــوادث را عــدم توجه کافی 
و بــی مباالتی راننده دانســت و اظهــار کرد: راننده 
بایــد پیش از حرکت خودرو از عــدم حضور فرزند 
خــود مطمئــن می شــد کــه متأســفانه ایــن اتفاق 
نیفتــاد و بــه علت جراحت زیاد پرنیای پنج ســاله 

در دم فوت کرد.
جمالــی همچنیــن از مــرگ عابــر 75 ســاله در 
بلــوار شــهید ســلیمانی در اثــر برخورد با ســواری 
پرایــد در شــامگاه جمعــه خبــر داد و گفــت: ایــن 
عابــر در حــال عبور از عرض خیابــان بود که منجر 

به حادثه شد.
وی بــا بیان اینکه عابر 75 ســاله در فاصله 100 
متری از پل هوایی قرار داشــته اما از آن استفاده 
نکرده اســت، یادآور شد: این شــخص نیز در دم 
فــوت کــرده و راننــده پرایــد هــم از محــل حادثــه 

متواری شده است.
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وضعیت کرونایی 
شهرستان های همدان

هیچ شهرستانی وضعیت سفید ندارد!
امــور  معــاون  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا اعالم 
و  نهاونــد   ، مالیــر همــدان،  شهرســتان های  کــرد: 

تویسرکان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.
بهار در وضعیت هشدار  �

به گزارش هگمتانه، دکتر منوچهر کرمی توضیح 
و  نهاونــد   ، مایــر همــدان،  شهرســتان های  داد: 
تویسرکان در وضعیت قرمز قرار دارند و شهرستان 
بهار هم در وضعیت نارنجی یا همان حالت هشدار 

است.
شهرستان های با وضعیت زرد  �

معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابــن ســینا ادامــه داد: مابقــی شهرســتان ها شــامل 
فامنیــن، رزن، درگزیــن، کبودرآهنــگ و اســدآباد در 

وضعیت زرد به سر می برند.
بــه  جدیــد  ابتــای  مــوارد  کــرد:  ح  مطــر وی 
کروناویــروس در کلیــه شهرســتان های اســتان بــه 
ثبــت رســیده اســت و هیــچ شهرســتانی وضعیــت 

سفید ندارد.
اعمــال  بیــان  بــا  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  کرمــی 
ابتــا  از  جلوگیــری  بــرای  جدیــد  محدودیت هــای 
بــه کروناویــروس در اســتان گفــت: اجبــاری کــردن 
مراســم  برگــزاری  ممنوعیــت  ماســک،  از  اســتفاده 
و  تجمــع  مراکــز  بــه  جــدی  نظــارت  عروســی،  و  عــزا 
از  پاســاژها  ورودی  در  نظارت هــا  تشــدید  و  ادارات 
دســتورالعمل هایی اســت که از سمت اســتانداری 

به مراکز مرتبط اباغ شده است.

فرماندار رزن هشدار داد:

ع  وضعیت نگران کننده شیو
کرونا در رزن

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار رزن اعالم 
ع  کــرد: متأســفانه شهرســتان رزن در رابطه با شــیو

کروناویروس وضعیت خوبی ندارد.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســیدرضا ســامتی اظهار 
کــرد: برگــزاری هــر گونــه مراســم عــزا و عروســی در 
شهرســتان رزن ممنــوع بــوده و در صــورت برگزاری 
و  می شــود  برخــورد  برگزارکننــدگان  بــا  مراســم 
فــردی کــه اقــدام بــه برگــزاری مراســم می کنــد تمــام 

مسؤولیت های مراسم بر عهده وی خواهد بود.
وی خاطرنشــان کــرد: تمامی جلســات در ادارات 
شهرســتان رزن کنســل شــده اســت و دســتگاه ها 
بــرای جلوگیــری از حضــور مــردم در ادارات خدمــات 

غیرحضوری خود را فعال تر کنند.
شــیوع  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  رزن  فرمانــدار 
گســترده کروناویروس در شهرســتان رزن، مردم در 

صورت امکان به ادارات و بانک ها مراجعه نکنند.
ســامتی در گفت وگــو با ایســنا، افــزود: از روز 
گذشته 15 تیرماه ماسک زدن در ادارات و اماکن 
عمومــی اجبــاری شــد بنابرایــن از مــردم تقاضــا 

می شود که نکات بهداشتی را رعایت کنند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

تأمین آب شرب 50 روستا 
با تکمیل پروژه سد خرمرود

است فعال  همچنان  خرمرود  سد  پروژه 

هگمتانه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
تویســرکان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکــه ســد خرمــرود با وجــود مشــکالت مالی 
فعــال اســت، از تأمین آب شــرب 50 روســتای 

این منطقه با تکمیل این پروژه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، نماینده مردم تویسرکان 
اجرایــی  عملیــات  تعطیلــی  دلیــل  مجلــس  در 
پروژه ســد خرمرود را شــرایط آب و هوایی فصلی 
دانست و تأکید کرد: پروژه سد خرمرود همچنان 

فعال است.
محمدمهدی مفتح افزود: شــرکت پیمانکار 
پــروژه در ایــن زمان بــرای تأمین منابــع مالی نیاز 
بــه مســاعدت وزارت اقتصاد داشــت کــه پس از 

پیگیری های الزم مشکل حل شد.
وی با بیان اینکه طبق ماده 56 قانون بخش 
را  پــروژه  بــا ســرمایه گذاری خــودش  خصوصــی 
احداث می کند افزود: جلسات برای پیگیری روند 
اجرایی سد خرمرود به صورت مستمر با شرکت 

آب منطقه ای و آب مشاور برگزار می شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه تاش ما بر اتمام کار ســد 
خرمــرود با هــدف برخــورداری مــردم از منافع آن 
اســت اظهــار کرد: بیــش از 50 روســتا در منطقه 
خرمــرود به طــور واقعی مشــکل آب دارنــد که با 
احــداث ایــن ســد کل دهســتان خرمــرود از آب 
شــرب با کیفیت باال در طول ســال و 24 ساعت 

شبانه روز بهره مند می شوند.
وی با اشاره به تعریف پروژه مجتمع آبرسانی 
از ســد خرمــرود در کنــار پــروژه احــداث، از انجــام 
مطالعــات مجتمــع آبرســانی خبــر داد و گفــت: 
فاصلــه چندانــی بیــن افتتــاح ســد و برخــورداری 

مردم از آب شرب نخواهد بود.
به نقل از فارس، نماینده مردم تویسرکان در 
مجلس با بیان اینکه ســد خرمــرود موفق ترین 
پروژه در اســتان اســت و شــاید چنین پــروژه ای 
در کشور نداشته باشیم تأکید کرد: احداث سد 
خرمرود 300 میلیارد تومان هزینه دارد که اکنون 
با وجود محدودیت مالی دولت و شرایط سخت 

اقتصادی کشور این پروژه در حال اجراست.
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هگمتانــه، گروه شهرســتان: فرماندار اســدآباد از 
اجرایی شدن محدودیت های اعام شده ستاد ملی 
کرونا در این شهرســتان خبر داد و گفت: با خاطیانی 
کــه محدودیت هــای اعمــال شــده اجرایــی را رعایــت 

نکنند، به شدت برخورد می شود.
بــه گــزارش هگمتانه، مجید درویشــی یکشــنبه 
کروناویــروس  از  پیشــگیری  ســتاد  در  تیرمــاه   15
در  تأســف  و  ابرازنگرانــی  بــا  اســدآباد،  شهرســتان 
رابطه با تغییر وضعیت شهرســتان از ســفید به زرد 
بــه علت ســهل انــگاری برخی از افــراد در بی توجهی 
فاصلــه  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت  بــه 
امــروز  از  کــرد:  اظهــار  اجتماعــی  هوشــمند  گــذاری 
در شهرســتان هیــچ اداره ای حــق ارائــه خدمــات بــه 
مراجعان بدون ماســک را ندارد، در غیر این صورت 

با مدیران ادارات برخورد می شود.
وی با بیان اینکه کســانی که مبتا به کرونا شده 
و بیمــاری خود را پنهان می کند به خانواده و جامعه 
آســیب زده و جفــا می کنــد، تصریــح کــرد: مــردم در 
 
ً
صورت داشتن هر گونه عائم مربوط به کرونا حتما

به درمانگاه و مراکز غربالگری علوم پزشکی مراجعه 
کنند.

درویشــی بــا اشــاره بــه ممنــوع بــودن برگــزاری هر 
گونــه مراســم جشــن و عروســی و ختــم و تجمعــات 
گروهــی و شــلوغ در شــرایط فعلــی شهرســتان یادآور 
شد: برابر مصوبه ستاد کروناویروس، گل فروشی ها 
و آرایشــگاه های زنانــه کــه از دســتور ســتاد کرونــای 

کشور سرپیچی کنند، پلمب می شوند.
وی از شــهروندان اســدآبادی درخواســت کرد: در 
صــورت مشــاهده هر خــودروی تزیین شــده عروس 
عکــس و پــاک خــودرو را بــرای مــا ارســال کــرده تا به 
اســتناد مــاده 688 قانــون بــه علــت تهدید ســامت 
عمومــی نســبت بــه توقیف خــودرو بافاصلــه اقدام 

کنیم و به مدت یک ماه به پارکینگ هدایت شود.
درویشی از تشــکیل گشت سیار کرونا در سطح 
شــهر اســدآباد و آجیــن خبــر داد و گفــت: نظــارت و 
بررســی مغازه ها، اماکن مورد تهدید در بحث کرونا 
بــه علت عدم رعایت موارد شــیوه نامه بهداشــتی و 
معرفی به نیروی انتظامی توســط گشت سیار کرونا 

شهرستان انجام خواهد گرفت.
تاکسی داران خاطی جریمه می شوند  �

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه تاکســی هایی 
که در صندلی عقب بیشــتر از دو نفر مســافر ســوار 
کننــد، جریمه می شــوند، تصریــح کــرد: بانک ها حق 
تبــادل پــول نقــد را بــا مشــتریان نداشــته و در ایــن 
راســتا نیاز است خدمات الزم به صورت کارتخوان و 

یا چک بین بانکی انجام گیرد.
درویشــی بــا تأکید بر خــودداری از چــاپ هر گونه 
ح  کارت عروســی و ترحیــم توســط چاپخانه هــا مطــر
از  اســتفاده  بــه  ملــزم  مغازه هــا  فروشــندگان  کــرد: 
ماســک بــوده و بــه مشــتریان بــدون ماســک نباید 

خدمات ارائه دهند.
برپایــی چهــار چــادر بــرای توزیــع ماســک و مــواد 

مجــدد  تشــکیل  و  مناســب  قیمــت  بــا  گندزدایــی 
ســتاد پیشــگیری از کرونا روســتاها از دیگر مواردی 
بــود که درویشــی به آن اشــاره کــرد و یادآور شــد: در 
روســتاهایی که مراســم ختم و عروسی برگزار شود، 

با دهیاران آن روستا برخورد خواهد شد.
زنــان خانــه دار بیشــترین مبتالیــان بــه کرونا در   �

اسدآباد
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  رئیــس 
بهداشتی درمانی شهرستان اسدآباد نیز گفت: زنان 
خانه دار با 40 درصد بیشترین آمار مبتایان به کرونا 
در ســطح کشور و به تبع در اســدآباد بوده که فضای 

بسته و ارتباط بیشتر با بچه ها و خانواده از بیشترین 
دالیل ابتای این قشر به کروناست.

دکتــر بهنام رضــا مخصوصــی میــزان مبتایــان به 
کرونا در بین کارمندان ادارات این شهرســتان را 17.9 
درصد برشمرد و اظهار کرد: براساس آمار شهرستان 
اسدآباد دارای 1.5 درصد فوتی و 90 درصد بهبودی در 
بحث کرونا است که به نسبت کشور کمترین فوتی 
و بیشــترین بهبــودی را داشــته ایــم و این آمــار کامًا 

شفاف بوده و چیزی را کتمان نکرده ایم.
در  کرونــا  بــه  مبتایــان  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  درصــد   32  ، شــهر در  درصــد   65 شهرســتان 

روستاها و 1.5 درصد در بین عشایر و کوچ نشینان 
ســاکن بوده انــد، تصریح کرد: بیشــترین بیماری که 
در اســدآباد همراه با کرونا دیده شده، بیماری قلبی 

بوده است.
مخصوصــی وضعیت بســتری کرونــا مثبت های 
اسدآباد را آبی عنوان کرد و گفت: اگر چه شهرستان 
اسدآباد در وضعیت زرد بوده و شرایط بحرانی ندارد 
اما با توجه به اینکه در همســایگی شهرســتان های 
بــا وضعیــت قرمز قــرار داریم باید نســبت به رعایت 
باالتــری  حساســیت  بهداشــتی  شــیوه نامه های 

داشته باشیم.

گالیه  
کمیته برنامه ریزی 
کبودرآهنگ 
از برخی مدیران کل

فرمانــدار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
گله منــدی از برخــی مدیــران  کبودرآهنــگ ضمــن 

برنامه ریــزی  کمیتــه  جلســه  بــه  کــه  اســتانی 
بودنــد  شــده  دعــوت  کبودرآهنــگ  شهرســتان 
امــا حضــور نداشــتند، افــزود: حضور مدیــران کل 
پیشــبرد  در  می توانــد  شهرســتان ها  در  اســتانی 
کارها بســیار مثمرثمر باشد چرا که آنها می توانند 
را  شهرســتان  مشــکالت  و  مســائل  نزدیــک  از 
همــه  اعتبــارات  تخصیــص  در  و  کــرده  مشــاهده 

جوانب را بهتر در نظر بگیرند.
بــه گــزارش هگمتانــه، حجــت الــه مهــدوی در 
جلســه کمیتــه برنامه ریــزی اظهــار کــرد: اعتبــارات 
و  میلیــارد   24 کبودرآهنــگ  شهرســتان  امســال 

456 میلیون و 517 هزار تومان است که برای 132 
پروژه نیمه تمام هزینه می شود.

وی افــزود: ایــن مبلغ شــامل اعتبارات اســتانی 
بــه میــزان هشــت میلیــارد و 353 میلیــون و 718 
هــزار تومان، اعتبارات متــوازن هفت میلیارد و 409 
میلیــون و 600 هزار تومان اعتبــارات 3 درصد نفت 
و گاز 8 میلیــارد و 393 میلیــون و 193 هــزار تومــان 

است.
گذشــته  مالــی  اعتبــارات  داد:  ادامــه  مهــدوی 
شهرســتان کبودرآهنگ حــدود 46 میلیارد تومان 
بــرای 232 پــروژه بــود کــه میــزان اختصــاص یافتــه 

و جــذب شــده کمتــر از آنی بــود که بــه ادارات اباغ 
شده و امیدواریم مسؤوالن ادارات امسال تاش 

بیشتری برای جذب اعتبار داشته باشند.
مهــدوی عنوان کرد: متأســفانه در شهرســتان 
کبودرآهنــگ پروژه های نیمه تمامی وجود دارد که 
بیش از 10 سال به دالیل مختلف که مهمترین آن 
عــدم تخصیص اعتبار بوده نیمه کاره مانده و اجرا 

نشده است.
وی از جملــه ایــن پروژه هــا را مجتمــع ورزشــی 
بانــوان، چهاربانــده کــردن جــاده خلعــت آبــاد کــه 
دارد  نیــاز  تومــان  میلیــارد   40 از  بیــش  اعتبــاری 

شــدن  اجرایــی  بــرای  کــه  دیگــر  پــروژه  چندیــن  و 
آنهــا اعتبــارات کانــی نیــاز اســت ذکر کــرد و گفت: 
امیدواریــم مســؤوالن کشــوری و اســتانی مدیران 

شهرستانی را در این زمینه یاری کنند.
، وی به شــیوع بیمــاری کرونا نیز  بــه نقل از مهر
اشــاره کــرد و افــزود: با هماهنگی اســتان ماســک 
زدن در ادارات و محافلــی کــه بــه صــورت تجمعــی 
اســت اجباری می شود و از مردم فهیم شهرستان 
نیــز تقاضا داریم به هیچ عنوان مراســم عروســی و 
، اســتان و  عــزا برگــزار نکنند چون وضعیت کشــور

شهرستان مناسب نیست.

