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انتصـاب شـما را تبریـک و تهنیـت عـرض می نماییـم. توفیقـات روز افـزون و سـامتی 

آرزو می نماییـم. شـما را از درگاه خداونـد منـان 
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خبر مسرت بخش انتصاب شایسته حضرت عالی را بعنوان

مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری همدان 
تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نمایـم.  از در گاه ایـزد منـان مزیـد توفیقـات بـرای خدمتـی سرشـار از شـور و 
اهلل  شـکر  و  دارد.  مسـألت  اسـامی  ایـران  شـکوفایی  و  رشـد  جهـت  در  الهـی  تـوکل  از  مملـو  و  نشـاط 
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تبریک و تهنیت

بر خود واجب می دانم انتصاب جنابعالی را به عنوان

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان
تبریــک گفتــه و از خداوند متعال موفقیت آن بزرگــوار را خواهانم. اطمینان واثق 
دارم با توجه به تعهد، تخصص، دیدگاه و تجربه جنابعالی، شاهد پیشرفت های 

بیش از پیش گذشته  ورزش و امور جوانان همدان خواهیم بود.
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معضالت پرورش فرزندان
الی پر قو

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان همدان:

هشدار جدی گرفتن
 مسمومیت با  دی اکسید کربن

افتتاح 3 پایگاه جاده ای اورژانس در نیمه دوم سال
اورژانس پیش بیمارســــتانی اســــتان  رئیس 

همدان هشــــدار داد: مردم مســــمومیت با 
دی اکسید کربن را جدی بگیرند.

به گزارش هگمتانه، حبیب اهلل معصومی 
از راه انــــدازی 3پایــــگاه جاده ای در 

نیمه دوم سال خبر داد.
وی گفت: در حال حاضر 59 

که با  پایگاه جــــاده ای داریم 
3پایگاه  این  شدن  اضافه 
در آزادراه همدان-ســــاوه، 

به دلیل نبود نهاده ها و دغدغه های دیگر 

واحدهای مرغداری تعطیل 
می خواهند بسته بمانند

غ غنی شده به بازار می آید تخم مر
مدیر امــــور طیور جهاد کشــــاورزی اســــتان 
همدان گفت: واحدهــــای مرغداری تعطیل 

تا زمانی که بازار نداشــــته باشــــند و مشکل 
باشــــد،  داشــــته  وجــــود  نهــــاده  تأمیــــن 

ســــخت راضی به راه اندازی واحد خود 
می شــــوند. بــــه گــــزارش هگمتانه، 

علیرضــــا قراگوزلــــو با بیــــان اینکه 
تخم  کننده  تولید  دهمین  ایران 

مرغ در دنیا و....

طی حکمی از سوی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران

شهرداری همدان مرکز شهرهای تاب آور کشور

صفحه   5

همین صفحه   

طبق گزارش مرکز آمار ایران

کشور خ تورم  اجاره خانه در  همدان رکورددار نر
 افزایش 4۲ درصدی هزینه اجاره خانه

طی حکمی از سوی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران

شهرداری همدان 
مرکز شهرهای تاب آور کشور

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همدان از تشــــکیل دبیرخانه کشوری شهرهای 
تاب آور در شهرداری همدان خبر داد.

به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، عباس صوفی عصر دیروز با اعــــام این خبر گفت: پیرو 
درخواست تشکیل دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور در شهرداری همدان از سوی 
، در تاریخ 24  شــــهرداری و مدیریت بحران اســــتان از ســــازمان مدیریت بحران کشــــور
شهریور امسال، اســــماعیل نجار رئیس ســــازمان مدیریت بحران کشور در نامه ای با 
این درخواســــت موافقت کرد و شــــهرداری همدان دبیرخانه و مرکز شــــهرهای تاب آور 

کشور شد.
صوفــــی در این باره ادامــــه داد: اقدامات مؤثر همدان در حوزه هــــای  مختلف مدیریت 
بحران اعم از اقدامات پژوهشــــی و اجرایی مانند: مهار سیل و نیز اقدامات مثبت یک 

ســــال گذشته شهرداری همدان زمینه ساز عهده داری این مسؤولیت بوده است.
کــــه اقدامــــات شــــهرداری همــــدان در زمینه  آنجا  از  کــــرد:  شــــهردار همــــدان بیان 
کشور نمونه بوده اســــت واگذاری این مسؤولیت به شهرداری  مدیریت بحران در 
همــــدان بــــه منظــــور انتقال تجــــارب تاب آوری بــــه دیگر شــــهرهای کشــــور صورت 
پذیرفته اســــت و همدان باید دانــــش خود را در زمینه تاب آوری با دیگر شــــهرهای 

بگذارد. اشتراک  به  کشور 
وی بیان کرد: بر اســــاس اباغی که از ســــوی اســــماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــــور صادر شــــد و با حمایت و همکاری نهاد های دولتی از جمله استانداری، 
، شهرداری، معاونت  مدیریت بحران اســــتان و نهاد های محلی از جمله شورای شــــهر
خدمات شهری و ســــتاد پیشــــگیری و مدیریت بحران شــــهرداری همدان، شهرداری 

آور شد. همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب 
صوفــــی دربــــاره دلیل عضویت همــــدان در پویش شــــهرهای تاب آور تصریــــح کرد: به 
منظور جــــذب کمک های مالــــی و همفکــــری و مشــــارکت های ملی و بیــــن المللی در 
، به اشــــتراک گذاشتن ابزارها،  زمان وقوع بحران، جذب ســــرمایه گذاری بیشتر در شهر
طرح های ابتکاری محلی، مقررات و روش های شــــهر ها و کشــــورهای مختلف در کشور 
و جهان، به اشــــتراک گذاشــــتن آموزش، دسترســــی به اطاعات، توسعه شاخص ها و 
اندازه گیری عملکرد و حرکت در مسیر پیشرفت و به اشتراک گذاشتن تجربیات برای 
افزایش تاب آوری شــــهرها، انطباق با استاندارد ها و شــــیوه های بین المللی، به دست 
آوردن چارچوبی کلی برای کاهش خطرپذیری و دســــتیابی به شــــیوه ها و ابزارهایی که 
در حال حاضر در شــــهرهای مختلــــف برای این منظور اجرا می شــــوند و در نهایت برای 
رسیدن به یک اتحاد قوی و مشارکت بین شهرهای کشور و جهان شهرداری همدان 

از سال 97 عضو پویش شهرهای تاب آور جهان شد.
شــــهردار همــــدان با بیان اینکــــه بیش از 4 هزار و 300 شــــهر جهان عضــــو این پویش 
هســــتند، گفت: در راستای ارتقا تاب آوری سایر شــــهرهای استان از تاریخ 25 تیر سال 
، شــــهرداری همدان به  98 بر اســــاس اباغ معــــاون هماهنگی امور عمرانی اســــتاندار

عنوان دبیرخانه شــــهرهای تاب آور استان همدان، فعالیت های خود را آغاز کرد.
گاهی شــــهرداران و نمایندگان  وی افزود: به دنبال آن با توجه به اهمیت ارتقا ســــطح آ
مدیریت بحران در اســــتان همدان در خصوص تاب آور سازی شهرها، شهر اللجین و 
نهاوند به عنوان پایلوت مرکز آموزشــــی انتخاب و تصویب آن توسط سازمان مدیریت 

بحران کشور برای اولین بارصورت گرفت.
شــــهردار همدان با اشــــاره بــــه کارگاه های آموزشــــی بسترســــازی تــــاب آوری با حضور 
شهرداران و کارشناسان در 12 شهریور سال گذشته در شهر نهاوند به عنوان پایلوت 
، نهاوند، تویســــرکان، ســــرکان، سامن،  مرکز آموزش شــــهر های جنوبی شــــامل مایر
، فرســــنج، فیــــروزان، گیان، زنگنــــه، برزول و اسامشــــهر آق گل، بیان  ازندریان، جوکار
کرد: در تاریخ 13 شهریور ســــال 98 نیز در شهر اللجین به عنوان پایلوت مرکز آموزش 

، کبودرآهنگ، مریانج، اللجین، فامنین، رزن،  شهرهای شــــمالی از جمله اســــدآباد، بهار
قــــروه، صالح آبــــاد، قهاوند، جورقان، شــــیرین ســــو، گل تپه، دمق، مهاجــــران، آجین، و 

کرفس برگزار شد.
صوفی در توضیحاتی مبنی بر اقدامات در راستای اشاعه تاب آوری بیان کرد: به منظور 
انتقال دانش فنی و پیاده سازی اصول تاب آوری نیز برای نخستین مرتبه، با استفاده 
از مدل ارزیابی تاب آورسازی شهری، اســــتاندارد ارزیابی در شهر های همدان، نهاوند و 

گرفت. اللجین انجام 
کید بر اینکه بر اساس  معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان نیز در این زمینه با تأ
نتایج ارزیابی، اقدامات اصاحی نیز انجام گرفت، به دیگر اقدامات در این زمینه اشــــاره 
کرد و افزود: شــــهرداری همدان در مسیر دســــتیابی به جایگاه برتر در حوزه تاب آوری 
شــــهر و استان همدان، با بهره گیری از تجربه و نظرات مدیران، اندیشمندان و صاحب 
نظران علمی، متخصصان داخلی و خارجی که نقشــــی مؤثــــر در نیل به این مقصود ایفا 
" را در تاریخ 10 دی ماه سال 98 همراه  می کند اولین همایش "همدان اســــتان تاب آور
با رونمایی کتاب "چگونه شــــهرها را تاب آور تر نماییم، دستنامه ای برای رهبران دولت 
محلی" و دســــتگاه شتاب نگاشت در مرکز همایش های قرآنی و بین المللی همدان با 

حضور مسؤوالن، اساتید و دانش پژوهان برگزار شد.
وحیــــد علی ضمیــــر درباره ارتقا ســــامانه واحــــد در مدیریت بحران و تاب آوری شــــهری 
شهرهای اســــتان همدان، بیان کرد: جمع آوری ساختار ســــتاد مدیریت بحران مطابق 
با دستورالعمل تشــــکیل " ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها" و اطاعات مورد نیاز 
به همراه نقشه های وضع موجود و جامع شــــهر ها برای تهیه بانک اطاعاتی جامع و به 
دنبال آن ارزیابــــی و تحلیل های مورد نیاز مطابق با فرآیندهای در نظر گرفته شــــده نیز 

در استان صورت گرفته است.
وی با برشــــمردن اهداف و برنامه های دبیرخانه کشــــوری شهرهای تاب  آور ابراز کرد: 
این دبیرخانه ســــعی دارد با هدف انتقال تجربیات، دانش فنی و ترویج فرهنگ تاب 
آوری شهری در تمامی شهر های کشور در راســــتای انجام فعالیت های مرتبط با تاب 
آوری بر اســــاس اصــــول علمی و مستندســــازی و اقدامات منســــجم فعالیت خود را 
آغاز کند کــــه تاکنون به صورت عملیاتی و اجرایی در کشــــور های دیگر ســــابقه ظهور 

است. نداشته  اجرا  و 
علــــی ضمیر با تکیه بر نوآوری در زمینه ارتقای تــــاب آوری و انتقال دانش در این زمینه 
به سایر شهرهای کشــــور ابراز کرد: امیدواریم بعد از راستی آزمایی توسط دفتر کاهش 
خطرپذیری بحران ســــازمان ملــــل، اقدامات این دبیرخانه به عنــــوان مدل اجرایی تاب 