شهرستان

فرماندار اسدآباد خبر داد:

تشکیل گشت سیار کرونا 
در »اسدآباد و آجین«

حضور گروه های مستندساز سیما در نهاوند

مقاومتی اقتصاد  سربازان  تا  ماهی  گاو  یخچال  از 
هگمتانه، گروه شهرســتان: شهرستان نهاوند 
بــا جاذبه هــای فــراوان تاریخی، طبیعی و بــا باغ های 
فــراوان٬ ســراب و چشــمه ســاران زیــاد چند ســالی 
است مورد توجه مســتند سازان تلویزیونی تهران 
ایــن روزهــا ظاهــرا توجــه  گرفتــه و  و همــدان قــرار 

مستندسازان به این منطقه بیشتر شده است.
بــه گــزارش هگمتانه٬ از فروردین ماه امســال تا 
کنــون 3 کارگــردان مســتند ســاز به نام هــای ایمان 
گــودرزی، علی کاظم نادری و ســهم الدین دارایی با 
گروه های مجهز٬ با 3 داستان مختلف در حال تهیه 
مستندهایی از شهرستان نهاوند و روستاهای آن 
با موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، اقتصاد 

مقاومتی و جهش تولید در نهاوند هستند.
در   � مقاومتــی  اقتصــاد  و  تولیــد  جهــش 

روستاهای نهاوند هدف مستند ماست
و  مقاومــت  جبهــه  کارگــردان  گــودرزی  ایمــان 
شــبکه های تلویزیونــی کــه صدها مســتند از وی از 
شــبکه های مختلــف ســیما پخــش شــده در مورد 
تولیــد  بــرای  نهاونــد  شهرســتان  انتخــاب  علــت 
معرفــی  مــا  کار  کــرد:  اظهــار  روســتا ها  در  مســتند 
تولیدکنندگانــی اســت که در روســتاها بــا امکانات 
کــم بــه جهــش تولیــد و اقتصــاد مقاومتــی کمــک 

کردند.
کــرم  آقــای  ابتــدا  مــن  مســتند  در  گفــت:  وی 
کننــده  تولیــد  و  ملــی  تیــم  ســهرابی عضــو ســابق 
لبنیــات بــدون کمــک دولــت و بــا هزینــه شــخصی 
خــودش در روســتای تکــه مقابل دوربین مســتند 
تولیدکننــدگان  دنبــال  بــه  ادامــه  در  گرفــت  قــرار 
غ و بوقلمون  عسل، شیات، پرورش طیور شترمر

کار را ادامه دادیم.
بــه  اشــاره  بــا  تلویزیونــی  ســاز  مســتند  ایــن 
جاذبه های فراوان نهاوند اظهار کرد: در شهرستان 

مســتندهای  می شــود  آن  روســتاهای  و  نهاونــد 
زیــادی تولید کرد چون تنوع کار در این منطقه زیاد 
اســت و ما جهــش تولید را موضوع تولید مســتند 

خود قرار دادیم.
بیشــتر  تولیــد  در  نهاونــد  کــرد:  بیــان  گــودرزی 
محصــوالت کشــاورزی و باغــی در اســتان همــدان 
و حتــی کشــور نمونــه اســت کــه در تولیــد گشــنیز 
را دارد   4 رتبــه  آفتابگــردان  و  برتــر  رتبــه  کشــور  در 
همچنین تعداد بیش از 13سراب و جنگل طبیعی 
ثــار تاریخــی و طبیعــی خوب با مردمانــی صمیمی و  آ
ســوغاتی های منحصر به فرد برای مســتند ســازان 

جذاب است.
جاذبه های نهاوند را در 1۲0 دقیقه  ببینید  �

علــی کاظــم نــادری کــه فیلــم مســتند نهاونــد 
 30 چهارقســمت  در  را  فرهنــگ  و  تمــدن  تاریــخ 
 4 و   5 شــبکه های  از  پخــش  بــرای  دقیقــه ای 
 2 از  پــس  افــزود:  اســت  کــرده  آمــاده  آمــوزش  و 
ســال تصویــر بــرداری از همــه جاذبه هــای تاریخی 
مســتند  فیلــم  نهاونــد  گردشــگری  و  فرهنگــی 
نهاوند، تاریخ، تمدن٬ فرهنگ را در 4 قســمت 30 
دقیقــه ای تحویــل شــبکه 5 و 4 و آموزش ســیما 
دادم و بــه زودی پخــش آن به اطــاع مردم خوب 

می رسد. نهاوند 
مختلــف  موضوعــات  دلیــل  بــه  گفــت:  وی 
ســی  قســمت  چهــار  در  ســوژه ها  جذابیــت  و 
دقیقــه ای آمــاده پخــش شــد کــه مصاحبه  هایــی با 
شــخصیتهایی ماننــد دکتــر مهــدی رهبــر باســتان 
شناس معروف و کاوشگر معبد الئودیسه نهاوند 
و دکتر مهرداد ملک زاده باســتان شــناس و یکی از 
کاوشــگران تپه گیان نهاوند در سال 1380 و رئیس 
مــوزه ملی ایــران و کارشناســان از دیگر بخش های 

این مستند است.

کارگردان مستند نهاوند، تاریخ، تمدن، فرهنگ 
بیــان کــرد: ایــن مســتند که بخــش اول آن شــامل 
معرفــی شــهر نهاونــد و تپــه گیــان اســت در ســی و 
دو دقیقه آماده نمایش شــده اســت و بخش دوم 
کــه مربــوط بــه معرفــی معبــد الئودیســه و معرفــی 
کاوش هــای آن توســط دکتــر مهدی رهبر اســت در 

30 دقیقه تدوین شده است.
نهاونــد شــهر شــهدای بزرگــی در تاریــخ انقالب   �

اسالمی است
وی اظهار کرد: بخش سوم و چهارم، جاذبه های 
، تاریخ نهاونــد در چهل  گردشــگری و تاریخــی، بــازار
ابــوذر  انقــاب،  دوران  وقایــع  و  گذشــته  ســال 
و  تحمیلــی  جنــگ  دوران  در  نهاونــد  بمبــاران  و 
ایــن شــهر  همچنیــن ســراب ها و جاهــای دیدنــی 
کهــن و همچنین ادبا، شــاعران و علمــای نهاوند را 
در برمی گیرد و تاریخ و گذشــته این شــهر را معرفی 

می کند.
نــادری گفــت: ســاخت این مســتند از ســال 97 
شــروع شــد و مراحــل مختلــف آن تــا اردیبهشــت 
از  دوربیــن  چنــد  بــا  و  انجامیــد  طــول  بــه  امســال 

نماهای مختلف تصویربرداری شد.
افــزود:  تاســف  اظهــار  بــا  ســاز  مســتند  ایــن 
از  کــدام  هیــچ  مســتند  ایــن  تولیــد  در  متأســفانه 
اداره هــا و بخش هــای خصوصی نهاونــد ما را کمک 
نکردنــد هرچنــد مــا ایــن فیلــم را بــه عشــق مــردم 

نهاوند درست کردیم.
ســهم الدیــن دارایی ســومین مســتند ســازی 
اســت کــه موضــوع مســتند او »گاوماهی« اســت 
اظهــار  نهاونــدی  کارگــردان  و  ســاز  مســتند  ایــن 
کــرد: گــروه مــا ابتدا بــه تولیــد مســتندی فرهنگی 
بــا موضــوع آداب و رســوم مردم نهاونــد پرداخت 
مــا  مســتند  دوم  ســوژه  و  محلــی  بازیگــران  بــا 

یخچال هــای کوهســتان گرین و اســطوره تاریخی 
آن گاو ماهی است.

بــه  نهاونــد  خــوب  مردمــان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خصوص قشــر زحمت کش روستایی گفت: مردم 
نهاوند از دیرباز به دالوری، ســخت کوشی و تولید 
کننــده انــواع محصــوالت باغــی کشــاورزی و لبنــی 
و صنایــع دســتی و ســوغاتی های متنــوع معــروف 
بوده انــد و دالوران مانند ســردار شــهید ســلگی و 
علمای شــهیدی ماننــد آیت ا... حیدری، قدوســی٬ 
شــهدای گــروه ابــوذر و 850 دالور دیگــر را پرورش 

داده و فــدای امنیت ایران کردند.
یخچال گاو ماهی اســطوره طبیعــی نهاوندی ها   �

است
دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه آداب و رســوم مردم 
نهاونــد زبانــزد همــه اســت و مــا مســتندی از آنهــا 
تولید کردیم بیان کرد: در ادامه به اســطوره طبیعی 
کــه  پرداختیــم  ماهــی  گاو  یعنــی  شهرســتان  ایــن 
ماجرای آن در طول تاریخ این اســت افســانه ای که 
مردمان قدیم نهاوند برکت٬ فراوانی و آبادانی شهر 
خــود را از وجــود گاو ماهــی ای می دیدند که خداوند 

خلق کرده است.
کارگــردان و مســتند ســاز ســینما و تلویزیــون 
اواخــر  در  هرســال  نهاونــد  کوهســتان  در  گفــت: 
خــرداد مــاه قطعــه بزرگــی از بــرف بــه شــکل گاو و 
ماهی دیده می شود که االن هم نمایان است٬ این 
پدیــده طبیعــی در ارتفاعــات کوهســتان گریــن قرار 
دارد و گروه مســتند ســاز ما با سختی در حال ثبت 

این پدیده طبیعی است.
بــه نقــل از تســنیم، دارایــی افــزود: کار تولید این 
مســتند بیــش از یکســال بــه طــول انجامیــد و چند 
هفتــه در بدتریــن شــرایط آب و هوایــی بــه صــورت 

زمینی و هوایی به تولید این مســتند پرداختیم.

امام جمعه تویسرکان:

تویسرکان حسن)ع(  امام  علمیه  حوزه  درصدی   75 پیشرفت 
جمعــه  امــام  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
تویســرکان از پیشــرفت فیزیکی 75 درصدی حوزه 
علمیه امام حســن مجتبی)ع( این شهرستان خبر 

داد.
مرتضــی  حجت االســام  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
موحدی با اشــاره به پیشرفت فیزیکی 75 درصدی 
حــوزه علمیــه امــام حســن مجتبــی)ع( اظهــار کــرد: 
کار  پایــان  بــا  پــروژه تمــام شــده و  کار ســفت کاری 
جــاری،  هفتــه  پایــان  تــا  کانال کشــی  و  تاسیســات 

مرحله ظریف کاری آن آغاز می شود.
وی بــا تأکید براینکه تأمین اعتبار برای ســاخت 

و ســاز پــروژه حــوزه علمیــه امام حســن مجتبی)ع( 
تاکنــون عمدتــا بــا کمک خیــران بوده اســت گفت: 
متأســفانه دولــت در احــداث ایــن پــروژه توفیقــی 

ندارد.
بــا اشــاره  امــام جمعــه شهرســتان تویســرکان 
امــام حســن مجتبــی)ع(  اینکــه حــوزه علمیــه  بــه 
تویســرکان در چهــار طبقه احداث می شــود افزود: 
ظرفیــت  علمیــه  حــوزه  احــداث  دســت  در  پــروژه 

پذیرش بیش از 200 طلبه را دارد.
وی بــا بیان اینکه در صورت دریافت کمک های 
حســن  امــام  علمیــه  حــوزه  اول  مرحلــه  خیریــن 

مجتبی)ع( مهرماه امســال افتتاح می شــود اضافه 
کــرد: اگــر مســاعدت خیــران نباشــد ایــن برنامه به 

سال آینده موکول خواهد شد.
تلفیــق  بــه  اشــاره  بــا  تویســرکان  جمعــه  امــام 
معماری ســنتی- اســامی با معماری کاســیک در 
ســاخت حوزه علمیــه جدید افزود: همــه نیازهای 
طاب از جمله کتابخانه در مســاحت 500 مترمربع 
و ظرفیــت حــدود 40 هــزار کتــاب در حــوزه علمیــه 

امام حســن مجتبی)ع( دیده شده است.
جلــد  هــزار   5 گرفتــن  قــرار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کتــاب قدیمــی حوزه علمیه شــیخ علیخــان زنگنه 

حســن  امــام  علمیــه  حــوزه  جدیــد  کتابخانــه  در 
مجتبــی)ع( بیــان کــرد: هــم اکنون 60 نفــر طلبه در 
حــوزه علمیه برادران تویســرکان در حال تحصیل 

. هستند
موحــدی دربــاره وضعیــت حــوزه علمیــه شــیخ 
جدیــد  حــوزه  افتتــاح  از  بعــد  زنگنــه  علیخــان 
خاطرنشــان کرد: محل حوزه علمیه زنگنه به دلیل 
رطوبــت و فرســودگی قابــل اســکان نیســت و بــه 

صورت پاره وقت استفاده خواهد شد.
وی در گفتگــو بــا فارس با اشــاره به دایر شــدن 
کاس هــای پایــه بــاالی 6 در حوزه علمیــه زنگنه به 

صــورت پاره وقــت اضافه کــرد: کاس هــای متفرقه 
بــرای اصنــاف و بازنشســتگان عاقه منــد بــه فقــه 
اســامی در حوزه علمیه شیخ علیخان زنگنه برگزار 

می شود.



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

م.الف 89
برابر رأی شــماره 99/270 مورخــه 99/03/19 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داریوش کرمی فرزند عیسی به 
شماره شناسنامه 432 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مساحت 95525/21 مترمربع در قسمتی از پالک 1/1 اصلی خسروآباد واقع در اسدآباد، 
اراضی خســروآباد خریداری از مالکان رسمی آقایان عیسی کرمی و اهلل یار کرمی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

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

م.الف 95
برابر رأی شــماره 99/258 مورخــه 99/03/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد زیوری شایان فرزند 
محمدرضا به شــماره شناسنامه 3102 صادره از اسدآباد در 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 175/68 مترمربع در قســمتی از پالک 67 اصلی واقع در 
اسدآباد، آخر بلوار جانبازان خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای رحمت اهلل قاسم پور 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

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

م.الف 84
برابر رأی شــماره 99/260 مورخــه 99/03/17 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا یاراحمدی فرزند حبیب اله 
به شماره شناسنامه 12522 صادره از اسدآباد در دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ششدانگ 790/80 مترمربع از پالک 79 اصلی واقع در اسدآباد، 
بلوار شهید بهشتی، کوچه بن بست شباهنگ خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای 
وارث مرحوم غالمحسین یاراحمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

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

م.الف 153
برابر رأی شماره 139960326007000221 مورخه 1399/02/25 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن عظیمی موفق فرزند 
نصراله به شماره شناسنامه 15 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب خانه کلنگی به 
مساحت 127/39 مترمربع پالک 11030 فرعی از 1242 فرعی از 129 اصلی واقع در 
بهار، بخش چهار همدان خریداری برابر قولنامه عادی از عنایت اله رجبی 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 داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

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

م.الف 93
برابر رأی شــماره 96/257 مورخــه 99/03/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمال زیوری شایان فرزند محمدرضا 
به شماره شناســنامه - صادره از اسدآباد در 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 175/68 مترمربع در قسمتی از پالک 67 اصلی واقع در اسدآباد، آخر بلوار 
جانبازان خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای رحمت اهلل قاسم پور محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960326006000341-1399/03/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی زنگنه بیغشی فرزند حشمت به شماره شناسنامه 308 صادره از مالیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/52 مترمربع 
قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از  مالک رسمی آقای صادق رهام محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

م.الف 102

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960326006000338-1399/03/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه میرزایی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 12 صادره از مالیر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 137/43 مترمربع 
قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از  مالک رسمی آقای محمدعلی عنبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

م.الف 107

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/16

آگهی دعوت به افراز
م الف 124

اداره محیط زیســت شهرستان مالیر درخواســت افراز سهم مشاعی مورد 
مالکیت خــود از پالک 2061 اصلی بخش یک مالیر، قریه ســلطان آباد را 
به شــرح ذیل: مقدار یک صدوسی ام )1/130( سهم از یک سهم از 48 شعیر 
پالک مذکور واقع در بخش 1 مالیر برابر ســند شماره 73/12/28-58995 
دفتر 14 مالیر را از این اداره نموده اســت و اعالم داشــته اسامی و نشانی 
ســایر مالکین مشــاعی را نمی داند. لذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به موجب این آگهی به سایر مالکین مشاعی و 
مالکین پالک های مجاور و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی خود 
را در امر افــراز ذینفع می دانند، ابالغ می گردد نظر به اینکه عملیات افرازی 
در تاریخ 99/04/26 رأس ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا در تاریخ و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند. بدیهی اســت عدم حضور آنها مانع از انجام عملیات افرازی نخواهد 