آوری فراگیر معرفی شود.
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استان۲

معضالت پرورش فرزندان
الی پر قو

صفورا کاظمیان

این روزها بچه ها الی پر قو بزرگ می شــــوند. هرچند 
که شاید فرزندان قدیم و بزرگســــاالن امروز نیز الی 
پر قویی بوده باشند اما فرزندان امروز خیلی بیشتر 
نازپرورده اند؛ آن قدر که پوســــت کف پاشان در سن 
11 ســــالگی به نازکی پوســــت کف دســــت اســــت و 
معلوم نیست این عزیزدردانه ها روزی چند قدم راه 

می روند.
حمایت های زیــــاده از حــــد والدیــــن از فرزند دالیل 
بســــیاری می تواند داشــــته باشــــد که مهمترین آن 
تک فرزنــــدی اســــت. البته شــــاید برخــــی والدین به 
جبــــران کودکــــی نکردن های خــــود، هیچ دلشــــان 

نمی خواهد بچگی فرزندشان تمام شود.
معضــــات این نــــوع فرزندپــــروری با هرچــــه بزرگ تر 
شــــدن این دردانه های الی پر قویی بیشتر می شود 
و بیشتر رخ نمایی می کند. این فرزندان که اغلبشان 
در مدرســــه های غیردولتــــی مشــــغول تحصیلند از 
بهمن ســــال گذشــــته به دلیل کرونا، یــــا دیگر روی 
مدرســــه را ندیدنــــد یــــا اگر دیدنــــد، حضورشــــان در 
مدرســــه بیشــــتر از دو هفته طول نکشیده اســــت 
اما حــــاال در آموزش های مجازی طوری آه و ناله ســــر 
می دهنــــد که انگار در باد و باران و یخ بندان روزی دو 
نوبت به مدرسه می روند. حتی به گوشم رسیده که 
به ســــاعت شــــروع کاس های مجازی هم اعتراض 
کرده اند و والدین از معلم ها خواســــته اند کاس ها 
به جای ســــاعت 8، ســــاعت 9:30 آغاز شــــود. یعنی 
ایــــن نازپرورده ها عاوه بــــر این که مدرســــه رفتن و 
نظم سال تحصیلی را از یاد برده اند برای آموزش های 
غیرحضــــوری نیــــز حاضــــر نیســــتند کمــــی از خواب 
صبح گاهی بزنند که امیدوارم برخاف سال تحصیلی 
گذشته والدین زمینه ساز آموزش تقلب به فرزندان 
نشوند؛ چراکه در این میان از همه بدتر حمایت های 
والدین از خواســــته های نامعقول فرزندشان است 
که این توهم را در فرزندان ایجــــاد می کند که جهان 
باید بــــر مدار آن هــــا بگــــردد و وای بــــه روزی که این 

نوباوگان با چهره حقیقی جهان آشنا شوند!
کودکان امــــروز که از شــــیرمرغ تــــا جان آدمیــــزاد در 
خرده پاش هــــای اتاقشــــان پیدا می شــــود و باز هم 
گایه های نامعقول از والدینشــــان دارند، آن قدر پدر 
آزار  و مادرها را با درخواســــت های طلب کارانــــه خود 
می دهند که والدین، خودشــــان هم باورشان شده 
کاری برای بچه هاشــــان نکرده انــــد و همین بچه ها، 
روزگاری نه چندان دور به جوانانی تبدیل می شــــوند 
که نمونه اش را می بینیــــم؛ جوانانی که برای هر قدم 
برداشــــتنی در راه پیشــــرفت خود، ســــر والدینشان 
منت می گذارند و حتی بــــرای این که بدون کنکور و 
بدون تــــاش و با پول پدر و مادر مدرک تحصیلی ای 
بگیرنــــد، والدیــــن را بــــرای ادامه تحصیــــل زورکی به 
التمــــاس وامی دارند گویی والدین ســــود این ادامه 

تحصیل را می برند.
فرزندپروری الی پــــر قویی حاصلی جز تربیت افرادی 
غرغــــرو و طلب کار نداشــــته اســــت که بــــا قرارگیری 
فرزندان در مراحل مختلف رشد، آسیب های زیادی 
را متوجــــه والدیــــن و جامعــــه می کند کــــه می تواند 
عبرتی باشــــد برای پدر و مادرهــــا. و  ای کاش پیش از 
این که خیلی دیر شــــود والدین چتــــر حمایت  زیاده 
و بی موردشــــان را از ســــر فرزندان برگیرند شاید این 
، بتوانند برای زندگی در  فرزندان وابســــته و طلب کار

جهانی بی تعارف و گاه بی رحم خود را مهیا کنند.

یادداشت

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان همدان:

ساماندهی 170 کودک کار طی 14 ماه
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون امــــور اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان همدان از سهمیه جذب 130 
کودک کار برای امســــال در استان خبر داد و گفت: طی 

14 ماه 170 کودک کار ساماندهی شدند.
به گزارش هگمتانه، زهــــره بختیاری اظهار کرد: کودکان 
کار را بر اساس ســــهمیه ای که از تهران اعام می شود، 
ســــاماندهی می کنیم و اگــــر اعتبارات دیگری داشــــته 

باشیم این تعداد افزایش می یابد.
وی بیــــان کــــرد: از ابتــــدای فروردین مــــاه 98 تــــا پایان 

خردادماه 99، 170 کودک کار را ساماندهی کرده ایم.
وی تصریــــح کــــرد: بحث ما فقــــط کودک نیســــت و در 
ســــاماندهی خود به خانواده کودک نیــــز توجه داریم و 

سعی می کنیم کودک و خانواده را توانمند کنیم.
بختیــــاری با بیان اینکه با یک کلینیک کــــودک و خانواده 
همکاری داشــــتیم اما برای نیمه دوم امسال با کلینیک 
دیگری همکاری خواهیم کرد، ادامه داد: در بهزیستی مرکز 

نگهداری نداریم و مراکز ما به صورت مداخله ای است.
وی خاطرنشــــان کرد: مداخله ما به شکل های مختلف 
است و در این شرایط تاش کردیم نحوه رعایت شیوه 
نامه های بهداشــــتی را به این کــــودکان آموزش داده و 
وســــایل بهداشــــتی مانند ماسک، دســــتکش و مواد 

ضدعفونی کننده در اختیارشان قرار دهیم.
بختیاری در رابطه بــــا اعطای کمک هزینــــه تحصیلی به 
این کودکان، بیان کرد: در ســــال 98 طرح مهرانه را برای 
اعطای کمک هزینه تحصیلی داشــــتیم اما امســــال به 
جهت اینکه کلینیک ارائه خدمــــات خود را تغییر داده 

ایم فعًا کمک هزینه تحصیلی اعطا نکرده ایم.
به نقل از ایســــنا، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان همدان مطرح کرد: شناســــایی و جذب کودکان را از 
طریق خدمات اورژانس اجتماعی و خودروهای سیار داریم، 
این کودکان را جمــــع آوری نمی کنیم بلکه جذب می کنیم 

چراکه لفظ جمع آوری ذهنیت بدی را متبادر می سازد.

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون خدمات 
شــــهری شــــورای شــــهر همدان با بیان اینکه امروزه تولید 
پســــماند در هــــر جامعــــه اجتناب ناپذیر بــــوده و در نتیجه 
مدیریت پســــماند یکی از نقش های اصلی هر شــــهرداری 
اســــت؛ گفت: در حال حاضر نیازمند ایده هــــا و راهکارهای 

جدید برای تغییر اساسی در حوزه پسماند هستیم.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در جلســــه کمیســــیون 
خدمات شــــهری شــــورا که در ســــازمان مدیریت پسماند 
شهرداری با محوریت گزارش عملکرد سازمان مربوطه برگزار 
شــــد، اظهار کرد: بر اســــاس نتایج مطالعات صورت گرفته، 
کمپوست کردن به عنوان یکی از گزینه های مدیریتی است 
و نقش مهمــــی در کاهش بار آالینده ها و نیز مصرف انرژی 

ناشی از سامانه مدیریت پسماند دارد.
به گفته وی؛ اتحادیه اروپــــا در اوایل دهه 1990 تحت عنوان 
اقتصاد گردشــــی، طرحــــی تدوین کرد که مقرر شــــده بود تا 
ســــال 2010 هیچگونــــه زباله ای دفن نشــــود؛ امــــا این مهم 

محقق نشد.
گردان با اشــــاره به اینکه تولید پسماند؛ جابجایی، تفکیک 
و پردازش از مبدأ؛ جمع آوری و همچنین تفکیک، پردازش، 
تغییر و تبدیل پســــماند، چرخه اصلی پســــماند را شــــکل 
می دهند؛ اضافه کــــرد: ارزش زباله در چرخه اقتصادی برخی 
از کشورها همچنان باالست؛ به گونه ای که اندیشه واردات 
زباله به عنوان مــــاده خام به طور جدی ذهن کارشناســــان 
اقتصادی و مســــؤوالن کشورهای توســــعه یافته را به خود 

مشغول کرده است.
وی ادامه داد: سال 1346 نخستین برخورد صنعتی با زباله 
در کشــــور ایران، شــــهر اصفهان بود که با تولید کمپوست 
از زباله آغاز و همچنین نخســــتین قانون پســــماند هم 20 
اردیبهشــــت ماه 1383 در مجلس شــــورای اسامی وضع 
شــــد. رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورای شهر 
همدان در ادامه ضمن قدردانی از حســــین سیبی، رئیس 
سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان، گفت: 
وضعیت مناسب بهداشتی و تغییر نگاه عمومی نسبت 

به این سازمان، قابل تحسین است.
گردان با بیــــان اینکه در دوره چهارم شــــورا نیــــز خط تولید 
کمپوســــت مــــورد توجه قــــرار گرفــــت که با پیشــــرفت 95 
درصدی، به ثمر نرســــید؛ افــــزود: در حال حاضــــر زباله های 
شــــهری، دفع می شــــوند که هم برای مردم و محیط زیست 
مضر خواهد بود و هم هزینه های آن برای شهرداری مقرون 

به صرفه نیست.
وی همچنین با تأکید بر اینکه اجرای طرح یک شب درمیان 
جمــــع آوری، حمل و دفن زباله موجــــب کاهش هزینه های 
مدیریت شــــهری می شــــود؛ گفت: این طرح در منطقه 2 به 
صورت پایلوت اجرایی شــــد که خروجی مناســــبی دریافت 

نکردیم؛ در حالی که فرهنگ سازی این مهم، قابل اهمیت 
است.