بود. این آگهی در یک نوبت منتشر می شود.
محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
تاریخ انتشار: 99/04/16

آگهی فقدان سند مالکیت
م الف 192

آقای ابوالفتح الوندلوئی با تســلیم دو برگ استشــهادیه محلی و مصدق به 
مهر دفترخانه 62 بهار مدعی اســت یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک 
1160 فرعــی از 152 اصلــی واقع در بخش چهار کــه ذیل ثبت 33580 
صفحه 40 دفتر 214 ســابقه ثبت دارد نزد کســی در بیع شرط نیست که 
در اثر ســهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا در صورتی کسی مدعی انجام معامله و 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ نشر آگهی تا مدت 10 روز 
پس از انتشار آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
اداره ثبت اســناد و امالک المثنی سند مالکمیت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی فوق تسلیم خواهد نمود.
هادی یونسی عطوف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار 
تاریخ انتشار: 99/04/16

 آگهی تغییرات شرکت منابع طبیعی و آبخیزداری 
نوین دشت کبودرآهنگ

شــرکت تعاونی به شماره ثبت 747 و شناسه ملی 14006035952 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/01/23 و باســتناد نامه 16/164/9 مورخ 99/02/01 اداره تعاون 
روستایی شهرســتان کبودراهنگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضا هیات مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردید : اســماعیل فتاحی با کدملی 4031059604 به ســمت رئیس 
هیات مدیــره احمد حاتمی انصار با کدملی 4031055331 به ســمت عضو هیات مدیره 
تیمور شــیخی بــا کدملی 4030529763 به ســمت عضو هیات مدیره بیــت اله میزانی 
دوست با کدملی 4031057040 به سمت نایب رئیس هیات مدیره جعفر ضیاء شمسی با 
کدملی 4032047421 به سمت منشی هیات مدیره 2- آقای سجاد طالبی به شماره ملی 
4020233810 بعنوان مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره ( انتخاب شد. 3- کلیه چک ها ، 
قراردادها و اســناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق 
شرکت را منتفی سازد باستثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت 
، ترتیــب خاصی داده باشــد پس از تصویب هیئت مدیره بــا امضای رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل معتبر خواهد بود . ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد 

شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کبودرآهنگ 902495
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مبلغ اجاره مجوز نانوایی در همدان تا 
ماهی 5 میلیون تومان هم دیده شده 

و اینکه چرا فردی حاضر می شود این 
مبلغ را بپردازد اما برای دریافت مجوز 

اقدام نکند تأمل برانگیز است.

رئیس اصناف سازمان صمت استان 
همدان در جواب اینکه دلیل چنین 

تخلفی از سوی افراد چیست و چرا 
حاضر نمی شوند مجوز بگیرند؟ اظهار 

بی اطالعی کرد.

تنها به شکل مباشرت می توان 
مجوزها را واگذار کرد اما دیده شده 

که طی مراحل مباشرت برای دور زدن 
قانون اتفاق افتاده است.

پرداخت حق بیمه کارگرانی که در 
مجموعه ای مشغول به کار هستند 

وظیفه دارنده مجوز است و فردی که 
مجوز را اجاره کرده می تواند به راحتی 

از پرداخت حق بیمه کارگران سرباز 
زند و به این ترتیب کارگران متضرر 

می شوند.

هگمتانــه، گروه خبر همــدان - صفورا کاظمیان: 
یکــی از عوامــل ایجــاد فســاد در مشــاغل و پدیــده 
قاچــاق؛ خرید و فــروش یا اجاره مجوزهای کســب و 
ع معامله  کار اســت که این روزها خبرهایی از این نو

در نانوایی های همدان به گوش می رسد.
از عوامــل  گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، یکــی  بــه 
ایجاد فســاد در مشاغل و بروز بی عدالتی ها گذشته 
از بیمــه نبــودن کارگــران و تضییــع حقــوق آنــان بــه 
معامله و خرید و فروش یا اجاره مجوزها برمی گردد؛ 
مجوزهــای کســب و کاری کــه بــا مبالــغ بــاال خریــد و 
فــروش یــا اجــاره داده می شــوند و زمینــه قاچــاق و 

دیگر تخلفات را ایجاد می کنند.
ایــن روزها کســب و کارهایی همچــون نانوایی ها 
و آرایشــگاه ها از جمله مشــاغلی هستند که اجاره یا 

خرید و فروش مجوز در آنها دیده می شود.
از آن جایی که برای صدور مجوز کســب و کار باید 
مراحلــی طــی شــود و فــرد متقاضــی مهارت هایــی را 
کســب کند و دوره های آموزشــی مختلــف را بگذراند 
و حتــی از نظــر ســامتی نیــز تأییــد شــود قرارگیــری 
مجوز در دســت کســی کــه هیچ یک از ایــن مراحل را 
طی نکرده برای جامعه خطرســاز اســت و زمینه بروز 

تخلف را فراهم می کند.
واحــد  پنجــره  نبــود  کارشناســان  اعتقــاد  بــه 
چنیــن  بــروز  دالیــل  از  کار  و  کســب  مجوزهــای 
بــر  بی نظارتــی  و  مجــوز  صــدور  در  نابســامانی هایی 
آن اســت کمااینکــه طبــق آخریــن گــزارش مرکز ملی 
مطالعــات، پایــش و بهبود محیط کســب وکار وزارت 
تومــان  میلیــون  ده  چنــد  نانوایــی  مجــوز  اقتصــاد، 
خریــد و فــروش می شــود و قیمت مجوز آموزشــگاه 

مراقبت و زیبایی تا 100میلیون تومان است.
اگــر مجــوز ایــن مشــاغل اجــاره داده شــود مبلغ 
پایین تر است که از شهری به شهر دیگر مبلغ اجاره 
متفاوت اســت اما آنچه مســلم اســت همه اینها در 
خ می دهــد کــه  نتیجــه نابســامانی در صــدور مجــوز ر
پنجــره واحد صدور مجوزهای کســب و کار می تواند 

به کمک سامان دادن به این اوضاع بیاید.
در  نانوایــی  مجــوز  اجــاره  مبلــغ  بررســی ها  طبــق 
همــدان تا ماهی 5 میلیون تومان هم دیده شــده و 
اینکــه چرا فردی حاضر می شــود ایــن مبلغ را بپردازد 
امــا بــرای دریافــت مجــوز اقــدام نکنــد تامل برانگیــز 

است.
آرایشــگاه زنانــه هــم در مطالعــات  اجــاره مجــوز 
البتــه  کــه  شــد  اثبــات  هگمتانــه  خبرنــگار  میدانــی 
در تماســی بــا رئیــس اتحادیــه آرایشــگاه های زنانــه 
همــدان در اظهارنظــری جالــب توجــه بــه کلــی ایــن 
موضــوع تکذیــب شــد و رئیــس اتحادیــه بــا تأکید بر 
اینکــه چنیــن مــوردی » اصــًا »! در همــدان نداریــم 

اجاره مجوز را کامًا غیر قانونی اعام کرد.
ســوالی که اینجا پیش می آید این است که مبلغ 
اجاره بهــای مجــوز کــه حداقــل 5 میلیــون تومــان در 
مــاه اســت چگونــه تأمین می شــود؟ که جــواب آن را 

می توان در کم فروشی و یا گران فروشی پیدا کرد.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان همــدان آذر 
ماه سال 98 در نشست خبری از تشکیل 144 فقره 
پرونــده تخلــف آرایشــگاه های زنانــه در ایــن اســتان 
خبر داده و عمده تخلف را گران فروشی عنوان کرده 

است.
در مورد نانوایی ها هم ســال گذشته خبرهایی از 
کم فروشــی و کوچک شدن نان مخابره شد که البته 
گایــه شــهروندان از کیفیت پایین نــان هم به روالی 

همیشگی تبدیل شده است.
آذر مــاه ســال گذشــته پیــش از افزایــش قیمــت 

نــان در همــدان رئیــس اتحادیه 
کــرده  بیــان  همــدان  نانوایــان 
بود: نانوایان اســتان همدان در 
راستای ثبات قیمت نان مجبور 
هســتند روزانــه پنــج گــرم از وزن 
نان کم کنند و این ماجرا به نفع 

مردم نیست.
گفتــه  گل محمــدی  ابــوذر 
رونــد  اقــدام  ایــن  نتیجــه  بــود: 
همــدان  در  نان هــا  وزن  نزولــی 
کوچــک  نان هــای  مشــاهده  و 
در دســتان مــردم و تبدیــل نــان 
بــه بیســکوئیت مــادر در آینــده 

خواهد بود.
اما چندی پیــش قیمت نان 
افزایــش پیــدا کــرد و مســؤوالن 
ایــن افزایــش قیمت را به شــرط 
اعمــال  نــان  کیفیــت  افزایــش 
هنــوز  حالــی  در  ولــی  کردنــد 
افزایــش کیفیــت در نــان  برخــی 
کــه  نانوایی هــا دیــده نمی شــود 

آرد نیــز گریبــان ایــن حرفــه را گرفتــه و پــای  قاچــاق 
دالالن بــه ایــن حــوزه باز شــده و تفــاوت قیمــت آرد 
ایــن  در  بــروز تخلــف  آزاد ســبب  آرد  بــا  ســهمیه ای 

واحدها شده است.
بــا ریزبینــی در ایــن حــوزه، می تــوان گفــت آنچــه 
نظــارت را بــر ســهمیه بنــدی آرد بــا دشــواری رو به رو 
می ســازد معامله مجوز نانوایی ها است و مورد بعد 

اینکــه افــرادی در ایــن صنــف دارای چندیــن مجــوز 
نانوایی هســتند که زمینه بروز نابســامانی، تخلف و 

دشواری در نظارت را فراهم می کند.
در این بین مسؤولی که از اجاره مجوز نانوایی ها 
خبر داده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
همدان اســت که نیمــه اول خرداد جاری در جلســه 
اعضای شــورای آرد و نان اســتان همــدان اعام کرد: 
برخــی از افــراد از جمله رؤســا و اعضــای اتحادیه های 
نانوایی هــا صاحــب چنــد واحــد نانوایی هســتند که 
بایــد راســتی آزمایــی شــده و نانوایی هــا بــه صــورت 

قانونی به مباشر و یا مستأجر واگذار شوند.
به گفته ظاهر پور مجاهد بخشــی از ســهمیه آرد 
نانوایی های استان همدان به جای تبدیل شدن به 
نــان توســط دالالن از واحدهــای کیــک و کلوچه پزی 
، نانوایی های خانگی و رشــته بری ها ســر در  غیرمجاز
مــی آورد کــه بــرای پیگیــری بیشــتر موضوع بــا وی به 

گفتگو نشستیم.

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
خبرنــگار  بــه  نانوایــی  مجــوز  اجــاره  دربــاره  همــدان 
هگمتانــه گفت: اگر صاحب مجــوز تصمیم به اجاره 
دادن مجــوز خود بگیرد باید مراحل قانونی آن را طی 

کند.
ظاهــر پورمجاهد در این باره ادامه داد: این افراد 
باید کارت مباشر بگیرند تا استعامات در مورد فرد 
کامــل شــده وچه در زمینــه کارت تندرســتی و چه در 
مورد مراحلی که در اماکن طی می شود فرایند دنبال 

شود.

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
همدان ادامه داد: اگر مجوزی بدون طی این مراحل 
اجــاره داده شــود و فــردی کــه در نانوایــی بــه جــای 
صاحب مجوز مشغول اســت کارت مباشر نداشته 
باشــد یا با مبلغــی در حدود 5 میلیــون تومان اجاره 
بــه  بایــد   

ً
حتمــا صــورت  ایــن  در  باشــد  شــده  داده 

اتحادیــه نانوایــان شهرســتان خــود مراجعــه کنند تا 

مراحل قانونی برای آنها طی شود.
رئیس اتحادیه آرایشــگاه های مردانه همدان نیز 
در گفتگــو بــا خبرنگار هگمتانه بــا رد هرگونه خرید و 
فــروش یا اجــاره مجوز آرایشــگاه مردانــه در همدان 
بــر غیرقانونــی بودن این امر تأکیــد و با این حال ابراز 
امیــدواری کرد صاحبــان مجوز از مخاطــرات معامله 

مجوز مطلع باشند و چنین مخاطره ای نکنند.
زمینــه  در  خواســت  رســانه ها  از  عدالتــی  علــی 

تخلفاتــی که با معاملــه مجوزها امکان بــروز می یابد 
هشدار دهند.

کارگرانــی  بیمــه  پرداخــت حــق  داد:  وی توضیــح 
کــه در مجموعــه ای مشــغول به کار هســتند وظیفه 
دارنــده مجوز اســت و فردی کــه مجوز را اجــاره کرده 
می توانــد بــه راحتــی از پرداخــت حــق بیمــه کارگــران 
ترتیــب  ایــن  بــه  و  زنــد  ســرباز 

کارگران متضرر می شوند.
در ایــن مــورد بــا بابایــی مدیر 
روابط عمومی فرمانداری همدان 

نیز گفتگو داشتم.
در  تخلــف  تأییــد  بــا  بابایــی 
نانوایی هــا گفــت: بایــد واگــذاری 
مباشــرت  شــکل  بــه  مجوزهــا 
باشــد مجــوز تنهــا برای یــک فرد 
غیــر  آن  اجــاره  و  شــده  صــادر 
قانونی اســت و مثل فروش مال 
غیر نمی توان مجوز را به شخص 

ثانی منتقل کرد.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
نانوایی هــا طــی مراحل مباشــرت 
انجــام  قانــون  زدن  دور  بــرای  را 
می دهنــد، گفــت: از نظــر قانونــی 
تنهــا می توان در مجوز مباشــرت 
افــراد  نانوایی هــا  کــه در  داشــت 
مراحــل  حتــی  مجــوز  صاحــب 
مباشــرت را بــرای دور زدن قانون 
طــی می کنند امــا در نهایت می بینیم که نانوایی را به 

طور کامل اجاره داده اند.
وی تصریــح کــرد: در ایــن مــوارد وقتــی اداره غلــه 
جــای  بــه  قانونــی  مباشــر  می بینــد  می کنــد  بررســی 
متصدی اصلی کار می کند که کاما غیرقانونی اســت 
و طــی مراحــل مباشــرت تنهــا بــرای دور زدن قانــون 

بوده است.

وقتــی در ایــن گفتگــو  از کتمــان تخلــف از ســوی 
گفــت:  بابایــی  کــردم  انتقــاد  اتحادیه هــا  رئیــس 
نیســتند  مایــل  زمینــه  ایــن  در  اتحادیه هــا  رئیــس 

هم صنفی های خود را زیر سوال ببرند
بابایــی اذعان کرد: قطعــا معامله مجوز تخلف به 

دنبال خواهد داشت.
به توصیه مدیر روابط عمومی فرمانداری همدان 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  از  را  مجوزهــا  معاملــه 

تجارت استان همدان نیز پیگیر شدم.
نیــز  ســازمان  ایــن  زمینــه  ایــن  در  متأســفانه 
مثــل رئیــس اتحادیه هــا تنهــا با انــکار ایــن تخلف بر 

غیرقانونی بودن اجاره مجوزها پافشاری کرد.
وقتی از ســلیمانی رئیس اصناف سازمان صمت 
اســتان همــدان در مورد آمار ایــن تخلف در همدان 
پرســیدم با تکیه بر این جمله که اجاره مجوز تخلف 

است گفت: ما هیچ آماری در این زمینه نداریم.
از او خواستم در مورد برخورد با چنین موردی در 
بازرســی ها توضیح دهد که گفت: اگــر چنین موردی 
بــوده حتمــا پروانه کســب فــرد متخلف باطل شــده 

است.
وی در جــواب اینکه دلیل چنین تخلفی از ســوی 
افراد چیســت و چرا حاضر نمی شوند مجوز بگیرند؟ 

اظهار بی اطاعی کرد.
آنچــه مســلم اســت در معامله مجوزهــا تردیدی 
نیست و این موضوع در کل کشور دیده می شود و 
برای مقابله با این تخلف و پیشــگیری از بروز چنین 

مواردی انکار آن راهگشا نخواهد بود.
بزرگ تریــن  از  یکــی  ایــران  کــه  می دانیــم 
مصرف کنندگان لوازم آرایش اســت کافی است تنها 
بــه این موضــوع توجــه کنیم کــه وقتی آرایشــگری با 
مجوز غیر مشــغول کار اســت چقدر به منع مصرف 
کاالی آرایشــی قاچــاق پای بند اســت؟ آن هــم در این 
صنــف کــه پا بــه پــای متخصصــان پوســت و زیبایی 
اعمال جوان سازی، لیزر موی زائد و دیگر موارد حتی 

بوتاکس را در آرایشگاه ها انجام می دهند.
آیــا بهتــر نیســت در رونــد صــدور مجوزهــا بهبود 
ایجــاد کنیم و تســهیل گری داشــته باشــیم تــا زمینه 

بروز چنین تخلفاتی را کاهش دهیم؟
بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق شــهروندان و 
بــروز تخلفــات ناشــی از معاملــه مجوزهــا امیدواریم 
مسؤوالن تدابیر ویژه ای برای این امر در نظر بگیرند 
راه انــدازی  گزینــه  تنهــا  فعلــی  شــرایط  در  کمااینکــه 

پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار است.
مجوزهــا بــر اســاس اعــام مرکــز ملــی مطالعــات، 
پایــش و بهبــود محیــط کســب وکار وزارت اقتصــاد و 
دارایی با ارقام نجومی معامله می شــود و هر کجا پای 
پول قابل توجه در بین باشد فساد نیز بروز می یابد.