گردان از فعال شــــدن ایســــتگاه های بازیافت در شهر خبر 
داد و افزود: بهره گیری از ایــــن ظرفیت باید بیش از اینها در 

بین مردم نهادینه شود.
 زباله های عفونی بی خطر شوند �

وی همچنین با اشــــاره به شــــیوع گســــترده ویروس کرونا 
در جوامع مختلــــف و خطرات این بیمــــاری، گفت: افزایش 
زباله هــــای عفونــــی، مردم و محیط زیســــت را دچار آســــیب  

خواهد کرد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه روزانه 
تقریبا متوســــط تولید زباله در شهر همدان، 400 تن است؛ 
گفــــت: در حال حاضر با وجود بیمــــاری کرونا، خطرات جانی 
بــــرای پاکبانان غیرقابل انکار اســــت که نبایــــد از این مهم 

غافل شویم.
گردان بر بی خطر کردن زباله های عفونی تأکید کرد و گفت: 
باید وضعیت جمع آوری زباله های عفونی مطب پزشکان و 
آزمایشگاه ها که عدم رضایت شــــهروندان را به دنبال دارد؛ 

بهبود یابد.
وی همچنین با اشاره به طرح »در خانه بمانید«، اظهار کرد: بر 
اساس اظهارنظر ستاد مقابله با کرونا مقرر شده بود با توجه 
به اینکه دانشــــگاه علوم پزشکی شــــناخت کاملی نسبت 
به شناســــایی بیمــــاران کرونایــــی دارد، گروهــــی را به منظور 
جمع آوری زباله هــــای عفونی آن افراد اعزام کند که این اقدام 
اجرایی نشد و با توجه به شرایط حاکم، انتظاری هم نمی رود.

گردان با توجه به اینکه شــــاهد تحــــوالت جدیدی در حوزه 
مدیریت پسماند بوده و هستیم؛ گفت: طرح سرمایه گذاری 
تولید گازوئیل از شــــیرابه های زباله در کمیسیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورا مطرح شده بود که در این 
حوزه سازمان مدیریت پسماند اعام آمادگی کرده است؛ از 
این رو امیدواریم این طرح هم به همت مدیران شــــهری به 

سرانجام برسد.
 تأکید بر بازنگری در جانمایی مخازن زباله �

وی با تأکیــــد بر بازنگری در جانمایی مخــــازن زباله به منظور 
کســــب رضایتمندی بیشــــتر شــــهروندان، گفت: طی یک 
بازدید میدانی از شــــهر باید شــــرایط جانمایــــی مخازن زباله 
به ویژه نقاطی که مورد انتقاد شــــهروندان قرار دارد، همراه با 

مستندسازی کامل، مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری همچنین تأکید داشت: 
مزایــــده پیمانکار طــــرح جمع آوری پســــماند شــــهر پس از 

گذشت 9 ماه باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود.
 مدیران شهری غافلگیر نشوند �

گردان در ادامه با تأکید بر اینکه باید فعالیت شــــهرداری در 
عملیات برف روبی، جهادی باشد، گفت: امسال با توجه به 

اینکه ســــرعت گیر مازاد در شهر وجود دارد و ممکن است 
تیغه هــــای خودروهای برف روبــــی را از بین ببــــرد، باید این 
معابر پرخطر شناســــایی شوند و نسبت به نصب سیلندر 

، اقدام شود. پاستیکی در کنار سرعت گیرهای مورد نظر
وی در زمینه رعایت دانه بندی ماسه و نمک به منظور حفظ 
محیط زیست و آسیب رســــانی کمتر به معابر شهری تذکر 
داد و ابــــراز امیدواری کــــرد بارش باران و برف مناســــبی را در 
شهر همدان شاهد باشیم که انتظار می رود مدیران شهری 

غافلگیر نشوند.
 فتحی: قرارداد جدید پسماند؛ تلفیقی از نرم افزار و  �

جمع آوری شیوه سنتی
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر 
همدان نیز گفت: قرارداد جدید پسماند، تلفیقی از نرم افزار 

همراه و جمع آوری شیوه سنتی، خواهد بود.
بــــه گفته علــــی فتحی؛ ســــاز و کار اجرایــــی از مبــــدأ در حوزه 
پســــماند وجود ندارد؛ از این رو طرح جمع آوری پســــماند به 

شیوه منطقی و مناسب اجرایی نمی شود.
وی همچنیــــن با بیان اینکــــه مباحث تشــــویقی در حوزه 
ایستگاه های بازیافت صحیح و منطقی نیست؛ پیشنهاد 
داد: ضمــــن بهره گیــــری از تجــــارب نرم افزارهــــای موفق در 
، انتظار می رود ضایعات خانگی  حوزه های مختلف کشــــور
از درِ منازل مســــکونی در قالب نرم افــــزار همراه جمع آوری 
شــــود؛ در این صورت صرفه جویی در هزینه ها، پوشــــش 
کمبود نیروی انسانی و همچنین کمک به محیط زیست 

خواهد بود.
فتحی معتقد است: باید در کنار پیمانکار سنتی جمع آوری 

پسماند، بهره گیری از فناوری روز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
: 90 درصد اقدامات پســــماند، مکانیزه  �  علی ضمیر

است
معاون خدمات شهری شهردار همدان هم در این جلسه 
گفــــت: ســــازمان مدیریت پســــماند شــــهرداری، ســــاختار 
نظام مندی دارد که در 3 ســــال اخیر به اوج خود رسیده که 
شایســــته اســــت از مدیران ســــابق این مجموعه قدردانی 

کنیم.

وحید علی ضمیر با بیان اینکه بیــــش از 90 درصد اقدامات 
ســــازمان مدیریت پســــماند به صــــورت خــــودکار صورت 
می گیرد و عمر ناوگان این سازمان زیر 5 ساله است؛ اظهار 
کرد: با توجه به اینکــــه روزانه تقریبا متوســــط تولید زباله در 
شــــهر همدان 400 تن اســــت، حدود 2 هزار مخــــزن زباله در 
شهر موجود داریم که حدود 500 مخزن دیگر هم مورد نیاز 

است.
علی ضمیــــر ادامــــه داد: اقدامــــات اجرایی حــــدود 10 مخزن 
زیرســــطحی زباله در منطقــــه یک به اتمام رســــیده که ظرف 
2 ماه آینده عملیاتی می شــــود؛ البتــــه بودجه مورد نظر برای 
گسترش این مهم در سایر مناطق چهارگانه هم در بودجه 

امسال و سال آینده )1400-1399( دیده شده است.
به گفته وی؛ تجهیز ماشــــین آالت و خریــــداری خودروهای 
جدید در حوزه خدمات شهری، یکی از دغدغه های اساسی 
مدیریت شــــهری است که هفته گذشــــته در حوزه واردات 
ماشــــین آالت، نشســــتی با معاون وزیر صنعت، معدن و 

تجارت صورت پذیرفت که امیدواریم به سرانجام برسد.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان با توجه به اینکه 
ســــایت زبالــــه در اســــتان همــــدان در 2 بخش شــــمالی با 
محوریت شــــهر همدان و جنوبی با محوریت شــــهر مایر 
فعال است؛ اظهار کرد: وضعیت ناحیه شمالی به هیچ وجه 

قابل مقایسه با شرایط جنوبی استان نیست.
علی ضمیر با اشاره به اینکه اکثر پروژه های سازمان مدیریت 
پسماند شــــهرداری فعال هســــتند؛ افزود: ســــاماندهی و 
، اجرای روشــــنایی، ایجاد پســــت بــــرق، اجرای  اصاح معابر
حوضچه هــــای شــــیرابه بــــه صورت تبخیــــری که بــــاالی 70 
درصد آن صورت گرفته، اجرای لندفیل )دفن مهندســــی(، 
ساماندهی سکوی میانی و احداث باسکول در الین رفت 
و برگشــــت از جمله پروژه های فعال و اثرگذار این سازمان 

است.
وی با بیان اینکه ســــال گذشــــته 4،5 هکتــــار درخت کاری 
در ســــایت زباله صورت گرفته که درخــــت کاری 5،5 هکتار 
دیگر هم آغاز شــــده است؛ ادامه داد: دیوارکشی 2 کیلومتر 
ســــایت زباله انجام شــــده که 2 کیلومتر نهایی هم در حال 

انجام است.
معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان اظهــــار کرد: 
مطالعات جامع پسماند در ناحیه شمالی و سایت دفن در 
حال انجام اســــت؛ البته در کنار آن، پژوهش های موردنظر 

هم در دستورکار قرار دارد.
؛ تمامی اقدامات حوزه سازمان مدیریت  به گفته علی ضمیر
پســــماند شــــهرداری زیرنظر مشــــاور همراه بــــا برنامه ریزی 
و زمان بنــــدی مناســــب، صــــورت می گیرد که ســــلیقه ای و 

غیرکارشناسی نخواهد بود.
وی در ادامــــه گفت: بــــا توجه به اینکه جمــــع آوری زباله های 
عفونی بیمارســــتان های دولتی و خصوصی، کلینیک ها و 
درمانگاه ها بر عهده شهرداری همدان است، خوشبختانه 
شاهد شرایط مناسب حوزه جمع آوری زباله های عفونی این 
حوزه هستیم؛ اما مطلوبیت کار در حوزه جمع آوری زباله های 
عفونی مطب پزشــــکان زیر نظر دانشــــگاه علوم پزشکی و 
نظام پزشکی، ضعیف است که عدم رضایت شهروندان را 

به دنبال دارد.
علی ضمیر با اشــــاره به اقدامات برف روبی در حوزه خدمات 
شــــهری و پســــماند و اینکــــه تجهیــــزات و ماشــــین آالت 
برف روبی در شهر تأمین و تدارک دیده شده است؛ گفت: 
ســــال گذشته ماســــه معمولی تهیه شــــده بود که امسال 
ماســــه دوبارشــــو، خریداری خواهد شــــد؛ همچنین نمک 
دریایی در سال های گذشــــته خریداری می شد که به دلیل 
 ، بهره منــــدی از مزایای بهتر و تخریب کمتر در ســــطح معابر
امســــال 500 تن نمک کوهی خریداری شــــده اســــت؛ البته 
نمــــک دریایی حذف نخواهد شــــد تا زمانی که ســــوله ای در 

سکوی میانی برای ذخیره ماسه و نمک ایجاد شود.
بــــه نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان؛ 
معاون خدمات شهری شــــهردار همدان همچنین با بیان 
اینکه حدود 5 ماه دیگر فضای ســــایت نخاله ساختمانی، 
پاسخ گو نخواهد بود؛ اعام کرد: باید حدود 15 هکتار به این 
ســــایت اضافه شــــود؛ البته برای تعیین تکلیف زمین های 
مقابل جاده رباط به منظور ایجاد سایت 60 هکتاری نخاله، با 

مجموعه راه و شهرسازی در حال رایزنی هستیم.

برگزاری مسابقه عکس نوشت »جهاد عرصه سالمت«
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول بسیج هنرمندان استان همدان 
از برگزاری مسابقه عکس نوشت »جهاد عرصه سامت« در همدان خبر 

داد.
به گــــزارش هگمتانه، رســــول کرمی روز گذشــــته با بیان اینکه مســــابقه 
سراســــری عکس نوشــــت جهاد عرصه ســــامت برگزار می شــــود اظهار 
کرد: این مســــابقه از ســــوی انجمن عکس ســــازمان بســــیج هنرمندان 

پیش بینی شده است.
وی به محورهای مســــابقه اشــــاره کرد و گفــــت: کارکنــــان و کادر درمان، 
جهادگران داوطلب در امداد و کمک به قشر محروم، فعالیت ارگان های 
اداری در حفظ ســــامت شــــهروندان، آموزش از راه دور در ایام قرنطینه، 
قطع زنجیــــره انتقال کرونا و ســــایر موضوعات مرتبط با ســــامتی در ایام 

کرونا و قرنطینه از جمله محورهاست.