بــا  مجوزهــا  صــدور  رونــد  ایــران  در  متأســفانه 
نابســامانی هایی رو بــه رو اســت کــه نظارت هــا را بــا 
دشــواری رو بــه رو می ســازد، قانــون زایــی و قانــون 
زدایــی در ایــن حــوزه موجــب ایجــاد ناهماهنگی هــا 

شده که انتظار می رود این رویه بهبود یابد.
بــه گفته علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، 
پایــش و بهبــود محیــط کســب وکار وزارت اقتصــاد 
به هم ریختگــی و عــدم یکپارچگــی نظــام مجــوز دهی 
کشــور بزرگ تریــن آســیب فضــای کســب وکار بــوده 
می شــود،  ایجــاد  مشــکلی  هرکجــا  ایــران  در  چراکــه 
مسؤوالن می خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل 
کننــد که همین امر موجب ایجــاد نظام به هم ریخته 

مجوز دهی شده است.
برخــی  واگــذاری  از  توجهــی  جالــب  قیمت هــای 
امــر  کــه همیــن  ارائــه شــده  کســب وکار  مجوزهــای 
شــاهدی بــر عــدم نظــارت و ضابطــه در مجــوز دهــی 
اســت. ارقام چند میلیونی تا چند میلیاردی در زمان 
معاملــه مجوزهــا تنهــا بــرای یــک بــرگ کاغــذ پرینت 
شــده پرداخــت می شــود که نظــارت و ایجــاد ضوابط 

هوشمندانه را می طلبد.

تحلیل هگمتانه بر اجاره پروانه  های کسب  و کار

مجّوز با  تخلف 



تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی ورزش های 
جانبازان و معلولین استان همدان

در تاریخ 1399/03/11 به شماره ثبت 1001 به شناسه ملی 14009175535 
ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی میگــردد. 1 ( موضوع : 1 - برنامه ریزی در جهت رشــد 
و توســعه کمی  و کیفی رشــته ورزشــی ورزش های جانبازان و معلولین )از 
ســنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد ســاختار مــدرن نظیر آکادمی 
ورزش های جانبازان و معلولین و موسسات آموزشی رشته ورزشی ورزش های 
جانبازان و معلولین 2 - رعایت مفاد اساســنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و 
فدراســیون ورزش های جانبازان و معلولیــن ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعمیم، 
گســترش و توسعه پایدار رشته ورزشی ورزش های جانبازان و معلولین استان 
با بکارگیری مربیان و کشــف، جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و کنترل 
برنامــه و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشــخاص حقیقــی و حقوقی در امور 
رشــته ورزشی ورزش های جانبازان و معلولین 4 - برنامه ریزی در جهت جلب 
نظر و مشــارکت مقامات و مسئولین اســتان و تکریم پیشکسوتان و نام آوران 
اســتان با هدف الگوسازی برای جوانان 5 - نظارت بر امر توسعه باشگاه داری 
در سطح استان و تشــویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته 
ورزشــی ورزش های جانبازان و معلولین و ایجاد زمینه مشــارکت مردمی  و 
کمک های داوطلبانه 6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان 
مالی هیئت اســتان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و 
دست اندرکاران رشته ورزشی ورزش های جانبازان و معلولین در سطح استان 
بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی 
و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8 - کوشش در بهره برداری از خدمات 
داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی ورزش های جانبازان و معلولین و 
ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات"ثبت موضوع فعالیت موسسه 
مذکور ، بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" 2( مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3( مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش 
مرکزی ، شــهر همدان، محله شــکریه ، خیابان میرزاده عشقی ، خیابان 20 
متری ورزش ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپســتی 6516748197 4 - اولین 
مدیران : خانم پروین قربانیان به شــماره ملی 3871122238 به سمت مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره )رئیس هیئت( خانم ســیما حجه االســالمی به 
شــماره ملی 4050198134 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی 
)نایــب رئیس( آقای محمدرضا مهاجری به شــماره ملی 3782214412 به 
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره )دبیر هیئت( خانم مرضیه غفاری به شماره 
ملی 3873964368 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیــره )خزانه دار هیئت( 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت چهار ســال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان 
حــق امضا : امضاهای مجاز اســناد بانکی و اوراق بهــادار و تعهدآور هیئت با 
امضای ثابت خزانــه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت، نایب 
رئیــس و در غیاب نایب رئیــس، دبیر هیئت، قابل اقدام اســت. ضمناً کلیه 
مکاتبــات عادی اداری )غیرتعهدآور( بــا امضای رئیس هیئت و در غیاب وی، 
نایــب رئیس یا دبیر هیئت انجام می پذیــرد. 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق 
اساســنامه 7 - روزنامه هگمتانه جهت درج آگهی های هیئت انتخاب گردید. 
به استناد شــماره مجوز 226/2/1067 مورخ 1399/02/13 اداره کل ورزش 

وجوانان استان همدان آگهی گردیده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 902532

آگهی تغییرات شرکت اندیشه سبز بوعلی 
شــرکت تعاونی به شماره ثبت 3166 و شناسه ملی 10860463259 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/29 و تاییدیه شــماره 25108/8 مورخ 1397/10/24 اداره 
تعاون ، کارورفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -1 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای الباقی مدت ســه ســال )تا 
تاریــخ 1398/6/24( انتخاب گردیدند: آقایان علی معینی به شــماره 
ملی 4050737868 و علی سرخوش به شماره ملی 3873847965 و 
حمید فیاض به شماره ملی3874835995 ومنوچهرحیاتی به شماره 
ملی 3871388211 و عیسی صیفوری به شماره ملی 1971153291 
بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان ناصر داتوسی به شماره ملی 
3874412407 و محســن ورمزیار به شماره ملی 3874580237 و 
محمدعلی زوجاجی به شــماره ملی 3874309762 به عنوان اعضای 
علــی البدل هیات مدیــره. -2 آقایان عباس موصلی به شــماره ملی 
3871038921 بعنوان بازرس اصلی و حســین رادنیا به شماره ملی 
3873322412 بعنــوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخــاب گردیدند. -3 صورتهای مالی ســال 1396 به تصویب مجمع 
رســید. -4 ســرمایه تعاونی از مبلغ 6/793/800/000 ریال به مبلغ 
7/129/200/000 ریال و تعداد اعضای تعاونی از 534 نفر به 540 نفر 
افزایــش یافت . -5 روزنامه هگمتانه به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه 
آوای الوند به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 902503

آگهی تغییرات شرکت اندیشه سبز بوعلی
شرکت تعاونی به شماره ثبت 3166 و شناسه ملی 10860463259 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 وتاییدیه شماره 25108/8 مورخ 
1397/10/24 اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : -1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای 
منوچهرحیاتی به کدملی 3871388211 به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای 
علی ســرخوش به کدملی 3873847965 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای علی معینی به کد ملی 4050737868 به ســمت منشــی وعضو هیئت 
مدیره آقای حمید فیاض به شــماره ملی 3874835995 به سمت عضواصلی 
هیات مدیره آقای عیسی صیفوری به شــماره ملی 1971153291 به سمت 
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره -2 کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، برات، ســفته و اوراق بهادار بــا امضاء مدیرعامل ورئیس 
هیئت مدیــره، در غیاب وی، نایب رئیس هیات مدیره ممهوربه مهر شــرکت 
معتبرمی باشد واسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 902529

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000067 مورخه 
1399/02/08 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای حسین بصیری به شماره ملی 3979838056 فرزند شمسعلی متقاضی پرونده کالسه 13971144260040112 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 245/06 
مترمربع قسمتی از پالک 2213- اصلی واقع در سرابی، روبه روی ترمینال، بخش یک تویسرکان خریداری مع الواسطه از  صدقعلی الوندی محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت 
محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. 

ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
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 چطور شد به ورزش هاکی پیوستید؟  �
با توجه به این که در رشــته ورزشی هاکی حواشی 
و اختافاتــی وجود داشــت، رئیس فدراســیون هاکی 
به صورت مستقیم صحبت هایی با بنده انجام داده 
درخواســت کرد مدتی در این عرصه حضور پیدا کنم 

که به عنوان سرپرست هیأت انتخاب شدم.
حتــی پیشکســوتان هاکــی و اداره ورزش همدان 
هم از من حمایت کردند. پیشکســوت ها می گفتند 
از زمانی که شما آمدید یک مقدار حواشی ما پایین تر 

آمده است.
 علت درخواســت رئیس فدراســیون هاکی برای   �

حضور شما چه بود؟
در ابتدا تمایلی برای حضور در این پست نداشتم. 
حصاری، رئیس هیأت فعلی از دوستان بنده است و 
اطاع پیدا کردم که استعفا کرده بنابراین درخواست 
شــد در هیــأت هاکــی حضــور یابــم. اختافــات یــا دو 
دســتگی در هاکی اســتان وجود داشــت، بــا توجه به 
شناخت قبلی که از بنده داشت، مایل بود فردی بی 
طرف و بدون وابســتگی در این مقام حضور داشــته 
باشد تا مشکات را بهبود بخشد. این درخواست را 
کــرد که به صورت موقت با عنوان سرپرســت حضور 
داشته باشم تا مجمع انتخاباتی برگزار شود که انجام 

شد.
 از حواشــی انتخابــات بگوییــد، علــت انصــراف   �

نامزد رقیب شما چه بود؟
ایــن  از  کــه  اســت  داشــته  وجــود  اختافاتــی 
موضوعات خبر ندارم و درگیر حواشی نیستم. آنطور 
که شــنیدم او یک ســاعت قبــل از انتخابات انصراف 
داد، مــن حتــی در آن زمــان هم دودل بــودم که نامزد 
انتخاباتــی هیأت باشــم یا نــه اما با توجه به شــرایط و 

صحبت هایی که شد، باقی ماندم.
درســت اســت کــه از بچه هــای هاکــی نبــودم امــا 
شخصیت ورزشی دارم. در سخت ترین شرایط جوی 
کــرده ام، در رشــته دوومیدانــی و  و ورزشــی، ورزش 
گرایش هــای مختلــف آن افتخاراتــی را کســب کــرده 
ام، در زمینــه آمادگی جســمانی تخصــص دارم و هنوز 
هم در حال تمرینات ورزشــی هســتم چراکه ورزشکار 
حرفــه ای ســختی های ورزش را کامًا حــس می کند و 
 از شخصیت های غیرورزشی می تواند مفیدتر 

ً
قاعدتا

باشــد. کار، مســائل شــغلی و فعالیت روزانه من هم 
مربوط به تربیت بدنی است.

 از تجــارب پیشکســوتان و بدنــه هاکــی در کنــار   �
خود استفاده می کنید؟

 ارتباط بســیار خوبی بــا آنهــا دارم. حتی 
ً
بلــه اتفاقــا

و  هیــأت  قبلــی  رئیــس  دو  از  کار  شــروع  هنــگام  در 
پیشکســوتان هاکــی اجــازه گرفتم و با آنها مشــورت 

کردم و همیشه با آنها در ارتباط هستم.
 از اهداف مدیریتی خود در هاکی بگویید.  �

یکــی از اهــدام ایــن اســت کــه حواشــی پیرامــون 
هاکی را از بین ببرم، تا االن در این راه تاش بســیاری 
داشــتم و موفق هــم بوده ام همچنیــن در پی ایجاد 
و آماده ســازی زیرساخت برای حضور جوانان و افراد 
مســتعد این رشــته هســتم و تیم های بزرگساالن را 

تحت حمایت کامل خود قرار خواهیم داد.
 بزرگتریــن اهــداف مدیریتی شــما طــی این چهار   �

سال چیست؟
هاکی در همدان از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار 
اســت. چه از لحاظ ورزشــکاران درنظر بگیریم و چه از 
لحــاظ پیشــینیه و ریشــه دار بــودن، بزرگترین هدف 
مدیریتــی ام بازگشــت ســطح هاکــی اســتان بــه دوره 
مــا قبــل از ســال 86 اســت. مــا از ســال 86 بــه بعــد، 
افتخارات ســالیان دورمان را تکرار نکرده ایم. کسب 
عناوین مهم و ارسال بازیکن به تیم ملی هم از دیگر 
اهــداف محســوب می شــود. ســعی خــود را می کنــم 
تــا طــی این چهار ســالی کــه هســتم، مثل گذشــته از 

قطب های هاکی کشور باشیم.
 هاکی همدان چه امکاناتی دارد؟  �

یــک زمیــن چمــن اســتاندارد و ویــژه هاکــی داریم 
که محــل برگزاری تمرینات اســت. مجموعه ورزشــی 
شــهید بهشــتی را می گویــم کــه واقع در کوی شــهید 
بهشــتی است همچنین ســالن های کوثر، ابن سینا 
و اسکیت هاکی را در حالت اجاره ای در اختیار داریم.