مسؤول بسیج هنرمندان استان همدان تصریح کرد: شرکت کنندگان 
می تواننــــد حداکثر برای 10 عکس مرتبط با موضوع مســــابقه، متن ادبی، 
شعر یا دلنوشته یا داســــتان کوتاه خود را که حداکثر 400 کلمه باشد، به 

این مسابقه ارسال کنند.
وی با بیان اینکه آثار ارســــالی بایــــد در قالب فایــــل وورد ذخیره و همراه 
عکس مورد نظر ارســــال شــــود تصریح کرد: جوایز نیز شامل 10 میلیون 

ریال برای نفــــر اول، 7 میلیون ریــــال نفر دوم و 5 میلیون ریــــال برای نفر 
سوم است.

کرمی مهلت ارســــال آثــــار را تا 15 آبان ماه دانســــت و گفت: شــــرکت 
و   yahoo.com@1395.honar رایانامــــه  طریق  از  می تواننــــد  کنندگان 
09365317788 آثار خود را ارسال  پیام رســــان واتســــاپ به شــــماره 

. کنند

به دلیل نبود نهاده ها و دغدغه های دیگر 

واحدهای مرغداری تعطیل، می خواهند بسته بمانند
غ غنی شده به بازار می آید تخم مر

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیر امــــور طیور جهاد 
کشاورزی اســــتان همدان گفت: واحدهای مرغداری 
تعطیــــل تا زمانی که بازار نداشــــته باشــــند و مشــــکل 
تأمین نهاده وجود داشــــته باشــــد، ســــخت راضی به 

راه اندازی واحد خود می شوند.
به گزارش هگمتانــــه، علیرضا قراگوزلو بــــا بیان اینکه 
ایران دهمین تولید کننده تخم مرغ در دنیا و اســــتان 
همدان ســــیزدهمین تولید کننده تخم مرغ در کشور 
اســــت؛ ادامــــه داد: باید سیاســــت ثابتی در راســــتای 
صادرات تخم مرغ و بازار خوبی در راستای مصرف تخم 
مرغ ایجاد شــــود چراکه هیچ گونه کمبــــودی در زمینه 

تولید تخم مرغ در همدان و یا کشور وجود ندارد.
مدیر امور طیور جهاد کشــــاورزی استان همدان یکی 
از مشــــکات واحدهای مرغ تخم گذار و مرغ گوشــــتی 
را کمبود نهاده های دامی دانست و ادامه داد: کمبود 
نهاده ها باعث شــــده مرغدار برای جوجه ریزی و تولید 

ترغیب نشود.
وی در رابطه با اقدامات انجام شــــده در راستای فعال 
شــــدن واحدها مرغداری افــــزود: واحدهــــای تعطیل 
شناســــایی و با آنها جلســــاتی برگزار شــــده و به دنبال 
این هســــتیم مالکان این واحدهــــای تعطیل مجاب 
به تولید شــــوند اما تا زمانی که بازار نداشــــته باشند و 
مشــــکل تأمین نهاده وجود داشــــته باشــــد، سخت 

راضی به راه اندازی واحد خود می شوند.
قراگوزلو با تأکید بر اینکه ســــامت مردم بســــیار مهم 
اســــت و نقشــــی که تخم مرغ در تأمین سامت دارد 

نقش ارزشمندی است افزود: از ابتدای سال تاکنون 
45 درصــــد نهاده های مــــرغ تخم گذار و مرغ گوشــــتی 

تأمین شده است.
وی یادآور شــــد: موضوع تأمین نهاده بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســــت که بــــا همکاری بانک 
مرکزی باید نســــبت به خریــــد نهاده ها اقــــدام کرده و 
در اختیــــار وزارت جهاد کشــــاورزی قرار دهــــد تا جهاد 

کشاورزی آن را توزیع کند.
مدیر امــــور طیور جهاد کشــــاورزی اســــتان همدان با 
اشــــاره به اینکه در دو یا ســــه هفته گذشته وضعیت 
تأمین نهاده ها کمی بهتر شــــده اســــت؛ افــــزود: تنها 

دغدغه مرغدار فقط باید تولید باشد.
وی با اشــــاره به اینکه تأمین نهاده ها بیش از 60 درصد 
هزینه های یــــک مرغدار را به خــــود اختصاص می دهد؛ 
ادامه داد: در صورت توزیع کم نهاده بین مرغداری های، 
مرغدار مجبــــور به تأمین نهاده از محل دیگری اســــت 
و همین موضــــوع هزینه های تولید را باال برده و ســــود 
مرغدار کاهش پیدا می کند و در صورت ادامه این روند 

موجب خروج سرمایه از این حوزه می شود.
قراگوزلو با تأکید بر اینکه باید در راستای حفظ سرمایه 
در بخــــش کشــــاورزی تــــاش کنیــــم؛ افزود: بــــا حفظ 
سرمایه در بخش کشاورزی می توان در راستای تأمین 
امنیت غذایی مردم و تأمیــــن امنیت غذایی ملی گام 

برداشت.
وی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی تمام عیار 
قرار داریــــم، ادامه داد: وقتی به این باور برســــیم که در 

جنگ اقتصادی قرار داریم، کنار هم خواهیم بود.
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان همدان افزود: 
بایــــد در کنار افزایش تولیــــد، در مصرف دقت کنیم و 
ضایعات تخم مرغ را کمتر کنیم تا تولیدی که با زحمت 

انجام می شود به درستی مصرف شود.
وی در رابطه با غنی سازی تخم مرغ بیان کرد: تخم مرغ 
در تمام جوامع بشری و فرهنگ ها جایگاه خاصی دارد 

و مصرف آن در تمام خانواده ها انجام می شود.
قراگوزلو با اشــــاره به اینکه بیش از 34 درصد مرگ و 
میر کشور مربوط به بیماری قلبی و عروقی و 11 درصد 
مربوط به سرطان و تومور است و بیماری های قلبی و 
عروقی عوامل متعددی دارد که بیشــــترین علت آن 
مربوط به عدم رعایت نســــبت پروفایل هســــته های 
چرب اســــت، عنوان کرد: باید نســــبت امگا ســــه به 
امگا 6 را متعــــادل کرد تا بتوان بیماری قلبی و عروقی 
را کاهش داد که با غنی ســــازی تخم مرغ به امگا ســــه 
می توانیم به این ســــمت حرکت کنیم و در راســــتای 

سامت جامعه گام برداریم.
، مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان  به نقل از مهر
همدان با اشــــاره به اینکــــه ماهی بهتریــــن منبع امگا 
3 اســــت؛ افزود: با توجه بــــه دوری اســــتان همدان و 
بســــیاری دیگری از استان ها از دریا و متناسب نبودن 
ذائقه مردم با مصــــرف ماهی، غنی ســــازی تخم مرغ با 
امگا سه پیشنهاد شــــده و تا پایان سال نوع تخم مرغ 
غنی شده با امگا سه به بازار عرضه خواهد شد و تولید 

تخم مرغ غنی شده با آهن و … در برنامه است.

۲66 بهبود یافته کرونا پالسما اهدا کردند
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مســــؤول واحد جذب 
266 بهبود  گفــــت:  انتقــــال خــــون همدان  اداره کل 
یافته از کرونا در این اســــتان با پیوســــتن به پویش 
شــــکرانه سامت نســــبت به اهدای پاســــما اقدام 

کردند.
به گزارش هگمتانــــه، فاطمه یادگاری روز شــــنبه بیان 
کرد: به دنبال شــــیوع ویروس کرونا و نیــــاز بیماران به 
"پاسما" پویشی با عنوان »شکرانه سامت« با هدف 
دریافــــت پاســــمای بهبود یافتــــگان از کرونا شــــکل 

گرفت.
وی اضافه کرد: در این راســــتا فهرســــت افــــراد بهبود 
یافته از کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
در اختیار مرکز انتقال خون قرار گرفت و کارشناســــان 
این اداره کل در تماس با این افراد نسبت به فراخوان 
آنهایــــی که یک مــــاه از بهبــــودی آنها گذشــــته، اقدام 

کردند.
مســــؤول واحد جذب اداره کل انتقــــال خون همدان 
افــــزود: تاکنــــون 266 تن نســــبت به اهدای پاســــما 

اقدام کــــرده اند کــــه 243 بیمــــار کرونایی بســــتری در 
بیمارستان های این استان، پاسماها را دریافت کرده 
اند و با وجود روند کاهشی اهدای پاسما توانسته ایم 

نیاز بیمارستان ها را تأمین کنیم.
یــــادگاری اظهار کرد: همه ســــاله در روز اربعین شــــمار 
زیــــادی از عاشــــقان اهل بیــــت )ع( با حضــــور در مراکز 
انتقال خون نسبت به اهدای خون اقدام می کنند که 
امسال نیز بر اســــاس برنامه ریزی های صورت گرفته و 
با هدف پیشــــگیری از بروز تجمع، 41 واحد خون گیری 

صورت گرفت.
وی ادامه داد: نیمه نخســــت امســــال یک هزار و 653 
واحد خون گیری صورت گرفت کــــه از این تعداد 943 
واحد توســــط بانوان و بقیه توســــط آقایان اهدا شــــده 

است.
به نقــــل از ایرنا، یادگاری اضافه کــــرد: 9 هزار و 585 نفر 
از مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون این اســــتان 
اهدا کننده مســــتمر بودند و بقیه اهدا کننده باسابقه 

و بار اولی هستند.

ثبت ۲ میلیون تردد در جاده های همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشناس مرکز مدیریت 
راه هــــای اســــتان همدان از تــــردد یک میلیــــون و 500 
هــــزار خــــودرو در محورهای اســــتان خبــــر داد و گفت: 
در تعطیــــات پایان هفته گذشــــته و ایــــام اربعین یک 
میلیون و 500 هزار تردد در جاده های اســــتان همدان 

به ثبت رسیده است.

بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــروش کریمــــی اظهــــار کرد: 
بیشترین تردد مربوط به روز چهارشنبه بوده که 574 

هزار تردد در جاده های استان انجام شده است.
به نقــــل از ایســــنا، وی تصریح کرد: بیشــــترین تردد در 
تعطیات اربعین امسال در محور همدان- بهار بوده 

است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان عنوان کرد:

کید بر ارائه ایده جدید  برای  تأ
تغییر اساسی  در حوزه پسماند

فرماندار همدان:

ادامه وضعیت قرمز کرونایی در شهرستان همدان
مهمانی ها و دورهمی ها اولین عامل ابتال به کرونا

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: فرمانــــدار همدان بیان کرد: 
دورهمی ها اولین عامل ابتا به کرونا است.

به گزارش هگمتانه، حسین افشاری روز گذشته در ستاد 
مدیریــــت کرونای شهرســــتان همــــدان ضمــــن تأکید بر 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
اظهــــار کرد: بــــا توجه به شــــتاب شــــیوع بیمــــاری کرونا در 
شهرستان و افزایش تعداد بستری ها و بیماران سرپایی، 
از روز چهارشــــنبه هفتــــه گذشــــته همــــدان از وضعیــــت 

( به قرمز وارد شده است. نارنجی)هشدار
وی با بیان اینکه تعداد بســــتری های ما نسبت به تعداد 

ترخیصی ها بیشتر شده است گفت: ظرفیت بیمارستان 
سینا که اصلی ترین مرکز بستری و درمان بیماران کرونایی 
بوده تکمیل شــــده و اکنون بیمــــاران را در بخش هایی از 

بیمارستان بعثت و آتیه بستری می کنیم.
فرماندار همــــدان با بیــــان اینکه طبق وضعیــــت قرمز در 
شهرستان محدودیت های یک هفته ای از دیروز در شهر 
اعمال  شده است افزود: سینماها، مراکز تئاتر و نمایش، 
بــــاغ مــــوزه، شــــهربازی ها، گیم نت هــــا، اماکن ســــیاحتی، 
تاالرهــــای پذیرایــــی، باشــــگاه های ورزشــــی و بدنســــازی، 
قهوه خانه ها، چایخانه ها، کافه ها، ســــوئیت های اقامتی و 

خانه مسافرها تعطیل هستند.
وی با تأکید بر اینکه نماز جمعه و جماعت در مساجد نیز 
طی این هفته برگزار نمی شود ادامه داد: زیارتگاه ها، تکایا و 

اماکن متبرک هم طی این هفته تعطیل است.
وی بــــر لزوم رعایت فاصلــــه اجتماعی تأکیــــد کرد و گفت: 
شــــهروندان عدم حضور در اجتماعات به انحا ی مختلف 
را مدنظر داشته باشــــند و با یکبار حضور در خارج از منزل 

خریدهای خود را انجام دهند.
افشــــاری با بیان اینکه گشــــت و نظارت بــــر حمل و نقل 
عمومی نیز تشــــدید می شــــود گفــــت: گشــــت و نظارت 

مشــــترک با حضور نمایندگان فرمانداری، مرکز بهداشت، 
، واحدهای  ســــازمان صمت و اتحادیه های مربوطه در بازار
صنفــــی و اتوبوســــرانی و تاکســــیرانی افزایــــش می یابــــد و 

متخلفان پس از تذکر به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وی بــــا بیان اینکه رســــانه ها در اقناع مــــردم نقش مهمی 
گفت: شــــهروندان بدانند مهمانی ها و دورهمی ها  دارند 
اولین جایی اســــت که بیشــــترین ابتا به کرونا را داشته و 

این را بیماران در فرم های پذیرش اعام کرده اند.
افشــــاری با تأکید بر اینکه مردم خود بایــــد رعایت کنند و 
رفت و آمد بــــا فامیل را تا پایان شــــیوع ویــــروس کرونا به 

حداقل برســــانند گفت: در یکی از شهرســــتان ها در یک 
مراسم تشییع 70 نفر مبتا شده و دو نفر فوت کرده اند.

وی ابتا از طریق مواجهات شغلی را نیز رقم قابل توجهی 
دانســــت و گفت: مسافرت ها و خرید از بازار نیز جزو موارد 
دیگر ابتاهاســــت که باز نسبت به دورهمی ها موارد ابتا 

بسیار ناچیز است.
فرماندار همدان ضمن درخواست از همه نهادهای مردمی، 
گاه سازی مردم خاطرنشان کرد: از  معتمدین و رسانه ها در آ
همه کسانی که در بین مردم نفوذ دارند، خواهش می کنیم 

به پویش اقناع سازی مردم بپیوندند.
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3 شهرستان

فرماندار تویسرکان:

تشکیل 16 گروه ویژه 
برای کنترل کرونا در تویسرکان

وضعیت کرونا در تویسرکان مطلوب نیست اما حاد هم نیست

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویســــرکان با اشاره 
بــــه اینکه اکنون وضعیــــت کرونایی تویســــرکان مطلوب 
نیســــت؛ اما حاد هم نیست، از تشکیل 16 گروه ویژه برای 

کنترل ویروس کرونا در شهرستان تویسرکان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سید رســــول حسینی بعد از ظهر روز 
گذشته در جلسه ســــتاد کرونا »قرارگاه زیستی«با اشاره به 
فعالیت مســــتمر و با دقت مراکز 16 ســــاعته در خصوص 
کنتــــرل و مهار ویروس کرونــــا و ارائه آمار واقعی از ســــوی 
این مراکز اظهار کرد: اکنون وضعیت کرونای تویســــرکان 

مطلوب نیست؛ اما حاد هم نیست.
وی با تأکیــــد بر مشــــارکت و همیاری همــــه از هر طیف و 
قشــــری به دور از نــــگاه، افکار و اندیشــــه سیاســــی خود، 
بــــرای کنترل و مهــــار ویروس کرونا در شهرســــتان گفت: 
متأسفانه در هر اموری کوتاهی شود نوک پیکان به طرف 
فرمانداری مــــی رود در حالی که مجموعه تویســــرکان باید 

برای پویایی و توانمندسازی کمک و همکاری کنند.
فرماندار تویســــرکان با اشــــاره به اینکه بیمــــاران کرونا در 
)عج( زیاد شده است، افزود:  بیمارستان حضرت ولیعصر
ما نمی توانیم مردم را مجبور به ماسک زدن کنیم؛ با اقناع 
جامعه می تــــوان فرهنگ ماســــک زدن و رعایــــت فاصله 

اجتماعی را در بین آحاد مردم نهادینه کرد.
وی یکی از الگوهای ترغیب مردم به زدن ماســــک و رعایت 
اصول بهداشــــتی را برگــــزاری مانور نحوه دفاع از ســــامت 
در مقابل ویــــروس کرونا بــــا هدف فرهنگســــازی در بین 
اقشار مختلف جامعه دانســــت و بیان کرد: دستگاه های 
گاهی بخشــــی و نهادینه کــــردن این مهم به  عامل ضمن آ
}روز گذشته{ تا 10  زیرمجموعه خود مانور سامت را از امروز
روز آینده به شکل نمادین در سطح شهر برگزار کنند؛ البته 

از اهالی رسانه هم تقاضا داریم در این راستا ما را یاری کنند.
حســــینی با اشــــاره به فرهنگ بــــاالی مردم شهرســــتان و 
اســــتفاده 80 درصــــدی مردم از ماســــک، ضمــــن تأکید بر 
رعایت بهداشــــت با کمتریــــن هزینه، همیــــاری خیران به 
منظور تهیه ماســــک برای افراد کم توان به ویژه روستاها 
و حاشــــیه شــــهر را خواســــتار شــــد و خاطرنشــــان کــــرد: 
خوشــــبختانه در یک مرحله در مدت زمان یک ســــاعته با 
کمک خیران 16 هزار ماسک برای هیأت های مذهبی تهیه 

و توزیع شد.
وی در ادامه با تأکید بر لغــــو همه مرخصی ها و اینکه هیچ 
کدام از مدیران دســــتگاه های اجرایی اجــــازه خروج بدون 

اجازه فرماندار را ندارند تصریح کرد: بنده وام دار هیچ گروه 
و قشــــر خاصی نیستم؛ ســــامتی مردم برای ما از هر کاری 
مهم تر  اســــت، پس باید در کنار مــــردم و در خدمت مردم 

باشیم.
فرماندار تویسرکان با اشاره به تعطیلی تنها سینمای این 
شهرســــتان، از تعطیلی نماز جمعه در صورت قرمز بودن 
 ، وضعیت خبــــر داد و افزود: شــــهربازی، تفرجگاه ها، تئاتر
تاالرهای پذیرایی، اماکن گردشگری و تفریحی، زیارتگاه ها، 
بقاع متبرکه، باشــــگاه های ورزشــــی، قهوه خانه ها و... باید 

تعطیل شوند.
وی با بیان اینکــــه دفاتر پیشــــخوان در صورتی که اصول 
بهداشــــتی را رعایــــت نکند پــــس از 24 ســــاعت تعطیل 
خواهند شــــد بیــــان کرد:آرایشــــگاه ها و اصنــــاف هم اگر 
ماســــک نزدند و نســــبت بــــه رعایــــت فاصلــــه اجتماعی 

بی توجه باشند طبق قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.
حســــینی با اشــــاره به اینکه آموزش و پرورش تویسرکان 
و بخش قلقلــــرود در رعایت اصول بهداشــــتی به عنوان 
بهترین شناخته شــــدند بیان کرد: دانشگاه ها، حوزه های 
علمیه و مدارس سطح شهرستان تا رسیدن به وضعیت 

مطلوب تعطیل است.
آرامســــتان تویســــرکان بــــا تخصیص  وی از حصارکشــــی 
اعتبار برای این امر ســــخن گفت و اضافه کرد: زیارت اهل 
قبور فرهنگ چندین ســــاله را نمی تــــوان از جامعه گرفت؛ 
اما به خاطر حفظ ســــامتی مردم بایــــد از اجتماعات زیادی 
جلوگیری کرد به همیــــن منظور تنها 20 نفــــر طبق اصول  

می توانند در مراسم ترحیم حضور داشته باشند.
فرماندار تویســــرکان با تأکید بر فعالیت یک بازرس در هر 
اداره و گرفتن گزارش روزانه، از شــــکل گرفتن 16 گروه ویژه 
در سطح شهرستان به منظور مهار کرونا در راستای حفظ 
سامت مردم خبر داد و تأکید کرد: در هر هفت دهستان 
شهرســــتان یک کانون بــــا همیاری و همــــکاری دهیاران، 
، پایگاه های مقاومت بسیج  شــــوراها، روحانیون مســــتقر

و... اجرایی کنید.
وی با بیان اینکــــه در هر عرصه و برهه زمانی فراخوان داده 
شد مردم با جدیت تمام وارد صحنه شدند گفت: در ابتدا 
شیوع کرونا عزم و اراده مردم در کنار مسووالن تویسرکان 
را در وضعیت سفید قرار داده بود، پس بار دیگر با کمک 

مردم می توانیم ویروس کرونا را شکست دهیم.
مهار کرونا کاری جهادی می طلبد �

امام جمعه شهرستان تویســــرکان نیز با تأکید بر تعاون، 
همــــکاری و همیاری با توجه به شــــیوع ویــــروس کرونا به 
حالت هشدار اظهار کرد: ویروس کرونا امروز یک باست 
که بایــــد از فراگیری آن با رعایت دســــتورات بهداشــــتی و 

شیوه نامه های اجتماعی جلوگیری کنیم.
حجــــت االســــام مرتضــــی موحدی بــــا اشــــاره بــــه اینکه 
اختاف نظرهای زیادی در خصــــوص ویروس کرونا وجود 
دارد بیان کرد: همه ما امروز با توجه به شــــرایط و وضعیت 
هشدار کشــــور درباره کرونا مســــوولیم پس باید همه در 
هر جایگاه و مسوولیتی که هستیم جدی در عرصه عمل 

وارد شویم.
وی اســــتفاده از ماســــک را بــــرای همه حجت دانســــت و 
افــــزود: ادارات ضمن پاســــخگویی به ارباب رجــــوع تدابیر 
الزم را بــــه منظور رعایت اصول بهداشــــتی و فاصله گذاری 

اجتماعی به کار ببرند.
امام جمعه تویسرکان بر ترویج و آموزش جامعه به منظور 
انجــــام امور بانکــــی به صــــورت غیرحضوری با اســــتفاده از 
فضای مجازی تأکید کــــرد و گفت: بانک ها به خاطر حضور 
جمیعــــت زیــــادی از اربــــاب رجوع بایــــد برای کنتــــرل این 
وضعیت تدابیر بهداشــــتی بیاندیشــــند چراکه رفتارهای 

این گونه خود دارنده پیام و هدایت گر جامعه خواهد بود.
وی نیاز امروز جامعه را در کارزار جنگ نرم، جهاد دانست 
کید کرد: همه اقشــــار مردم و مسووالن باید همچون  و تأ
هشــــت ســــال دفاع مقــــدس و یــــا برهه های حســــاس 
دیگر در کشــــور باید با بهره گیــــری از تجربه های جهادی 

در عرصه عمل برای شکســــت ویــــروس کرونا با همت 
متعالی حاضر شویم.