در رابطــه با تأمیــن بودجه اولین نکتــه ای که باید 
بگویم، این اســت که هاکی ورزش بسیار هزینه بری 
اســت. اگــر همــان چــوب و توپ بــازی یا حتــی لباس 
دروازه بانــی هاکی را درنظر بگیرید، قیمت باالیی دارد 
بــه طــوری که هزینــه لبــاس دروازه بانــی بیــن 15 تا 20 

میلیون است.
کــه مــا داریــم  از لباس هایــی  متأســفانه بعضــی 
مربوط به ســالیان قبل اســت. قول هایی در رابطه با 
تأمین بودجه داده شده است که امیدواریم با کمک 
مسؤوالن مربوطه محقق شود، هیچ کار غیرممکنی 

وجود ندارد.
 بدهکاری دارید؟  �

بدهی آنچنانی و زیادی نداریم اما متأسفانه روز به 
روز افرادی مراجعه می کنند و می گویند طلبکار فان 

مورد هســتند که با همت فدراســیون و اداره ورزش 
و پیشکسوتان این مشکل هم حل می شود. البته 
اگر مشکل کروناویروس نبود ما بدهی های زیادی را 

می توانستیم تسویه کنیم.
 تالشی برای جذب حامی مالی داشتید؟  �

تاش هایــی برای جذب حامی مالی صورت گرفته 
است و با مواردی هم صحبت داشته ایم. امیدواریم 

حل شود.
 در رابطــه بــا اســتعدادیابی و جــذب جوانــان بــه   �

هاکی بگویید.
مــا بــا دوســتان زیــادی در رابطه بــا اســتعدادیابی 
صحبــت می کنیــم کــه تمــام تاش خــود را بکنیــد. با 
یــک مثال شــروع می کنم، اگر هــر کدام از مــا حداقل 
یــک نفــر را وارد هاکــی کنیــم و هر کــدام از آنهــا یکی از 
دوستانشان را هم بیاورند، هاکی بازان استان روز به 

روز بیشتر خواهند شد.
حداقل تاش ما این اســت که ســالی 30 هاکی باز 
جــوان و مســتعد جذب کنیــم. هر چه تعداد بیشــتر 
باشــد رقابــت باالتــر مــی رود و در نتیجــه بــه ســطح 
باالتری می رسیم. ما حتی استعداد یابی را از مدارس 
آغــاز کــرده ایم. بــه مربی هــای هاکی که معلــم ورزش 

هستند این موضوع را گفته ایم.
 توصیه شما به جوانان عالقمند به هاکی؟  �

آنها را تشــویق و با چشــم باز قبولشــان می کنیم. 
اصًا تعداد کم را دوســت نداریــم و توقعمان در این 

موارد باالست.
 مــا در اســتان همــدان چــه تعــدادی هاکــی بــاز   �

داریم؟
 400 هاکی باز 

ً
در مجمــوع آقایــان و بانــوان، حــدودا

داریــم. در بخــش بانــوان، هفــت مربــی نامــدار داریم 
کــه دو نفــر از آنها در ســطح ملــی مربیگــری می کنند. 
در بخــش آقایــان نیــز 10 مربــی نامــدار داریــم کــه یک 
نفــر از آنهــا در رده های ملی مربیگــری می کند. میعاد 
کرامتــی، محمدســبحان جعفــری، ســاناز بهرامــی و 
ح اســتان هستند  ســمیرا یادگاری از هاکی بازان مطر
 در ســطح خوبی 

ً
و بســیاری دیگر از هاکی بازان واقعا

قرار دارند.
کشــور   � در  آنهــا  وضعیــت  و  هاکــی  تیم هــای  از   

بگویید.
مــا تیم آقایــان را در لیگ برتر داریم که متأســفانه 
کرونــا باعــث توقــف بازی هــا شــد. دو تیــم از بانــوان 
بــه لیــگ برتــر فرســتادیم که هــر کــدام از آنهــا در یک 
گــروه قرار دارند. تیمی که در گروه الف قرار داشــت با 
اقتدار اول شــد که متأســفانه به کرونا برخورد کردیم 
و مراحــل بعدی باقی مانده اســت. تیــم گروه ب هم 
پنجــم شــد. انتخابــی اردوی جوانان هم داشــتیم که 
خ داده  اکثــر این اتفاقات در دوران سرپرســتی بنده ر
کــه خوشــبختانه بــا کمبودهــای مالــی و مشــکات 

متعدد مقابله کردیم.
در مجمــوع طــی چهــار ســال گذشــته در رده های 
پایه و به ویژه هاکی بانوان عملکرد مطلوبی داشتیم 
و خیلــی بهتــر از ایــن خواهــد شــد. امیدواریــم تیــم 

بزرگساالن آقایان هم به اوج قدرت بازگردد.
 چه کمبودهایی داشتید؟  �

دچــار کمبودهــای مالــی بودیــم، بازیکنــان بــدون 
دریافــت پــول وارد مســابقات شــدند. البتــه ارتبــاط 
خوبــی با بنده داشــتند و در دورانی که بــودم و کارم را 
آغاز کردم ارتباط آنها با ما برقرار شــد و وضعیت بهتر 
 تمامی بازیکنان ما با صحبت های 

ً
از قبل شد. تقریبا

بنــده بــه ایــن شــرایط رضایــت دادنــد و امیدواریم در 
آینده بتوانیم حقوق هم به بازیکنانمان بدهیم.

 برنامه ای در جهت استعدادیابی یا ترویج رشته   �

هاکی برای دانشگاه آزاد همدان دارید؟
بلــه، ســعی می کنیــم درس هاکــی را جــزء دروس 
اختیــاری بگذاریــم و حتی دو ترم به صورت آزمایشــی 
قرار داده بودیم. اگر کســی عاقمند و مستعد باشد 

او را به هاکی می آوریم.
 چه پیامی برای عاشقان هاکی دارید؟  �

مــی توانم بگویــم دِر هیأت هاکی همــدان به روی 
همــه بــاز اســت. هر کســی که فکــر می کنــد می تواند 
کمک کند یا مشــاوره مفیدی انجام دهد ما با چشم 

باز قبول می کنیم و مورد استقبال قرار می دهیم.
بــه نظــرات احتــرام می گــذارم چراکــه آزادی بیــان را 
دوست دارم. بسیار انتقادپذیر هستم و همیشه اگر 
نقد و پیشنهاد سازنده ای ببینم به آن توجه می کنم.

 و سخن پایانی...  �
 تعصب باالیــی دارند 

ً
خانــواده بــزرگ هاکــی واقعــا

و ایــن موضــوع را بــه چشــم خــود دیــده ام. خیلــی از 
بــزرگان هاکی در گوشــه و کنــار قرار دارند و نقشــی در 
ایــن قضایــا ندارند اما همیشــه بــه صــورت تلفنی ما 
را کمــک می کننــد و مشــاوره می دهند. اگــر هر لحظه 
متوجــه شــوم کســی بهتــر از مــن می توانــد بــه هاکی 
کمک کند، لیاقت باالتری دارد و یا خود خانواده هاکی 
و مسؤوالن او را بخواهند، همان لحظه کنار می کشم 
چون موفقیت هاکی مهمتر است. مهمترین هدفم 

موفقیت هاکی همدان است.

فرصتی دوباره برای اثبات 
شایستگی کمروند

هگمتانــه، گــروه ورزش: مســعود کمرونــد در 
لیگ برتر کشتی آزاد 99 کشتی خواهد گرفت.

نایــب  و  اســتان همــدان  کشــتی گیر  کمرونــد 
قهرمان مســابقات بزرگســاالن جمهوری اسامی 
ایــران در ســال 98 طی امضای قــرارداد با تیم لیگ 
برتــری کشــتی دانشــگاه آزاد کشــور بــه لیــگ برتــر 
ســال 99پیوست. مســعود کمروند با نظرعلیرضا 
بــر اســاس  آزاد  رضایــی ســرمربی تیــم دانشــگاه 
حضــور موفــق وی در لیــگ ســال 98 بــا ایــن تیــم 
قــرار داد خــود را امضــا کــرد و قابل ذکر اســت این 
کشــتی گیر اســتان همــدان ســال گذشــته نیــز بــا 
تیــم دانشــگاه آزاد در رقابت های لیــگ برتر و جام 

باشگاه های جهان حضوری موفق داشت.

»بیرانوند« در جلسه
 کمیته انضباطی پرسپولیس 

حاضر می شود؟
هگمتانه، گروه ورزش: با توجه به صحبت های 
اخیر مســؤوالن پرســپولیس با علیرضا بیرانوند، 
احتمال حضور او در جلســه کمیته انضباطی این 

باشگاه قوت گرفت.
انتقــاد  در  گذشــته  هفتــه  بیرانونــد  علیرضــا 
باشــگاه  از  مطالباتــش  نشــدن  پرداخــت  بــه 
پرســپولیس، مصاحبه تندی علیــه برخی مدیران 
ایــن باشــگاه انجام داد که همین موضوع ســبب 

خ ها شد. احضار او به کمیته انضباطی سر
جلســه کمیته انضباطــی دروازه بان ملی پوش 
تیــم پرســپولیس تــا 2، 3 روز دیگــر برگــزار خواهد 
شــد. در حالــی کــه مباحثــی درباره احتمــال غیبت 
بیرانونــد در جلســه ایــن کمیتــه بــه دلیــل اتمــام 
قــراردادش با پرســپولیس به گوش می رســید اما 
طبــق هماهنگی های به عمل آمده در جلســه روز 
گذشــته وی با معاون اقتصادی و معاون حقوقی 
باشگاه پرســپولیس قرار است بیرانوند به زودی 

مطالبات خود را از این باشگاه دریافت کند.
بــا این تفاســیر وی با حضور در جلســه کمیته 
انضباطــی توضیحاتــی هــم دربــاره مصاحبــه اخیــر 
خود انجام می دهد. بیرانوند مدعی است باشگاه 
پرســپولیس جدا از مطالبات مربوط بــه قرارداد او 
بایــد متمم قرارداد و پاداش قهرمانی را هم به وی 

پرداخت کند.

خبـــــــــــــــر

آغاز مرحله دوم بازرسی از فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی همدان
از  بازرســی  دوم  مرحلــه  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
باشــگاه های خصوصــی، اماکــن و فضاهــای ورزشــی 

دولتی شهرستان همدان از دیروز آغاز شد.
جوانــان  و  ورزش  اداره  سرپرســت  رشــیدی  علــی 
شهرستان همدان گفت: مرحله دوم بازرسی از باشگاه های 
خصوصی و اماکن و فضاهای ورزشی تحت پوشش،پیرو 
جلسه کمیته نظارت بر سامت اماکن و فضاهای ورزشی 

استان و کمیته شهرستان شروع شده است.
وی افــزود: تیم هــای بازرســی متشــکل از اعضــاء 
کمیتــه نظارت اســتان متشــکل از نماینــدگان حوزه 
بازرســی،  حراســت،  نماینــدگان  ورزشــی،  معاونــت 
حقوقــی، اداره شهرســتان و نماینــدگان هیأت هــای 
پــرورش  و  بدنســازی  و  همگانــی  ورزشــی،  پزشــکی 

فعالیت هــای  بــر  نظــارت  هــدف  بــا  اســتان  انــدام 
جهــت  در  ورزشــی  اماکــن  و  باشــگاه ها  ورزشــی 
رعایــت دســتورالعمل های اباغی و شــیوه نامه های 
بهداشــتی ســتاد پیشــگیری از کرونا وزارت و استان 
بــه  و همچنیــن رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط 

کمیسیون ماده 5 باشگاه بازرسی را آغاز کرده اند.
رشــیدی خاطرنشــان کــرد: در ایــن بازرســی ها بــر 
کــد  از جملــه داشــتن  رعایــت شــیوه نامه ها  مــوارد 
رهگیــری مکان، انجام گندزدایی و ضد عفونی مکان 
غربالگــری  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  داشــتن  تمرینــی، 
ورزشــکاران،  اظهــاری  خــود  فــرم  تکمیــل  جملــه  از 
فــرم ثبــت اطاعــات غربالگــری، فــرم پذیــرش تعداد 
مراجعین در هر شــیفت بر اساس مساحت، نصب 

پوســتر و بنرهای آموزشــی رعایت بهداشت فردی و 
گروهــی در محل قابل رویت، داشــتن اقام مصرفی 
دســتکش یکبــار مصــرف، ماســک و.... مایــع ضــد 
، رعایت  عفونی دســت و ســطوح، ســطل زبالــه دردار
فاصلــه گــذاری بیــن دســتگاه های ورزشــی، تعطیلی 

بوفه مکان های ورزشی و.. نظارت صورت می گیرد.
وی افــزود: در مرحلــه اول بازرســی ها کلیــه موارد 
بــه  بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت  بــه  مربــوط 
بازرســی،  دوم  مرحلــه  در  و  شــده  ابــاغ  باشــگاه ها 
باشــگاه ها و اماکنــی کــه شــیوه نامه های بهداشــتی 
را رعایــت نکننــد طبــق مقــررات کمیســیون مــاده 5 
نســبت به پلمب مــکان از طریــق اداره اماکن اقدام 

خواهد شد.

چگونه خطر ورزش در تابستان را برای کودکان از بین ببریم؟
علمــی  هیــأت  عضــو  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
پژوهشــگاه تربیت بدنی و علوم ورزشــی توصیه کرد 
کــه خانواده ها به مقولــه آب رســانی و تأمین امالح و 
قنــد بــدن در صــورت فعالیــت بدنــی و ورزش کردن 
کودکان و نوجوانان در تابستان توجه جدی داشته 

باشند.
هادی روحانی با اشــاره به اینکه خانواده ها عموما 
فرزندانشــان را تابســتان راهــی باشــگاه های ورزشــی 
می کنند، اظهار کرد:  اگر قرار باشد کودکان و نوجوانان 
در فضاهــای روبــاز و زیر آفتاب ورزش کنند باید حتما 
آب رسانی به بدن مورد توجه قرار گیرد، چراکه کم آبی 

در حین تمرین روی رشد قدی تأثیر منفی می گذارد.
وی ادامــه داد: عــاوه بــر مایعــات در حیــن تمرین، 
باید به تأمین مواد مغذی و دارای اماح پس از ورزش 
کــردن کــودکان و نوجوانــان توجــه کــرد چــرا کــه عــاوه 
بــر دفــع آب بــدن در حیــن ورزش بــه ویــژه طــی فصــل 
تابســتان بــه دلیل گرم بــودن هوا، بــدن امــاح را نیز از 
دســت می دهــد و بایــد بــا مصــرف مــواد دارای اماح و 
مواد قندی نیاز بدن را رفع کرد چرا که افت قند تبعات 

منفی بر سامت کودک یا نوجوان خواهد داشت.
به گفته مدیر گروه فیزیولوژی پژوهشــگاه تربیت 
بدنــی و علــوم ورزشــی، نوشــیدنی های مصرفــی بــرای 
جلوگیری از افت قند بدن باید دارای شش تا هشت 
درصد مواد قندی باشــد تا بخشی از نیاز بدن در این 

زمینه تأمین شود.
روحانــی با تأکید بر اینکــه نباید نگاه خانواده ها به 

ورزش کــردن کــودکان این گونــه باشــد که در ســنین 
پاییــن کودک به قدرت باالی بدنی برســد و در ســطح 
قهرمانــی ورزش کنــد، گفــت: نباید با بیــش تمرینی و 
فشــار مضاعف جلوی رشد قدی کودکان و نوجوانان 
گرفتــه شــود، چراکــه عاوه بــر مخاطره برای ســامت 
کودکان و نوجوانان، عملکرد ورزشی آن ها نیز با تأثیر 

منفی روبه رو می شود.

لحظه شماری »هاکی« همدان
 برای بازگشت به روزهای اوج
شویم! کشور  اصلی  قطب  باز هم  باید  استان:  رئیس هیأت هاکی 

هگمتانــه، گــروه ورزش: ورزش کشــور بیــش از پیــش روزهــای پرتنــش و ســختی را ســپری می کنــد. هاکــی یکی از 
قدیمی ترین ورزش های اجتماعی در جهان است که کمتر از رشته های دیگر مورد توجه رسانه ای و مردم قرار گرفته 
اســت. استان همدان را در گذشــته به عنوان مهد هاکی ایران می شناختند اما این رشته ورزشی در همدان از عرش 

به فرش رسیده و دچار بحران شده است و افولش همچنان حس می شود.
کمتــر از یــک مــاه پیــش مجمــع انتخاباتــی هیــأت هاکــی همــدان بــا دو نامــزد جــوان برگــزار شــد کــه در نهایــت با 
حاشــیه های نــه چنــدان جــذاب و انصراف یکــی از دو داوطلــب، انتخابات با یک نامزد برگزار شــد و در نهایت حســین 

ترابی با کسب 1۲ رأی از 14 رأی مأخوذه ریاست این هیأت ورزشی را برای چهار سال به عهده گرفت.
حســین ترابی از قهرمانان دوومیدانی و آمادگی جســمانی در سطح کشور بوده و همچنان تمرینات ورزشی خود 
را ماننــد زمانــی کــه جوان تر بود، پیگیری می کند و از تحصیالت دانشــگاهی باالیی در حوزه ورزش برخوردار اســت. او 
در حــال حاضــر مدیــر تربیت بدنی دانشــگاه آزاد واحد همدان اســت و از اســاتید دروس تربیت بدنی این دانشــگاه 

محسوب می شود.
در ادامه گفتگوی ایسنا با وی را می خوانید:
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تغییر سبک زندگی
 پس از کرونا

هگمتانــه، گــروه ســبک زندگی: عضــو هیأت 
ایــران اعتقــاد  علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
دارد که ســبک زندگی بشــر پس از بحــران کرونا 
ممکــن اســت دچار تغییــرات کلی شــود و افراد 
وفــق  آمــده  پیــش  شــرایط  بــا  را  خــود  معمــوال 

می دهند.
بــه نوشــته »تابنــاک«، محمدرضــا شــالبافان 
دربــاره تغییــر ســبک زندگی پس از بحــران کرونا 
بیــان کــرد: ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســبک 
از  پــس  مختلــف،  کشــورهای  در  بشــر  زندگــی 
بحــران کرونــا بــه کلــی تغییــر کنــد. کشــورهایی 
در  ماننــد  فیزیکــی  گــرم  ارتبــاط  بــه  ایــران  مثــل 
آغــوش گرفتن و دســت دادن معروف هســتند 
کــه در فرهنــگ مــا وجــود دارد و حتــی بخشــی از 
ویژگی هــای شــخصی افراد محســوب می شــود. 
این موارد ممکن است در آینده نزدیک به کلی 

تغییر کند.
وی ادامــه داد: بشــر همواره با شــرایط پیش 
آمــده خــود را وفــق می دهــد و در شــرایط حــاد، 
بحران هــا آزار دهنــده هســتند. وقتی شــرایط به 
وضعیــت معمولــی بــر می گــردد و مــردم ســر کار 
می رونــد، بــه مرور یــاد می گیرنــد که بایــد فاصله 
گــذاری را رعایــت کننــد. مــا در کشــور محــدوده 
فیزیکــی کمــی بــرای ســایر افــراد قائل هســتیم. 
تغییر ناگهانی و از دســت دادن حمایت ها برای 

افراد نگران کننده است.
سالمندان منابع عاطفی غنی جامعه   �

هستند
ایــن روان پزشــک گفــت: از طرفی بســیاری از 
افــراد در بحــران کرونــا، رابطه خود را با بســتگان 
ســالمند قطــع کردنــد، زیــرا ســالمندان در خطــر 
بیشتری قرار دارند. این اقدام منطقی است، اما 
باید توجه کرد که ســالمندان منابع عاطفی غنی 

برای جامعه محسوب می شوند.
وی افــزود: هرچنــد برخی افــراد معموال اظهار 
نظرهایی در مورد سالمندان انجام می دهند که 
خوشایند نیست و منجر به نگرانی بیش از حد 
و ســرخوردگی این افراد می شــود که عمر خود را 

در جامعه سپری کرده اند.
تأثیر مسائل اقتصادی بر رفتار مردم  �

اجتماعــی  شــرایط  تأثیــر  دربــاره  شــالبافان 
اظهــار  کرونــا  دوران  در  مــردم  بــر  اقتصــادی  و 
کــرد: شــرایط بحــران کرونــا در کشــور بــا خیلــی 
از کشــورهای دیگــر متفــاوت اســت. زیــرا ایــن 
بحــران پــس از مشــکات دیگری اتفــاق افتاد و 
جامعــه ای که مســتعد مشــکات مختلفی بود، 
به بحران کرونا رســید و شــاید این موضوع یکی 
از آخرین اتفاقاتی بود که به سامت روان مردم 

می توانست آسیب بزند.
وی ادامــه داد: بســیاری از مــردم نتوانســتند 
و  کننــد  تعطیــل  ســرعت  بــه  را  خــود  کارهــای 
بــه خاطــر مشــکات اقتصــادی مجبــور بودنــد 
افــراد  ایــن  را ادامــه بدهنــد. در واقــع  کار خــود 
نمی خواســتند بــه دیگران آســیب بزننــد، اما در 

شرایط اقتصادی خاصی قرار داشتند.
وضعیت سالمت روان در جوامع مختلف  �

عضــو هیــأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایــران درباره وضعیــت ســامت روان در جوامع 
بــر  کــرد:  نظــر  اظهــار  کرونــا  دوران  در  مختلــف 
اســاس گزارش هــای جهانی، وضعیت ســامت 
روان در طول بحران کرونا رو به بدتر شدن رفته 
و بخشــی از ایــن موضــوع به کرونا بــر می گردد و 
بخشــی مربــوط بــه ســوگ های حل نشــده افراد 

است. 
وی درباره احتمال افزایش خودکشی در این 
دوران بیــان کــرد: بایــد توجــه کرد که خودکشــی 
یــک اتفــاق منفرد نیســت و به عوامــل مختلف 
ارتبــاط  اقتصــادی  و  اجتماعــی  و  پزشــکی  روان 
دارد. اگــر گزارشــی مبنــی بــر کاهــش خودکشــی 
وجــود دارد بــه ایــن معنی نیســت کــه وضعیت 

سامت روان جامعه بهتر شده است.
تغییر سبک زندگی با رعایت   �

دستورالعمل ها
کــرد: خیلــی افــراد  ایــن روان پزشــک اظهــار 
را در دوران  تــاش کردنــد ســبک زندگــی خــود 
افــراد  حتــی  بدهنــد.  تغییــر  کرونایــی  قرنطینــه 
عاقه هایــی کــه مدت هــا نمی  توانســتند بــه آن 
بپردازنــد را در ایــن دوران انجــام دادنــد. یکــی از 
مهمتریــن اقدامــات این اســت که افــراد، روابط 
خــود را بــا رعایــت دســتورالعمل ها و حضــور در 

فضاهای باز دنبال کنند.

 رعایت بهداشــت از اصول سبک زندگی ایرانی-   �
اسالمی است

هرچنــد تغییــر رویــه و ســبک زندگــی بــه منظــور 
رعایت مسائل بهداشــتی برای بسیاری از انسان ها 
ســخت بود اما در کشــور ما به دلیل وجود فرهنگ 
و آداب ایرانی و رعایت نظافت که در دین اســام به 
عنوان بخشــی از ایمان ذکر شــده بســیار راحت تر و 

مقبول تر بود.
حتــی می تــوان گفــت بــه همیــن خاطــر کــه مردم 
ایران اسامی از دیرباز به مباحث بهداشتی اهمیت 
ویــژه ای می دادند کنترل بیماری کرونا در بســیاری از 
خانواده های ما راحت تر از سایر کشورها انجام شد؛ 
چراکه رعایت بهداشــت یکی از اصول ســبک زندگی 

ایرانی- اسامی است.
دیــن اســام و فرهنــگ و آداب ایرانــی هــر دو بــه 
مســأله نظافــت و بهداشــت اهمیــت می دهنــد و 
بســیاری از مــردم کشــور مــا قبــل از شــیوع بیمــاری 
کرونــا هــم مســائل بهداشــتی را بــه خوبــی رعایــت 

می کردند.
 محیط خانه را برای خانواده ام امن نگه می دارم  �

ســحر عبدی یکی از شــهروندان همدانی است 
کــه در یک مجتمع مســکونی 12 واحــدی به همراه 
ایــن خانــم  2 فرزنــدش ســکونت دارد.  همســر و 

فــراوان،  دقــت  و  وســواس  بــا  روز  هــر  ســاله   45
تمــام قســمت های ورودی آپارتمــان را ضدعفونی 

می کند.
کرونــا  بیمــاری  بــه  ابتــا  از  نگرانــی  ابــراز  بــا  وی 
و مــن  می گویــد: همســر مــن مشــکل قلبــی دارد 
 نگــران خانــواده ام هســتم بــه همیــن خاطــر 

ً
واقعــا

کــه  آنجــا  تــا  را  زندگیمــان  محیــط  می کنــم  ســعی 
می توانــم ضدعفونــی کنــم و آن را بــرای خانــواده ام 

امن نگه دارم.
خانــم عبــدی بــه ایجــاد یــک محوطــه کوچــک در 
و  لباس هــا  تعویــض  بــرای  منــزل  ورودی  قســمت 
ضدعفونی کردن آنها اشاره می کند و ادامه می دهد: 
ج  نمی گــذارم همســر و فرزندانــم بــا لباس هــای خار

منزل وارد خانه شوند.
وی اضافــه می کند: اگــر همه مــا در خانه هایمان 
محیط امنی ایجاد کنیم که ویروس کرونا به آن راهی 
نداشــته باشــد می توانیــم در مقابله با ایــن بیماری 
موفــق شــویم پــس باید برخــی عــادات و روش های 

زندگیمان را عوض کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.
زندگیمــان   � در  عــادت  یــک  بــه  را  زدن  ماســک   

تبدیل کنیم
آقــای بشــیری یکــی از کســبه همــدان اســت کــه 
داخــل مغــازه اش را با پاســتیک جداســازی کرده تا 

تماس مســتقیمی با مشــتری ها نداشــته باشــد. او 
کــه مــرد مســنی اســت، می گوید: بــا وجود کشــیدن 
تــا  بــاز هــم ماســک می زنــم  امــا  ایــن پاســتیک ها 

سامتی خودم و دیگران را به خطر نیندازم.
هیــچ  ماســک  از  اســتفاده  می دهــد:  ادامــه  وی 
ضــرری بــه مــا نمی رســاند بــرای همین باید ماســک 
زدن را بــه یکــی از عادت هایمــان تبدیــل کنیــم و بــا 
ایــن عادت به زندگیمــان ادامه دهیم تا این بیماری 

منحوس ریشه کن شود.
آقای بشــیری بــا گایــه از رعایت نکردن مســائل 
بهداشــتی توســط بســیاری از شــهروندان می گوید: 
کســانی کــه ماســک نمی زننــد و اصــول بهداشــتی را 
رعایــت نمی کننــد جان همه ما را بــه خطر می اندازند 
و زندگی خیلی از مردم را مورد تهدید قرار می دهند.

ثار بیماری کرونا  �  شست وشوهای وسواسی از آ
مســائل  مشــاور  و  کارشــناس  جالــی،  آزاده 
خانــواده در ایــن بــاره بــه خبرنــگار هگمتانــه گفــت: 
متأســفانه امروز شــاهد بروز رفتارهای وسواسی در 
بســیاری از خانواده هــا هســتیم که به دلیــل نگرانی 
و اســترس ناشــی از ابتا به کرونا به شــدت مسائل 
بهداشتی را رعایت می کنند و حتی فراتر از آن رفته و 

وارد محدوده وسواس شده اند.
ثــار  آ از  را  وسواســی  شست وشــوهای  وی 
و  خوانــد  مــردم  میــان  در  کرونــا  بیمــاری  ع  شــیو
از  پیــش  ایرانی هــا  مــا  از  بســیاری  کــرد:  اضافــه 
بهداشــت  و  نظافــت  رعایــت  بــه  کرونــا  ع  شــیو
گســترده تر  بــا  امــروز  و  داشــتیم  فراوانــی  دقــت 
شــدن این ویروس، برخی عادت ها به وســواس 

تبدیل شــده اند.
جالــی بــا بیــان اینکه ایجاد وســواس در ســبک 
زندگــی می توانــد آرامش را از اعضای خانواده ســلب 

 رعایت اصول بهداشــتی برای 
ً
کنــد، ادامه داد: قطعا

پیشــگیری از ابتــا به کرونــا ضروری اســت اما افراط 
و تفریــط در تمــام زمینه هــا ســبب بــروز مشــکات 
فراوانــی می شــود کــه ایــن حــوزه نیــز از این مســأله 

مستثنا نیست.
وی با تأکید بر لزوم رعایت تعادل در همه شئون 
زندگی اظهار کرد: حفظ تعادل در رعایت بهداشت و 
نظافت هم باید در سبک زندگی ما گنجانده شود تا 
بــا بروز رفتارهای وســواس گونه موجب آزار خانواده 
و خســتگی آنها از نظافت و دســت کشــیدن افراد از 

رعایت بهداشت نشویم.
 سبک زندگی متأثر از کرونا  �

ســبک زندگــی مــا متأثــر از محیــط پیرامــون مــا و 
خ می دهــد.  اتفاقــات گوناگونــی اســت کــه بــرای مــا ر
شــیوع ویــروس کرونا هم یکــی از وقایعی اســت که 
بر ســبک زندگــی مردم تأثیــرات متفاوتی گذاشــته و 
موجب شــده اســت تغییرات چشمگیری در زندگی 

خ دهد. همه ما ر
در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت  بــا  اســت  بهتــر 
ریشــه کن شــدن هرچه ســریع تر این بیماری سهیم 
شویم و سبک زندگی خود را طوری شکل دهیم که 
رعایت اصول و موازین بهداشــتی با حفظ تعادل در 

آن ایجاد شود.

ع بیماری کرونا در میان مردم و آغاز  هگمتانه، گروه سبک زندگی - راضیه مهری: حدود 5 ماه از اعالم رسمی شیو
نگرانی ها از آمار باالی تلفات این بیماری می گذرد. تا آنجا که امروز می بینیم بســیاری از مردم به منظور پیشــگیری از 

ابتال به کرونا، سبک زندگی خود را تغییر داده اند و رعایت بهداشت اجباری را با روش زندگی خود توأم ساخته اند.
لوده مــا می توانــد وارد محیــط امن زندگیمان شــود، در حــال حاضر  ویــروس کرونــا کــه بــا لباس ها و دســت های آ
تحــوالت بزرگــی را در عادات بهداشــتی انســان ها ایجــاد کرده و به نوعی ســبک زندگی را مورد تغییر و تحــول قرار داده 

است.
بســیاری از ما با ورود به منزل شــاید فراموش می کردیم ابتدا باید دست هایمان را بشوییم و لباس های بیرون از 
ع بیماری کرونا باعث شــد عادت بهداشــتی به شــکل اجباری در زندگی ما بروز و  منزل را کاماًل تعویض کنیم اما شــیو
ظهــور پیدا کند تا آنجا که امروز بســیاری از ما قبل از ورود به منزل و در قســمت پاگــرد ورودی خانه، لباس هایمان را 

کاماًل عوض می کنیم و بدون شست وشوی کامل دست و صورت به محیط خانه قدم نمی گذاریم.

انسان ها زندگی  سبک  در  تغییر  ایجاد  و  کرونا  بحران 

هگمتانــه، گــروه ســبک زندگــی: مدتــی اســت کــه جهــان بــا 
ع ویروســی مرموز به نام کرونا، دست و پنجه نرم می کند.  شــیو
ع  ایــن ویروس بــرای نخســتین بــار از شــهر ووهان چین شــیو
پیــدا کــرد و هم اکنــون، تقریبــا تمامی کشــور های جهــان با آن 

دست به گریبان هستند.
به نوشته پایگاه خبری تحلیلی مستقل ایران، تاکنون افراد 
زیادی در کل جهان به ویروس کرونا مبتا شــده اند و بســیاری 

نیز بر اثر ابتا به این ویروس، جان خود را از دست داده اند.
همه گیــری ویــروس کرونــا، تأثیــرات سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــِی گســترده ای را در جهــان ایجــاد کرده اســت به نحوی 
کــه برخــی از ناظــران و تحلیلگــران، این پدیده را بــا اتفاقی بزرگی 
نظیــر وقــوع جنــگ جهانــی دوم مقایســه می کننــد و معتقدنــد 
جهاِن پســاکرونا، با جهان پیش از آن، تفاوت های گســترده ای 

خواهد شد.
در این راســتا، یکــی از حوزه هایی که بحران اپیدمی ویروس 
کرونا، تأثیر عمیقی بر آن خواهد داشت، سبک زندگی انسان ها 
در کشــور های اقصــی نقــاط جهــان خواهــد بــود. در حقیقــت، 
تجربه کرونا و تبعات پیرامونِی آن، نوع جدیدی از شــیوه زندگی 
را برای انســان ها به ارمغان خواهــد آورد که می توان آن را آغازگِر 

عصرجدیدی در زندگی بشر تلقی کرد.
بحران کرونا و ایجاد وسواس در عادات بهداشتی  �

شــیوع ویــروس کرونا تا حد زیادی موجب حســاس شــدن 
انســان ها در جوامــع مختلــف نســبت بــه عــادات و رویه هــای 

بهداشتی شده است.
و  ماســک  از  اســتفاده  هــا،  دســت  مکــرر  شستشــوی 
دســتکش های بهداشــتی، حفــظ فاصلــه از دیگــران، و رعایــت 
دیگــر پروتکل های بهداشــتی، همه و همه موجب شــده اند تا 
وســواِس بهداشــتی، به یکی از ویژگی های اصلی ســبک زندگی 

انسان ها در کشور های مختلف تبدیل شود.
بــدون تردیــد، هشــدار های مکــرر بــه شــهروندان در زمینــه 
و  رســمی  رســانه های  طریــق  )از  بهداشــتی  اصــول  رعایــت 
در  را  فضایــی  اجتماعــی(،  شــبکه های  نظیــر  غیررســمی  یــا 
ذهــن انســان ها ایجــاد کــرده کــه بــه ایــن ســادگی ها قابــل رفع 
شــدن نیســت و تبدیــل بــه بخشــی ثابــت از زندگــی آن هــا در 