موحدی افزود: ما ملتی منسوب به اهل بیت)ع(، جهادی 
و ایثارگریم پس باید بایــــد با همتی الهی بار دیگر فرهنگی 
ناب از ایثار و جهاد کشور را از لوث این ویروس پاک کنیم.
وی با تقدیــــر از تاش مدافعان ســــامت، ضمن اینکه از 
اقشار مختلف مردم خواست مدافعان سامت را با زدن 
ماســــک و رعایت فاصله اجتماعی یاری کنند تصریح کرد: 
هر کدام از ما مردم همچون دفــــاع مقدس در قامت یک 
بسیجی مخلص در راستای حفظ و ارتقای سامت جامعه 

ایران اسامی جهاد کنیم.
مهار ویروس کرونا نیازمند همت عمومی است �

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان با بیان اینکه مهار ویروس 
کرونا نیازمند همت عمومی اســــت گفت: مکان هایی که 

اجتماع بیشتر است باید با حساسیت مدیریت شوند.
مرتضی سیاهوشــــی در ســــتاد مقابله با کرونــــا دو نعمت 
بزرگ انســــان را ســــامت و امنیت دانســــت و اظهار کرد: 
امنیت ملت و کشور ما ایران اسامی در جنگ تحمیلی و 
سپس با فتنه های مختلف به خطر افتاد؛ اما ملت والیی 
ایران در قالب یک همت عمومــــی دفاعی ناب و مقدس 
را خلق کردند و با شکســــت پی در پی دشــــمنان امروز به 

الگوی جهانی مبدل شده اند.
کید بر اینکه امروز هم کشــــور مــــا به یک همت  وی بــــا تأ
عمومی مثل دفاع مقــــدس برای مقابله با کرونا نیاز دارد 
افــــزود: امروز ســــربازان خط مقدم ما مدافعان ســــامت 

هســــتند و ما باید مدافعان و یاریگــــران مدافعان عرصه 
ســــامت بــــا بــــه کارگیــــری اصــــول بهداشــــتی و فاصله 

باشیم. اجتماعی 
فرمانده ســــپاه ناحیه تویســــرکان با بیان اینکه همه ما به 
عنوان یکی از افراد این جامعه در قبال سامت همه آحاد 
مردم با وجود ویروس کرونا مسوول هستیم، تأکید کرد: 
رعایت همه اصول تأکید شده ضمن حفظ سامت فرد و 
خانواده آن، سامت را به دیگر افراد جامعه هدیه می دهد.
وی بــــا تأکید بــــر ایجاد حساســــیت در بین افــــراد جامعه 
نســــبت به خطر کرونا بیان کرد: با رعایــــت نکردن اصول 
بهداشــــتی باعث به خطر افتادن جان مردم می شــــویم و 
باید پاسخگوی خداوند باشــــیم پس این مهم باید مورد 

توجه همه قرار گیرد.
سیاهوشــــی با بیان اینکه کنترل ویــــروس کرونا تنها کار 
یــــک یا چند نهاد نیســــت؛ بلکه نیاز به همــــکاری، تعامل 
و همیــــاری همه دارد بیان کرد: با اقناع ســــازی باید مردم را 
گاهی بخشی به طیف های  پای کار آورد، با اطاع رســــانی و آ
مختلف تاش کنیم در این عرصــــه از جنگ نرم هم پیروز 

میدان شویم.
وی خواستار ورود جدی اصناف به منظور کنترل ویروس 
کرونــــا در بیــــن جامعــــه هدف شــــد و بــــا تأکید بــــر اینکه 
مکان هایی که اجتماع بیشــــتر اســــت باید با حساسیت 
مدیریت شــــوند گفــــت: مدیــــران دســــتگاه های اجرایی 
نسبت به ارائه خدمات به ارباب رجوع باید دقت بیشتری 

داشته باشند.

کاهش 30 درصدی تولید انگور در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر جهادکشاورزی شهرستان مایر از کاهش 20 تا 30 درصدی تولید 

انگور در سال جاری نسبت به سال گذشته در شهرستان مایر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــیدمهدی میرباقری اظهار کرد: در ســــال جاری تقریبــــا محصوالت انگور ما 
در بخش زند و مرکزی خســــارت دیده که باعث شــــد محصوالت باغی شهرستان نسبت به سال 

گذشته 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند.
وی افــــزود: تاکنون 6800 هکتار گندم آبی و 26 هزار هکتار گندم دیم در مزارع مایر کشــــت شــــده 

است.

میرباقری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم حدود 4000 تومان تعیین شــــده اســــت، گفت: 
یکی از مشــــکات اصلی ما گرانی نهاده هاســــت و انتظار می رود که این مشکات رفع شود چرا که 

مردم امسال تمایل بیشتری به کشت گندم دارند.
وی با اشــــاره به اینکه در سال جاری 4700 هکتار جو دیم و 5100 هکتار جو آبی در شهرستان کشت 
می شــــود، تصریح کرد: ســــهمیه شهرســــتان مایر در کشــــت کلزا 350 هکتار بوده که تاکنون 160 

هکتار آن کشت شده است.
مدیرجهاد کشــــاورزی شهرســــتان مایر از برداشــــت 9000 تن گردو از باغات مایر خبر داد و گفت: 

سطح باغات گردو در مایر 3550 هکتار است که امسال از وضعیت خوبی برخوردار هستیم.
وی با اشاره به اجرای طرح سرشــــاخه کاری گردو، یادآور شد: امسال 14 هزار پیوندک گردو در باغات 

شهرستان مایر پیوند زده شده که در راستای اصاح باغات گردو انجام شده است.
بــــه نقل از ایســــنا، میرباقــــری گفت: محصــــوالت دیگری مثل پســــته، گل محمــــدی و زعفران در 
شهرستان مایر دیده می شــــود که از نظر تولید پسته دومین شهر اســــتان با میزان کشت 54 
هکتار هســــتیم و ســــطح زیر کشــــت گل محمدی و زعفران هم به ترتیب 93 هکتــــار و 101 هکتار 

است.

نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس:

شرایط نابه سامان امروز نتیجه 
ناکارآمدی برخی مدیران است

هگمتانه، گروه شهرســــتان: بــــه همت هیأت های 
مذهبی شــــهر اللجین مراســــم اربعین حسینی با 
ســــخنرانی احمدحســــین فاحی نماینــــده معین 

شهر بهار برگزار شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه،  در ابتــــدای ایــــن مراســــم 
حجت االسام فاحی ضمن عرض تسلیت اربعین 
حسینی رویکرد پیام عاشورا را از دو جنبه شناخت 
والیت و دشمن شناسی بیان کرد و گفت: دشمن 
شناسی مسئله بسیار مهمی است. ضعف جامعه 
این است که دشــــمن در قالب دوست وارد عمل 
شــــده و مســــلمانان باید با درایت و هوشــــیاری به 
شــــناخت دوست و دشــــمن بپردازند وگرنه ضربه 

غیر قابل جبرانی خواهند خورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســــامی هدف از عزاداری این ایام را، شناساندن و 
تفهیم پیام عاشورا که همان والیت پذیری است، 
عنوان کــــرد و گفــــت: عزاداری های مــــا باید درس 

والیت پذیری را به مردم بیاموزد.
وی افزود: پیــــام اربعین باید جامعــــه را بیدار کند و 
همه باید در این راســــتا تاش کنیم و اگر به رهبری 
لبیــــک نگوییــــم و روشــــنگری نکنیم مــــردم دچار 
غفلت خواهند شد و مســــؤولینی سر کار می آیند 
که توانمنــــدی ندارند و جامعه را دچار زیان خواهند 

کرد.
رئیس فراکســــیون حمایت از جبهــــه مقاومت در 
ادامه گفت: عده ای به دنبال بازگرداندن دشــــمن 
هستند اما خواب بازگشــــت دشمن خواب تعبیر 

ناشدنی است.
وی افزود: ما در کشــــور کمبود کاال و ثروت نداریم، 
هفتمیــــن اقتصاد در جهــــان هســــتیم، روزانه 120 
میلیون لیتر بنزیــــن تولید می کنیم، مــــا از ابتدای 
انقاب تحریم هستیم اما شــــرایط نابسامان امروز 
در بحث ســــوء مدیریت و ناکارآمدی برخی مدیران 

است.
حجت االســــام فاحــــی در پایان ضمن تشــــکر از 
هیأت های مذهبی شهر اللجین که تاریخ بسیاری 
از انها با انقاب اســــامی تقریبا یکی اســــت یادآور 
شــــد: ما در مســــیر انقاب به غیــــر از حرف والیت 
به حرف کســــی گوش نمی دهیــــم، اتصالی که بین 
دین و سیاست و دین و انقاب که در هیأت های 
مذهبی دیده می شــــود باید حفظ شــــود و به تعبیر 

امام امت ما هیأت سکوالر نداریم.

اعمال محدودیت های کرونایی 
در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار بهار در ستاد 
مدیریت کرونا اعام کرد: بر اســــاس تصمیم ستاد 
اســــتانی محدودیت هایی در ســــطح شهرســــتان 
انجــــام خواهد شــــد کــــه همه ملــــزم به اجــــرای آن 

هستیم.
، احسان قنبری  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
ادامه داد:موج ســــوم بســــیار جدی اســــت و تنها 
راه مقابله بــــا آن اجرا و رعایت دســــتور العمل های 

بهداشتی است.
وی گفت: اجتماعی کردن امر پیشــــگیری ضروری 
درمانــــی  و  بهداشــــتی  کادر  عملکــــرد  و  اســــت 

شهرستان بهار قابل تقدیر است.
وی گفت: ایجاد پویش همگانی در امر پیشگیری 
ضروری اســــت و مــــردم باید حافظ ســــامت خود 

باشند.
فرمانــــدار بهــــار افــــزود: از برگــــزاری اجتماعــــات در 
شهرســــتان پرهیز گردد و رعایت دســــتور العمل 

بهداشتی امری ضروری است.
وی گفــــت: عرضه مســــتقیم ماســــک در 4 شــــهر 

شهرستان بهار باید انجام شود.
وی خاطرنشــــان کــــرد: از ابتــــدای کرونــــا 317 بیمار 
بستری در شهرستان داشته ایم و 609 نفر سرپایی 
مداوا شــــده اند و 24 نفر بســــتری در بیمارســــتان 

آیت ا... بهاری داریم.
آرامســــتان باید کنترل  وی تصریح کرد:حضــــور در 

شود و در زمان دفن اموات مراعات شود.
قنبری خاطر نشــــان کرد: نظارت و بازرســــی مهم 
اســــت و بازدیدها به صورت گروهی انجام شــــود 
بــــا متخلفین برخــــورد و واحد متخلــــف پلمب  و 