عصرپساکرونا خواهد شد.
بحران کرونا و گسترش پدیده "دورکاری"  �

تعطیــل  موجــب  زیــادی  حــد  تــا  کرونــا  ویــروس  پاندمــی 
اقتصــادی  کار هــای  کســب و  از فعالیت هــا و  شــدن بســیاری 
در کشــور های اقصــی نقــاط جهــان شــده اســت. ایــن مســاله 
موجب شــده تا بسیاری از کسب و کار ها برای مقابله با تبعات 

اقتصادی بحران کرونا، به پدیده دورکاری روی بیاورند.
بــه عنــوان مثــال، بــه تازگــی شــرکت توئیتر اعــام کــرد که در 
پــِی بحــران اپیدمــی ویــروس کرونــا، بخشــی از کارمنــدان ایــن 
بــه نحــو مشــابهی،  انــد.  بــرای همیشــه دورکار شــده  شــرکت 
بســیاری از کسب و کار های دیگر نیز بیش از پیش به اهمیت 
دورکاری توجــه می کنند و زیرســاخت های متناســب بــا آن را در 

فعالیت های اقتصادی خود، ایجاد خواهند کرد.
جالــب آنکــه همزمان با رشــد قابل توجه پدیــده دورکاری در 
، بســیاری از شــرکت های حوزه فنــاوری اطاعات نیز  مــدت اخیر
از افزایــش رونق در بازار کامپیوتر های شــخصی )کامپیوتر های 

خانگی، سیستم های PC( خبر داده اند.
ایــن دســته از کامپیوتر هــا مدت هــا بــود که اهمیت ســنتی 
خــود را از دســت داده بودند. بــا این حال، همزمان بــا دورکارِی 
بخــش قابــل توجهــی از انســان ها در کشــور های اقصــی نقــاط 
جهــان، بــار دیگــر از اهمیــت باالیی برخوردار شــده انــد. به طور 
کلــی، رونــِق پدیــده دورکاری در عصــر کرونا و اهمیــت یافتِن آن 
در عصــر پســاکرونا را بایســتی یکــی از تغییرات مهمی دانســت 
کــه پاندمــی ویــروس کرونــا در ســبک زندگــی افــراد )از حیــث 

اقتصادی( ایجاد خواهد کرد.
بحران کرونا و گرایش به سمت عملگرایی  �

بحــران ویــروس کرونــا موجب شــده تا بخش هــای عظیمی 
از مــردم در کشــور های مختلــف جهــان، بــه پدیــده عملگرایــی 
بیش از پیش اقبال نشــان دهند. در این راســتا، بحران شیوع 
ویــروس کرونــا بیــش از پیــش ایــن بــاور را در میــان مــردم جــا 
انداختــه کــه معیــاِر قضــاوت در مورد دیگــران و عملکردشــان، 

صرِف عملگرایی و نه ایراِد سخنرانی های دور و دراز است.
از ایــن رو، کســب نتایج عینــی و ملموس و کارآمــدی، معیار 
قضــاوت در مــورد دیگران و ســایر پدیده هاســت. این مســاله 
در نــوع خود، تأثیرات عمیقی بر کنــش ورزی افراد در حوزه های 
مختلف در عصر پســاکرونا خواهد داشت و چهارچوب و قالب 
جدیدی را در زندگِی بویژه سیاســی و اجتماعی انســان ها ایجاد 

خواهد کرد.
عامــل اصلــی کــه در گرایــش مــردم بــه ســمت عملگرایــی 
در عصــر پســاکرونا نقــش دارد، بــی کفایتــی بســیاری از رهبران 
سیاســی و اقتصــادی در بحبوحه بحران شــیوع ویــروس کرونا 
اســت که با عملکرد ضعیِف خود و صرِف لفاظی های بی معنی 
و بی پشــتوانه، راه را برای ایجاد خســارات و تلفات جانی و مالی 

گسترده هموار کردند.
در ایــن زمینــه به طــور خاص بســیاری از ناظران بــه عملکرد 
ضعیفــی رهبرانــی نظیــر دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریکا، 
ژائیــر بولســنارو )رئیــس جمهــور برزیــل( و بوریــس جانســون 

)نخست وزیر بریتانیا( اشاره می کنند.

کرونا بر سبک زندگی ثیرات مثبت و منفی  تأ
هگمتانــه، گــروه ســبک زندگــی: برخــی اقدامــات انجام شــده در 
مقابلــه بــا کرونا تأثیرات مثبــت و منفی فراوانی بر ســبک زندگی 

افراد جامعه داشته است.
به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان، سبک زندگی در ساده ترین 
معنــا به شــیوه زندگی روزمره اشــاره دارد، اینکه در طــول روز چه 
می کنیــم؟ چــه می خوریــم؟ چــه می پوشــیم؟ و بــا چــه کســانی و 
چگونــه ارتبــاط داریــم و چگونه ســامت و امنیت خــود را تأمین 

می کنیم، مهم و قابل تأمل است.
*تعریف سبک زندگی از نگاه رهبر انقالب  �

رهبــر معظم انقــاب ســبک زندگــی را این گونه تعریــف کرده اند: 
ســبک زندگــی عبــارت از چیز هایــی اســت کــه متــن زندگــی مــا را 
تشــکیل می دهــد؛ ایــن بخــش حقیقــی و اصلــی تمــدن اســت، 
مثل مســئله ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، 
الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشــپزی، تفریحات مســئله خط، 
، در دانشگاه، در  ، رفتار ما در محل کار مســئله زبان، کســب و کار
مدرســه، در فعالیت های سیاســی، در ورزش، در رسانه ای که در 
اختیار ما اســت، رفتار ما با پدر و مادر، همســر، فرزند، دوســت، 
رئیس، پلیس، مرئوس، پلیس، مأمور دولت، رفتار با دشــمن و 

بیگانه، رفتار ما در سفر، در نظافت و طهارت.
بنابراین منظور از ســبک زندگی، یعنی هنر درســت زندگی کردن 
را در  در موقعیت هــای مختلــف اســت و ســکان زندگــی خــود 
موقعیت های مختلف در دست داشته باشیم تا بتوانیم کشتی 
زندگــی خانوادگی و اجتماعی مان را در طوفان های ناخواســته به 

ساحل امن هدایت کنیم.
*تأثیر کرونا بر سبک زندگی افراد  �

از زمــان شــیوع بیمــاری کرونا در کشــور، ســبک زندگــی افراد هم 
دچار تغییراتی شــده است. شرایط خاص کرونایی اقتضا می کند 

سبک زندگی خاصی داشته باشیم.
کرونــا بســیاری از ارتباطــات خویشــاوندی ماننــد صله رحــم را به 
شــدت تحــت تأثیر قرار داده اســت. تغییــر در نــوع ازدواج، تغییر 
در الگــوی مصــرف، تغییــرات در نــوع خــوراک و آشــپزی، تعطیلی 
مدارس دانشــگاه ها و تغییرات اساسی در نوع حضور در ادارات 
و برخــی دیگــر کــه بنا به ضــرورت ناگزیر بــه ارائه خدمــات بودند، 
بــا رعایــت نکاتــی کــه بــه صــورت بخشــنامه از طــرف مســؤوالن 
بهداشــتی توصیــه شــده بــود، در محــل کار خود حاضر شــوند و 
تغییر در نوع تفریح همگی از آثار کرونا بر تغییر ســبک زندگی در 

این روزها نسبت به قبل از قبل از شیوع کرونا است.
کرونــا عــاوه بــر آســیب ها و زیان هایــی کــه دارد و جوامــع را بــا 
مخاطــرات زیــادی مواجــه کــرده، در برخی مــوارد نتایــج مثبتی در 
ســبک زندگــی ایجــاد کــرده اســت؛ رعایــت بهداشــت در هنــگام 
خرید، آشــپزی، کاهش و مصرف معقول در پوشــاک، استفاده از 
اوقات فراغت و سایر مواردی که در ایام غیر کرونایی کمتر مورد 

توجه بود از جمله این ها است.
تأثیرات مثبت کرونا بر سبک زندگی  �

کرونــا بــا همــه تأثیــرات منفــی اش تأثیــرات مثبتی هم بر ســبک 
زندگی افراد داشته که به چند نمونه از این تأثیرات اشاره کردیم:

- مطالعه کتاب های گوناگون
- انجام کار های عقب مانده

- کاهش ترافیک
- کمتر شدن مصرف گرایی در مد و پوشاک

- صله رحم با استفاده از تلفن و فضای مجازی
- بودن در کنار خانواده
- صرفه جویی در وقت

- کاهش هزینه های غیر ضروری در زندگی
- کاهش مصرف گرایی در پوشاک

- مجاهدت وصف ناپذیر کادر درمانی
- خرید اینترنتی اقام ضروری زندگی

- سبک زندگی مبتنی بر ایثار کادر پزشکی
- ارتقای مراقبت های عمومی در جامعه

- مشارکت در فعالیت های جهادی خودجوش
- به تعویق انداختن مطالبات

- ورزش در منزل
- ارتقای سطح بهداشت فردی

- دست گیری از ضعفا
- بخشیدن اجاره اماک

- تدریس و تحصیل از طریق فضای مجازی
- توجه بیشتر به رعایت بهداشت فردی

- توجه به سالمندان
- ایثار و ترجیح دیگران بر خود

تأثیرات منفی کرونا بر سبک زندگی
عــاوه بر تأثیرات مثبتی که کرونا ویروس بر زندگی افراد داشــته 
اســت، ایــن ویروس تا کنون تأثیرات منفی بســیار زیــادی نیز در 

سبک زندگی مردم داشته است:
- کم رنگ شدن صله رحم و تعطیلی رفت و آمد های فامیلی

- سیطره بیش از پیش فضای مجازی بر زندگی
- با رعایت فاصله با یکدیگر حرف زدن

- تعطیلــی بســیار از مراکز مذهبی و فرهنگی همچون مســاجد، 
هیأت های مذهبی، تئاتر، سینما و ورزشگاه ها

- احتکار مایحتاج ضروری توسط برخی خانواده ها
- سفر نرفتن

- افزایش اختافات خانوادگی و زناشویی
- آسیب به برخی مشاغل

- اجبار به ماندن در خانه ای که فضایی محدود دارد.
- گــوش دادن مــدام به اخبار همه گیری کرونا کــه در برخی موارد 

منجر به کسالت، اضطراب، نگرانی و وحشت در افراد می شود.
افســردگی،  ماننــد:  روحــی  و  جســمی  بیماری هــای  افزایــش   -

اضطراب، ترس، نفس، افزایش ضربان قلب و...

هگمتانه بررسی می کند:

سبک زندگی 
توأم با بهداشت اجباری
از اعضای خانواده آرامش  مشاور مسایل خانواده: وسواس در سبک زندگی، سلب 

بهتر است با رعایت اصول بهداشتی 
در ریشه کن شدن هرچه سریع تر این 

بیماری سهیم شویم و سبک زندگی 
خود را طوری شکل دهیم که رعایت 

اصول و موازین بهداشتی با حفظ 
تعادل در آن ایجاد شود.



 اموال منقول مدیریت شعب بانک صادرات استان همدان
 به شماره 99/2

بانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد:

 یک دستگاه خودرو پژو پارس، سفیدرنگ، مدل 1389 
و یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز، مشکی متالیک، مدل 1389 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و مطالعه مدارک و بازدید خودروها همه روزه از 
تاریخ انتشار آگهی )غیر از ایام تعطیل( از ساعت 9 صبح لغایت 13 به دایره تدارکات و ساختمان واقع در همدان، خیابان شریعتی، نبش کوچه 
شــهید یوســفی، طبقه اول مراجعه و یا با شــماره تلفن های 32524061- 32510709 تماس حاصل نمایند و پاکت های حاوی پیشنهادات را تا 

ساعت 12 روز پنجشنبه مورخه 99/04/26 به دایره روابط عمومی مدیریت شعب همدان تسلیم و رسید اخذ نمایند.
پاکات پیشنهادات ارائه شده روز شنبه مورخه 99/04/28 رأس ساعت 9 صبح در  طبقه سوم ساختمان مفتوح و قرائت خواهد شد.

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی اختیاری و منوط به ارائه رسید و تسلیم پاکات به بانک می باشد.
 1- مبلغ ســپرده تودیعی شــرکت در مزایده 200/000/000 ریال می باشــد که طبق مفاد اســناد مزایده الزاماً می بایســت به حساب شماره 
0102490440003 به نام دایره تدارکات و ساختمان نزد شعبه همدان کد 51 واریز شود یا ضمانتنامه بانکی به غیر از بانک صادرات ایران یا 

چک بانکی. ضمناً جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده، ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب یاد شده الزامی است.
 2- پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از قبیل مالیات، عوارض نقل و انتقال، معاینه فنی، انتشــار آگهی، کارشناســی و... به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
 3- مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازدید از خودرو، قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری است.

 4- بانک در رد و یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید در هر مرحله و به هر دلیل مختار است.
 5- کلیه شرکت کنندگان متعهد گردیدند نسبت به بازدید خودروهای مذکور به منظور پیشنهاد قیمت اقدام و در این زمینه بانک هیچگونه 

مسئولیتی نداشته و شرکت کنندگان حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

آگهی مزایده

بانک صادرات ایران 
مدیریت شعب همدان
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عکس روز جشن میالد امام رضا)ع( به همت پایگاه شهیدان شاه حسینی حوزه شهید خادم پر

امام)ع( به دلیل کار نامطلوب اخم نمودند

در قــرآن کریــم آمــده اســت: شــما بهتریــن امتــی بودید کــه به نفع انســان 
آفریده شده اید چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

حضــرت امام محمد باقر علیه الســام فرموده اند:  امر بــه معروف و نهی از 
منکر که راه پیامبران است راه ها را امن، روزی ها را حال و اموال به زور گرفته 

شده را به صاحبان اصلی اش بازمی گرداند.
حکایت: روزی اسحاق بن عمار خدمت امام صادق علیه السام رسیدند. 
حضرت بافاصله پس از دیدن وی به او اخم کردند، اسحاق سؤاالتی داشتند 
کــه پاســخ شــنیدند و رفتنــد. یکــی از نزدیکان حضــرت که صحنه را مشــاهده 
کــرده بــود از امــام جعفر صــادق علیه الســام ســؤال کردند چرا پــس از دیدن 
اسحاق اخم کردید؟ حضرت فرمودند: »چون او برای مراجعان دربان گذاشته 

تا به راحتی برای حل مسائل به او دسترسی نداشته باشند.«
نکتــه:  امــر بــه معروف و نهی از منکــر می تواند در قالبی مثــل اخم کردن یا 

تبسم برای امور مثبت ظاهر شود.
امر بر معروف زینسان الزم است           چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

»تکثیرشده« فیلمی در ژانر وحشت
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: فیلم رازآلود و ترســناک »تکثیرشــده« مراحل فنی 

خود را به پایان می رساند.
 فیلــم »تکثیرشــده« در ژانــر تریلــر بــا مضمــون متافیزیک اســت کــه نگارش 
آن توســط عــادل زمانــی انجــام شــده و طراحــی پوســتر جدیــد آن بــر عهــده رضا 

احمدزاده بوده است.
گیتــا وفایــی، مهــدی شــاهپیری، غزالــه مهربــان یکتــا، ارســام غریــب، ســیما 

منصوری و سپیده آرمان بازیگران فیلم اند.
در خاصــه داســتان فیلــم آمده اســت: فرشــته زنی اســت که در یــک جریان 
عجیــب و غریــب ذهنــی قرار گرفته و در نقطه ای از داســتان، نســخه دیگری از او 
منتشر می شود، تا جایی که همسر و اطرافیانش نمی توانند بفهمند که فرشته 

واقعی کدام است.
گفتنــی اســت این فیلم با پایــان مرحله صداگذاری برای اکــران عمومی آماده 

می شود.