شد. خواهد 

خبــــــر

: فرماندار مالیر

« کرونایی در مالیر وضعیت »قرمز
؛ عامل افزایش تعداد مبتالیان فصل برداشت انگور

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون اســــتاندار 
همدان و فرماندار ویژه مایر گفت: این شهرستان 
در وضعیت قرمــــز کرونا قرار دارد و بــــا توجه به روند 
افزایشــــی تعداد مبتایان و اعمال محدودیت های 
جدید در اســــتان همدان تــــا پایان هفتــــه جاری، در 

حالت آماده باش کامل است.
به گزارش هگمتانه، قدرت اهلل ولدی روز شــــنبه در 
ســــتاد هماهنگی و مقابلــــه با کرونا در شهرســــتان 
مایــــر اظهار کــــرد: چنانچه مــــردم شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی را رعایــــت نکننــــد و نســــبت به شــــیوع 

ویروس کرونا بی توجه باشند، فاجعه به بار می آید.
وی با تأکید بر لزوم همراهی و مشارکت جدی مردم 
در رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و کمــــک به 
کادر درمان، خواســــتار همراهی اصحاب رسانه برای 
اجتماعی کردن مقابله با کرونا و تاش برای کاهش 
ورودی مبتایــــان بــــه بیمارســــتان ها شــــد و افزود: 
مردم باید از حضور در تجمع ها، مراســــم ، مهمانی ها 
و اماکــــن به طــــور جد خــــودداری کنند تا بــــا کمک و 

همراهی آنها از وضعیت قرمز خارج شویم.
فرمانــــدار ویــــژه مایر با اشــــاره بــــه بازرســــی ویژه از 
دســــتگاه های اجرایــــی، اصناف و بــــازار و حوزه های 
مختلف اداری و خدماتی و اقتصادی، شــــهرداری ها 
و همچنیــــن باغ های انگور بیان کــــرد: در این زمینه 
10 تیم بازرســــی ویژه از هفته گذشته تشکیل شد و 

با جدیت بیشتر این هفته نیز بازرسی ها ادامه دارد.
ولــــدی ادامــــه داد: در ایــــن راســــتا 2 دســــتگاه خودرو 
آژیرکش روزانه تا پایان شب پیام های هشداری مقابله 
با کرونا را در ســــطح شــــهر به مردم منتقــــل می کنند و 
شــــهرداری ها مرتب ضدعفونی اماکن را به طور جدی 
در دســــتور کار دارند و با همکاری اصناف روزانه 50 هزار 

ماسک در سطح شهرستان تولید می شود.
وی همچنین فصل برداشــــت انگور در مایر را یکی 
از عوامل افزایش تعداد مبتایــــان به بیماری کووید 
19 عنــــوان کرد و گفــــت: وضعیت ما در شهرســــتان 
ویژه اســــت و طبق دستور اســــتاندار همدان و بنا بر 
محدودیت های جدید یک هفتــــه ای که از روز جمعه 
اعمال شده است، هر کسی خاف موازین بهداشتی 

عمل کند، به شدت با آنها برخورد می شود.
کنتــــرل  خواســــتار  همــــدان  اســــتاندار  معــــاون 
تشدید   ، مایر همجوار  روســــتای  چهار  ورودی های 
نظارت هــــا بر نــــاوگان حمــــل و نقــــل درون و برون 
شــــهری مایــــر به ویــــژه تاکســــی ها، نظــــارت ویژه بر 
جایگاه های سوخت و در اختیار قرار دادن امکانات 
برخــــی ادارات به دیگــــر دســــتگاه های اجرایی برای 

مقابله جدی با کرونا طی هفته جاری شد.
آرامســــتان  ولدی بر ضــــرورت کنتــــرل ویژه ورودی 

بهشــــت هاجر با اســــتقرار 2 نفر از نیروی انتظامی و 
هشت نیرو از شــــهرداری تا پایان هفته تأکید کرد و 
افزود: تا پایــــان هفته جاری، خاک ســــپاری متوفیان 
به صورت نوبت بندی انجام شــــود و بیشتر از 10 نفر 

نباید در این مراسم  حضور پیدا کنند.
وی بــــا تأکید بــــر اینکــــه تجمــــع در اداراتی کــــه زیاد 
اســــت، باید کم و از مدیر مربوطه تعهد گرفته شود 
ادامــــه داد: همه مجموعه شهرســــتان بایــــد در کنار 
هم تــــاش کنیم تــــا ضمــــن کاهــــش ورودی های 
بیمارســــتان ها، تا پایان هفته از وضعیت قرمز خارج 

شویم.
۲0 درصد بیماران کرونایی در 1۸ روز گذشــــته  �

بود
مدیر شبکه بهداشت و درمان مایر نیز بیان کرد: از 
ابتدای مهر تاکنون 857 مورد مشــــکوک به بیماری 
کووید 19 در این شهرستان شناسایی شد که از این 

تعداد 423 مورد آن مثبت بود.
محسن ترکاشــــوند گفت: 20 درصد کل مبتایان به 
کوویــــد 19 در این شهرســــتان در 18 روز اخیر بود که 
 ، بیشــــتر مربوط به برداشــــت محصول به ویژه انگور

مراسم  و سفرها است.
وی با بیان اینکه در بیمارســــتان امام حســــین)ع( و 
دکتر غرضی یکصد تخت آماده ارایه خدمت اســــت 
افــــزود: در چند روز گذشــــته بــــه بیــــش از 120 بیمار 
بســــتری در بیمارستان ها رســــیدیم که امیدواریم با 

اعمال محدودیت های جدید روند کاهشی شود.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمــــان مایر عــــاوه بر 
خستگی کادر درمان، با پایان ماه صفر و آغاز مراسم  
عروسی ابراز نگرانی  کرد و گفت: تمهیدات الزم باید 
در این زمینه نیز اندیشیده شود، چرا که با ادامه این 
روند با محدودیت امکانات و فرسودگی کادر درمان 

مواجه خواهیم شد.
ترکاشــــوند یادآور شــــد: به تازگی با راه اندازی 6 تخت 
آی.ســــی.یو، تعــــداد مرگ و میــــر بیمــــاران کرونایی 
کاهــــش یافت و در حال حاضر بیمار پشــــت نوبت 

تخت آی.سی.یو نداریم.
وی ادامه داد: بیمارســــتان های مایر تــــا 250 بیمار 
بســــتری را پوشــــش می دهند و اگر تعداد بیماران از 

این رقم باالتر برود، به نقاهتگاه منتقل می شوند.
به نقــــل از ایرنــــا، مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان 
مایر همچنین به توزیع واکســــن آنفلوآنزا همزمان 
با آغاز فصل پاییز اشــــاره کرد و افزود: تاکنون 2 هزار 
و 500 واکســــن آنفلوآنــــزا بین کادر درمــــان، مرکز 16 
ســــاعته باغ گل، یک هزار و 500 مادر باردار و بیماران 
زمینه ای توزیع شــــد و بــــرای مراحل بعــــدی نیز برابر 

دستورالعمل اقدام می کنیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند:

افزایش آمار مبتالیان به کرونا در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر شــــبکه بهداشت 
و درمان شهرســــتان نهاوند با اشــــاره به افزایش آمار 
مبتایــــان به کرونا در نهاوند گفــــت: وضعیت بحرانی 

است.
به گــــزارش هگمتانه، ســــیامک دانشــــور از وضعیت 
قرمز کرونا در شهرســــتان نهاوند خبر داد و اظهار کرد: 
متأسفانه هر روز با آمار باالی مبتایان به کرونا شاهد 

یک رخداد تلخ و همه گیر در شهرستان خواهیم بود.
وی افــــزود: به صراحت می گویم کــــه با اعام  وضعیت 
قرمــــز و هشــــدار جدی، در صــــورت عدم توجــــه با یک 
بحران فراگیر مواجه خواهیم شــــد که شــــمار بسیاری 
از خانواده های شهرســــتان را به گــــرداب رنج  و  عذاب 

خواهد کشاند.
مدیر شــــبکه بهداشت و درمان شهرســــتان نهاوند 
 ، عنوان کــــرد: از مردم شهرســــتان نهاوند از هر قشــــر
صنف،  مذهب، منطقــــه و... می خواهیــــم  برای نجات 
جان خود و خانواده خود، در خانه به صورت قرنطینه و 
 بدون ارتباط با دیگــــران بمانند و به هیچ وجه با حضور 
، خیابان و یا هر جای دیگــــری خود را در  در جمع، بــــازار

معرض حمله دردآور ویروس قرار ندهند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه افــــراد در صــــورت ضــــرورت و 
کنند  از منــــزل حتمــــا از ماســــک اســــتفاده  خــــروج 
بهداشــــتی  دســــتورالعمل های  رعایت  کــــرد:  کید  تأ
و فاصله گــــذاری اجتماعی مــــردم را از ویروس کرونا 

داشت. خواهد  نگه  ایمن 
ح نســــخ الکترونیک منجر بــــه قانونمندی  � طر

ویزیت ها می شود
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: کاهش 
خدمــــات القایــــی و قانونمنــــدی ویزیت ها بــــا اجرای 
طرح نسخ الکترونیک ســــازمان بیمه سامت محقق 

می شود.
دانشــــور بــــا اشــــاره بــــه اهمیــــت اجــــرای طرح نســــخ 
الکترونیــــک اظهــــار کــــرد: اگر ایــــن طرح در راســــتای 
قانونمنــــدی ویزیت ها باشــــد بســــیار حائــــز اهمیت 

است.
وی بــــا بیــــان اینکه طرح نســــخ  الکترونیــــک می تواند 
دسترســــی پزشــــک و بیمار را به خدمــــات راحت  کند 
گفت: این طرح از کاغذ بــــازی و رفت و آمدهای صدور 
دفترچــــه می کاهــــد و باعــــث صرفه جویــــی در وقت و 

هزینه نیز می شود.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان نهاوند تصریح کرد: 
امیــــدوارم اطاع رســــانی کامــــل در اجرای طرح نســــخ 
گاهی  الکترونیک صورت گیرد تا بیماران و پزشــــکان آ
کامل از آن داشــــته باشــــند که در کاهش هزینه های 

اضافی و مراجعات مؤثر خواهد بود.
وی با تأکیــــد به اینکه بســــیاری از مراجعــــات به مراکز 
که  درمانی غیرضــــروری و تجویزها غیرمنطقی اســــت 

امــــکان دارد با اجرای طــــرح نســــخ الکترونیک اصاح 
شــــود گفــــت: کاهش خدمــــات القایــــی نیــــز از دیگر 

مزیت های این طرح خواهد بود.
دانشــــور با بیان اینکه در اجرای طرح نسخ الکترونیک 
مراکز درمانی بخش خصوصی بیشتر درگیر می شوند 
عنــــوان کــــرد: طــــرح موجــــود از ســــوء اســــتفاده های 
احتمالی در استفاده از دفترچه های بیمه سامت نیز 

جلوگیری خواهد کرد.
وی بــــا طــــرح این ســــوال کــــه آیا بــــا اجرای طرح نســــخ 
یکســــان  داروهــــا  و  خدمــــات  قیمــــت   الکترونیــــک 
خواهد شــــد؟ گفــــت: ممکن اســــت یــــک دارویی در 
داروخانه های مختلف قیمت متفاوت داشــــته باشد 
کــــه تصور می شــــود با اجــــرای طرح نســــخ الکترونیک 

اصاح این موضوعات مورد توجه باشد.
بیان  نهاونــــد  درمــــان  و  بهداشــــت  شــــبکه  مدیــــر 
کــــرد: فراهم شــــدن بســــترهای الزم در اجــــرای طرح 
نســــخ الکترونیک نظیــــر ســــامانه های الکترونیک، 
برود،  داروخانه  کدام  بــــه  بیمار  کدام  اینکه  اینترنت، 
دارویی در کدام داروخانه وجــــود دارد حائز اهمیت 

بود. خواهد 
وی خاطرنشــــان کرد: اجرای طرح نســــخ الکترونیک 
نیازمند فرهنگ ســــازی و بسترســــازی الزم است که 
با توجه به ایــــن موضوعات یکی از بهترین طرح های 
بیمــــه ســــامت خواهد شــــد کــــه باعــــث جلوگیری 
از ســــرگردانی بیمــــار و مدیریت هزینه هــــای اضافی 

می شود.
دانشور گفت: طرح پرونده الکترونیک بیمه سامت 
نیز طرح بســــیار خوبی است که دسترسی به اطاعات 
بیمار را بــــرای پزشــــک فراهم می کند و بســــیار کمک 

کننده در مراحل درمان است.