سی نما

 
ایستگاه آسمان

 وصیت شهید مجید بیات

نکنید ناراحت  را  امت  امام  قلب 

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک 
بــودی، زیــر کــدام آســمان، آن لحظه کــه این 
کلمــات از قلب پرشــورت جاری می شــد؟ زیر 
تــش کدام خمپــاره وآماج کــدام گلوله برایم  آ
نوشــتی حــرف هایــت را؟ چــه حالــی داشــتی 
گذاشــته  را  جانــت  وجــودت  تمــام  بــا  وقتــی 
از  می نوشــتی  و  پرپــر  واژگان  البــالی  بــودی 
از  گلگــون،  عبــورت؟ می نوشــتی از افق هــای 
جوانه هــای روییــده در خاک هــای تفتیده. تو 
می نوشــتی و امــروز منــم کــه می خوانمــش، 
منــم کــه صــدای تــو شــده ام در خواب هــای 
سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

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

وال تحســبن الذیــن قتلــوا فــی ســبیل اهلل 
امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

بــر مهدی)عــج( منجــی  و ســام  بــا درود 
خمینــی  حقــش  بــر  نایــب  و  بشــریت  عالــم 
بت شــکن و بــا ســام بــه شــهدای راه حــق و 
شــهدای اسام و درود و ســام بر مجروحان 
و معلوالن راه اســام و ســام و درود بر امت 

شهیدپرور و همیشه در صحنه ایران.
بــار خدایا! از تــو می خواهــم از گناهان من 
در گــذری و قلــم عفــو بــر روی آن بکشــی؛ بــار 
خدایــا من خود می دانــم که گناه زیادی انجام 
داده ام. بــار خدایــا تــو خــود می دانــی کــه مــن 
طاقــت عــذاب تــو را نــدارم. بــار خدایا تــو خود 
می دانــی که من بی هدف نیامده ام و به خاطر 

. تو آمده ام. خدایا از گناهان من در گذر
و پیــام من به امت شــهیدپرورمان: شــما 
 ای مــردم اســامی ایــران! امــام امت ایــن پیر 
جمــاران را تنهــا نگذراییــد و قلــب ایــن امــام 

عزیز را ناراحت نکنید.
مــادران  : ای  عزیــز مــادران  بــه  پیامــی  و 
جلوگیــری  جبهــه  بــه  فرزندانتــان  آمــدن  از 
آنهــا را بــه جبهــه بفرســتید تــا راه  نکنیــد و 
امــام حســین)ع( را ادامــه دهنــد و  ای مردم 
جبهــه  بــه  داوطلــب  مــن  خــود  کــه  بدانیــد 
آمــدم تــا دین خــدا را یــاری دهم و بــا هدف 

آمــدم تا خداوند متعال از من راضی شــود.
و پیامــی به خانواده ام از پدر و مادر عزیزم 
می خواهــم کــه مرا حــال کنند چــون زحمات 
زیادی برای من کشــیده اند. شــب نخوابی ها 
کشــیده اند. امیــدوارم کــه مــرا حــال کننــد و 
دیگر از تمام دوســتان و آشــنایان می خواهم 

که مرا حال کنند.
وصیت نامه شهید مجید بیات

 

سی نما

بازی لطیفی کارگردان سینما در »ودا«

هگمتانــه، گروه فرهنگی: محمدحســین 
برنامــه  مجــری  و  ســینما  کارگــردان  لطیفــی 
»ودا«  کوتــاه  فیلــم  در  »هفــت«،  تلویزیونــی 
فیلــم  اولیــن  در  و  کــرد  تجربــه  را  بازیگــری 
داریوش جعفــری در مقام کارگردان به ایفای 

نقش پرداخت.
بــه گــزارش فــارس، ســاخت فیلــم کوتــاه 
»ودا« بــا بــازی محمدحســین لطیفی و حمید 

رضا نعیمی به پایان رسید.
و  نویســندگی  بــه  »ودا«  کوتــاه  فیلــم 
کارگردانــی داریــوش جعفری و بــا بازی محمد 
کیوانــی، حمیدرضــا  نازنیــن  حســین لطیفــی 
نعیمی، مریم بوبانی، آویشن بیکایی، علیرضا 

ع، نیلوفر بیرامی، کارن  درویش نژاد، امین زار
علیپــور بعــد از 5 روز تصویربــرداری بــه پایــان 

رسید.
داریوش جعفری که پیش تر تجربه دستیاری 
مهرجویــی،  داریــوش  همچــون  کارگردانانــی 
محمدحســین لطیفــی و رضــا درمیشــیان را در 
کارنامه خود دارد، در اولین تجربه کارگردانی فیلم 

کوتاه خود سراغ »ودا« رفته است.
در خاصــه فیلــم کوتاه »ودا« که داســتان 
آن در یــک فضــای ســورئال اتفــاق می افتــد، 
آمده اســت: »گاهی چیزهایــی که تو واقعیت 
از اون کابوس هایــی  می بینــم وحشــتناک تر 

هستند که تو خواب می بینم«.  

 

هنـــر

نمایشگاه گروهی نقاشی در همدان دایر شد
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: بــه همت 
گروه هنــری ۲0 در ۲0 و به مناســبت تولد امام 
رضا)ع( نمایشگاه گروهی نقاشی در همدان 

دایر شد.
بــه گزارش هگمتانه، گروه هنــری 20 در 20، 
گروهی متشــکل از هنرمندان، دانشــجویان 
در   1397 ســال  از  کــه  اســت  هنــر  اســاتید  و 
همــدان بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ بصــری و 
ثــار هنــری  آ ترویــج فرهنــگ خریــد و فــروش 
شــروع به فعالیت کرده اســت. در این راستا 
مدیــر این گــروه در گفت وگو با فارس با بیان 
اینکــه تاش مجموعه ما برقراری ارتباط مؤثر 
بین هنرمند و مخاطب است تا عاقه  مندان 
بــه هنــر و آثار هنــری بتوانند از وجــود یک اثر 
در محیــط زندگی خود بهره مند شــوند افزود: 
ثــار مــا بــا قطعــات مشــخص 20 در 20  آ همــه 
عرضــه  نمایشــگاه ها  در  یکســان  قیمــت  و 

می شود.
آزاده مــرادی گفــت: این بار گــروه هنری 20 
در 20 بــه میمنت والدت حضرت رضا)ع( و روز 
محیط  بان نمایشگاه و کارگاه هنری خود را با 

همــکاری بنیــاد مهــر پایدار و حامیــان محیط 
زیست مهرگان برگزار کرده است.

وی ادامــه داد: اســتاد »عطــااهلل یوســفی« 
مدرس کارگاه یــک روزه این برنامه بود که در 
روز افتتاحیــه در ایــن کارگاه آشــنایی با برخی 
شــرکت کنندگان  بــه  را  آبرنــگ  تکنیک  هــای 

آموزش دادند.
مدیــر اجرایــی گــروه هنــری 20 در 20 تأکیــد 
کرد: این نمایشگاه نقاشی از تاریخ 13 تیرماه 
تــا 19 تیرمــاه از ســاعت 17 تــا 20:30 در دفتــر 
بنیــاد مهــر پایــدار در میــدان رســالت باالتر از 
شــهرداری، ســاختمان شــال، طبقــه 4، واحد 
یک ضمن رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 

برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه بخشی از عواید 
ثــار ایــن نمایشــگاه بــه حمایــت از  آ فــروش 
محیــط زیســت اختصــاص دارد، تصریــح کرد: 
به دلیــل محدودیت هــای اجتماعی و رعایت 
اصول بهداشــتی حاصــل از همه گیری کرونا، 
ظرفیــت کارگاه آموزشــی محــدود و بــا رعایت 

فاصله گذاری مناسب خواهد بود.

موفقیتی دیگر برای دستگاه قضایی همدان 

۲ قاضی و 3 کارمند دادگستری همدان نمونه کشوری شدند
هگمتانــه، گروه خبر همدان: در مراســمی از دو 
قاضــی و ســه کارمند دســتگاه قضایی همــدان که 
در جمــع قضــات و کارمنــدان نمونــه کشــوری قــرار 

گرفتند، تجلیل شد.
به گزارش هگمتانه، با پایان رفتن سال 1398 
و انجــام ارزیابی هــای مختلــف در حــوزه  هایــی از 
، اخــاق، عملکــرد و توانمندی هــای  جملــه رفتــار
اســتان  قضایــی  مجموعــه  کارکنــان  و  قضــات 
و  نظارتــی  مختلــف  مراجــع  ســوی  از  کــه  همــدان 
مخفــی  و  علنــی  ارزشــیابی های  و  بازرســی ها  طــی 
متنــوع  شــاخص های  و  معیارهــا  براســاس  و 
قــوه  بزرگداشــت  ایــام  در  شــد  انجــام  متعــدد  و 
قضائیــه قضــات و کارمنــدان نمونــه دادگســتری 

اســتان همدان معرفی و مــورد تقدیر رئیس قوه 
گرفتند. قــرار  قضائیه 

روز یکشــنبه نیز در مراســمی با حضور شــورای 
معاونیــن دادگســتری کل اســتان همــدان از ایــن 

قضات و کارمنــدان نمونه تقدیر به عمل آمد.
حجــت االســام حســین وثیقــی معــراج و علــی 
ترکاشــوند به عنــوان قضات نمونه اســتان همدان 
در ســطح کشــور و همچنین یاور اکبری، محمدرضا 
کارمنــدان  عنــوان  بــه  کرمــی  محمدرضــا  و  اکبــری 
نمونــه اســتان همــدان در کشــور معرفــی و بــا اهدا 
لوح تقدیر ریاســت قــوه قضائیه توســط رئیس کل 
دادگســتری اســتان همدان به آنان، مورد تجلیل و 

قدردانی قرار گرفتند.

معیارهای صحیح انتخاب همسر 
با تأکید بر نظریٔه همسان همسری
رضایی حسین  دکتر 

بنابــر ضرورت جامعه و در شــرایط خطیری که خانوادٔه 
ایرانــی را از هرســوی مورد تهدید قــرار می دهد و اگر طاق 
را آســیب اجتماعــی تلقــی کنیــم کــه خــود علــت بســیاری 
زمینه ســاز  و  دیگــر  اجتماعــی  و  فــردی  آســیب های  از 
فروپاشــی اخاقــی و اجتماعــی جامعــه اســت، پــس بایــد 
بــرای مقابلــه و پیشــگیری از آن بــه فکر راه حلــی علمی و 
عملــی بــود. ایــن راه حــل از منظــر نگارنــده، رعایت شــرط 

همسان همسری ست.
البتــه قبــل از اقدام بــه ازدواج باید پیش شــرط بلوغ را 
در ابعاد جســمی، جنســی، اقتصــادی، روانــی، اجتماعی و 
اخاقــی کســب کــرده باشــیم و نابالغانه و بــدون مهارت 
وارد فضای پیچیدٔه زندگی زناشــویی نشــویم که فرجامی 

جز شکست را به دنبال نخواهد داشت.
کــدام   � آن  زمینه هــای  و  چیســت  همسان همســری 

است؟
همسان همســری به زبان ساده یعنی ازدواج با فردی 
کــه بیشــترین شــباهت ها را در جمیــع جهــات و کمترین 
تفاوت هــا را با او در بیشــتر زمینه ها داشــته باشــیم. باید 
بپذیریم که تغییر شــریک زندگی آینده، پس از ازدواج اگر 

نگوییم محال اما به غایت سخت است.
شــرط  رعایــت  عــدم  بتــوان  جــرأت  بــه  شــاید 
همسان همســری را یکی از مهترین ریشــه های سونامی 

طاق در جامعٔه ما محسوب کرد.
زمینه های همسان همسری  �

1- همســانی در پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی: یعنــی 
ازدواج بــا فــردی کــه به جهــت مالی و موقعیــت اجتماعی 
نزدیــک یــا بــا مــا یکســان باشــد. ازدواج زن و یــا مــردی از 
قشر کارگر و حتی متوسط با فردی در موقعیت اجتماعی 
یــک ســرمایه دار به جهت ســبک زندگــی کامــًا متفاوت، 
ارزش هــای متضــاد و عــدم تونایــی طرفیــن در فهم طرف 
مقابل و برآورده کردن توقعات و نیازهای مادی و زیستی 
یکدیگر در زندگی زناشویی اصًا منطقی به نظر نمی رسد.
2- همسانی در فرهنگ: افراد رشدیافته در فرهنگ ها 
و قومیت هــای متفاوت به اشــکال مختلفــی جامعه پذیر 
شــده و ارزش ها و هنجارهــای متفاوتی را درونی می کنند. 
ازدواج فردی رشد یافته در فرهنگ مناطق شمالی کشور 
مثًا شهر گیان با فردی بزرگ شده با ارزش های مناطق 
غربــی کشــور مثــًا ایــام بــه جهــت تفاوت هــای عمیــق 

فرهنگی هرگز منطقی نیست.
3- همســانی در باورهــا و اعتقــادات دینــی و مذهبــی: 
ازدواج فــردی مذهبــی با فردی با گرایشــات مذهبی اندک 
یــا المذهــب به دلیل تفــاوت عمیق ارزش هــا فرجامی جز 

شکست را به دنبال ندارد.
4- همســانی در ســن: اختــاف ســنی زوجیــن بنابــر 
تجربــه نگارنــده، معمــواًل داشــتن پنــج تــا حداکثــر هفــت 
ســال بیشــتر به نفع مرد مطلــوب به نظر می رســد، گرچه 
هیــچ قانونــی در ایــن زمینه وجــود ندارد و متغیر ســن در 
کنــار ســایر متغیرهــا تنها بخشــی از فضــای مفهومی یک 
! امــا اختاف  ازدواج موفــق را تبییــن می کنــد و نه بیشــتر
سنی زیاد زمینه ساز شکاف نسلی و آغازی بر عدم تفاهم 

و درک متقابل بین زوجین از دو نسل متفاوت است.
5- همســانی در زیبایی شناســی و جذابیــت: در ایــن 
خصــوص بایــد گفت که کفــه ترازو بایــد اندکی بــه نفع زن 
ســنگینی کند و البته نه چندان زیاد که عرف آن را نپذیرد 
و طــرف مقابــل دچــار تنش هــای روحــی و روانــی شــود. 
ازدواج دو فــرد بــا میــزان زیبایی بســیار متفــاوت احتمااًل 
چالش برانگیز خواهد بود و در این خصوص تفاوتی هم 

در جنسیت وجود ندارد.
6- مزاج شناســی و تمایــات جنســی: درایــن خصوص 
بایــد بــه یک پزشــک متخصص طــب ســنتی مراجعه کرد 
گاهی یافت، به راســتی کــه ازدواج دو  و از نــوع مــزاج خود آ
فرد با دو مزاج متفاوت زمینه ســاز بســیاری از مشــکات 
البتــه  و  طاق هــا  از  بســیاری  اصلــی  ریشــٔه  و  زناشــویی 

خیانت های زناشویی ا ست.
7- همســانی در تحصیــات: در ایــن خصــوص برابری 
 برتری حداکثر تا دو 

ً
در تحصیات بســیار مطلوب و نهایتا

مقطع به نفع مرد توصیه می شود. باالتر بودن تحصیات 
زن حتــی یــک مقطــع در مــوارد متعــددی )و نه همیشــه( 

مشکل ساز بوده است.
ویژگی هــای  و  خصوصیــات  در  همســانی   -8
 
ً
حتمــا زمینــه  ایــن  در  شــخصیتی:  تیــپ  و  روانشــناختی 

بایــد بــه یــک روانشــناس حــاذق مراجعه کــرد و تــا جایی 
کــه امــکان دارد و بــا اســتفاده از تجــارب روانشــناختی، با 
فــردی که مختصــات روحی و روانی نزدیک تــری به ما دارد 
ازدواج کرد. ازدواج فردی اجتماعی، فعال، شــاد، برون گرا، 
منعطــف، خــوش مشــرب و...، بافــردی منــزوی، گوشــه 
، درون گرا، یک دنده، تندخــو و...، ازدواجی محکوم به  گیــر

شکست است.
9- و امــا در نهایــت بــه مــوردی می رســیم کــه درســت 
عکــس تمــام مــوارد قبلــی  اســت و در این خصــوص باید 
بــا فردی کامــًا متفاوت و نقطه مقابل خــود ازدواج کنید! 
و آن داشــتن شــخصیت مقتــدر و مدیر توســط هریک از 
، مدبــر و قاطــع نبایــد به  زوجیــن اســت. مــرد یــا زن مدیــر
هیچ وجــه بــا فردی مثــل خــود ازدواج کند کــه در غیر این 
صــورت دوام ایــن زندگی بســیار کوتاه، کیفیت آن بســیار 
نــازل توأم بــا تنش های فراوان خواهد بود که دو درویش 

در یک گلیم بخسبند و دو پادشه در اقلیمی نگنجند.
این تحلیل نسبی  است و تصمیم هر فرد برای ازدواج 

باید برآیندی از تمامی محورهای مورد بحث باشد.

یادداشت میهمان