مرحله اول ســــهمیه واکســــن آنفلوآنزا تحویل  �
نهاوند شد

گفت:  رئیس مرکز بهداشت شهرســــتان نهاوند نیز 
مرحله اول ســــهمیه واکســــن آنفلوآنزا در اختیار مرکز 

بهداشت نهاوند قرار گرفت.
علی احســــان خویشــــوند اظهــــار کــــرد: مرحلــــه اول از 
ســــهمیه واکســــن آنفلوآنــــزا هفته گذشــــته در اختیار 
شهرســــتان قرار گرفت تا در بیــــن گروه های هدف به 

صورت رایگان توزیع و تزریق شود.
اســــاس  بــــر  نظــــر  مــــورد  واکســــن های  افــــزود:  وی 
درخواســــت و ارائه فهرســــت گروه ها و افراد بیمار که 
قبا از ســــوی ما به استان اعام شده برای شهرستان 

ارسال شده است.
رئیس مرکز بهداشــــت نهاوند گفت: مرحله نخست 
آنفلوآنزا در این شهرستان با اولویت  توزیع واکســــن 
مانند  خــــاص  بیمــــاران  پرخطرو  گروه هــــای  بیمــــاران 
تاالســــمی، دیالیــــزی، هموفیلی و افرادی کــــه در حال 
شــــیمی درمانی هســــتند و همچنین مادران باردار با 
ارائه مدارک مستند صورت می گیرد. وی افزود: عاوه 
بر بیماران خاص و پرخطر بخشی از واکسن ها نیز برای 
کادر درمانی بخش کرونا، ســــی ســــی یو، درمانگاه ها و 

افرادی که با بیماران سروکار دارند توزیع می شود.
خویشوند با یبان اینکه توزیع واکسن آنفلوآنزا بر اساس 
رویه سالهای گذشته صورت می گیرد اضافه کرد: میزان 
دوزی که مرکز بهداشت در اختیار دارد در این مرکز برای 
مادران باردار و در بیمارســــتان ها برای بیماران گروه های 

پرخطر و کادر درمان توزیع خواهد شد.
وی افزود: ســــهمیه آزاد آنفلوآنزا در اختیار داروخانه ها 
قرار می گیرد که ســــایر افــــراد می توانند بــــا مراجعه به 

داروخانه آن را تهیه و استفاده کنند.



  شهرداری همدان

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

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
مبلغ سپرده شرکتکل مبلغ کارشناسی )ریال()مترمربع(

آدرسدر مزایده )ریال(

1
زمین مسکونی تجمیعی با 

کاربری مختلط
)3 بر معبر 35 متری(

1/9066 و 
شهرک فرهنگیان1/9603249/7755/350/000/0003/000/000/000

بلوار بهنامجو

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

99/07/29  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت )ب( قرار 

داده و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشنهادی اقدام 

و 10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجــه مورد معاملــه را نقدا و یا تهاتر با  مطالبات تایید شــده به حســاب شــهرداری واریــز نماید. در 
صورت عدم واریــز نقدی وجه مــورد معامله و عدم انجــام تهاتر در موعد مقرر ســپرده برنده مزایــده به نفع شــهرداری ضبط و برابر 

مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- ســقف  انجام  تهاتر حداکثر 50% قیمت هر قطعه زمین می باشــد، لیکن قرارداد پیمانکارانی که 100% تهاتری می باشند، از این 

بند مستثنی می باشد.
 6- به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 8-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 9- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 10- حداکثر زمان انتقال ســند از تاریخ برگزاری مزایده یک ماه بوده و برنده مزایده مکلف اســت ظرف مهلــت مذکور جهت انتقال 
ســند و واریز الباقی وجه )10% باقیمانده( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. 
ضمناً ســند به نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگری که برنده مزایده وی را کتباً با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، 

انتقال خواهد یافت.
 11- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/07/30 ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آگهی مزایده

 w
w
w

.h
a
m

e
d
a
n

.i
r

م. الف  1047

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

حسام غنی زاده

خانواده محترم

غنی  زادیان
درگذشت مرحوم

علی اصغر غنی زادیان
)بزرگ خاندان(  پروانه ساختمانی به شماره          بــه نام 

ورثه فرمانعلی زینی مفقــود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

مفقود شده
 192/268
92/07/13

)نوبت دوم(

با ما همراه باشید

4635 1399  شماره  20  مهــــــر  یکشـــنبه   

استان4

یع غذای گرم حمایت از بیماران سخت درمان با توز
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول امور مشارکت های مردمی مجمع خیرین سامت همدان از 

توزیع گوشت و غذای گرم بین بیماران سخت درمان نیازمند در اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید شــــاکری صفت اظهار کرد: واحد مشــــارکت های مردمی و امور مددکاری 
مجمع خیرین سامت همدان با مشــــارکت نیکوکاران در روز اربعین حسینی 110 پرس غذای گرم 

بین بیماران سخت درمان توزیع کرد.
وی بیــــان کرد: در قالب کمک مؤمنانه بــــه ارزش 18 میلیون و 700 هزار ریال غــــذای گرم و 75 کیلو 
گوشت گوســــفندی به ارزش 82 میلیون و 500 هزار ریال در ایام اربعین حسینی بین خانواده های 

دارای بیمار سخت درمان نیازمند زیر پوشش توزیع شد.
مسؤول امور مشارکت های مردمی مجمع خیرین سامت همدان با اشاره به تهیه 70 بسته سبد 
مــــواد غذایی در قالب "کمک مؤمنانه" در شــــب اربعین حســــینی گفت: ارزش هر ســــبد 300 هزار 
تومان اســــت و در مجموع اقام به مبلغ 21 میلیون تومان با مشــــارکت خیران تهیه و بســــته بندی 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اقام شــــب اربعین حسینی به 70 خانواده بیمار سخت درمان نیازمند زیر 

پوشش مجمع خیرین سامت همدان اهدا شد.
 اقدام نیک خیران نزد خداوند منان بی اجر و مزد نخواهد ماند 

ً
شاکری صفت با تأکید بر اینکه قطعا

گفت: مجمع خیرین ســــامت همدان همواره ســــعی کرده با کمک خیران حامی بیماران ســــخت 
درمان نیازمند باشد.

وی عنوان کرد: بیماران گروه هدف مجمع خیرین ســــامت همدان بیماران سخت درمان مبتا به 
سرطان نیازمند بزرگسال، کودکان ناشنوا و کم شــــنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان دارای 
اختال رشد، کودکان دارای بیماری حاد چشمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند هستند.
مســــؤول امور مشــــارکت های مردمی مجمع خیرین ســــامت همدان گفت: خیران می توانند 
کمک هــــای خود را بــــه شــــماره کارت 6037991199528096 واریز کنند تا به دســــت نیازمندان 

برسد. واقعی 

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان گفت: یک 
میلیون نفر از جمعیت همدان شیوه نامه های بهداشتی 

را رعایت نمی کنند .
به گزارش هگمتانه، اســــتاندار همدان روز شنبه در ستاد 
اســــتانی مقابله با ویروس کرونا، گفت: یــــک میلیون نفر 
از اهالی این اســــتان شــــیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
نکــــرده اند و میزان رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 

این استان کمتر از میانگین کشوری است.
سید سعید شــــاهرخی اظهار کرد: میانگین رعایت شیوه 
نامه های بهداشــــتی در کشــــور 42.2 درصد و در همدان 
نزدیــــک 40 درصــــد بوده یعنــــی این اســــتان 2.3 درصد از 

میانگین کشوری کمتر است.
وی اضافه کرد: این آمار به معنای بی اعتنایی یک میلیون 
نفر از یک میلیون و 730 هزار جمعیت اســــتان به شــــیوه 
نامه های بهداشتی است که به طور حتم تبعات سنگینی 

را برای این افراد و استان به همراه دارد.
اســــتاندار همدان یکی از تبعات این موضوع را رشد افراد 
مبتا، بســــتری و فوتی کرونا دانســــت و بیان کــــرد: دارو و 
واکســــنی برای درمان کرونا در جهان وجود ندارد بنابراین 
مطمئن ترین راه پیشــــگیری و رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی است.
شــــاهرخی ادامــــه داد: هر چنــــد کادر بهداشــــت و درمان 
فداکارانه تاش می کنند اما ایــــن ظرفیت محدود بوده و 
در صورت رعایت نکردن اصول بهداشــــتی از ســــوی یک 
میلیون نفر در اســــتان و انتقال ویروس به دیگران، نظام 

بهداشتی توان پاسخ را ندارد.
وی گفت: پیشــــگیری و مراقبت از جامعــــه و مردم باید با 
شکل گیری یک عزم جدی به یک حرکت اجتماعی تبدیل 
شــــود همچنین وقتی از منظر علمی ثابت شده استفاده 
از ماســــک بــــه میــــزان 98 درصد انســــان را در برابــــر کرونا 
محافظت می کند باید این موضــــوع را برای مردم تبیین و 

دسترسی به ماسک را برای آنها تسهیل کرد.
استاندار همدان تأکید کرد: باید با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی میزان ورودی به بیمارستان ها را کم کرد در غیر 

این صورت نمی توان خدمات خوبــــی به بیماران ارائه کرد 
هر چند تاکنون خدمات خوبی ارائه شده است.

شــــاهرخی بیان کــــرد: خبرنگاران در قالــــب یک »پویش« 
می توانند مردم را به رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از 
جمله اســــتفاده از ماســــک، پرهیز از حضور در تجمع ها و 
رعایــــت فاصله فیزیکی دعوت و ترغیــــب کنند تا بتوان با 
بهره گیری از توان و تجربه ماه های آغازین همه گیری کرونا 

این ویروس را کنترل کرد.
سنین باال دارای بیشترین تلفات کرونا �

اســــتاندار همدان اظهار کرد: طبق آخریــــن اطاعات ارائه 
شــــده افراد دارای سنین باال بیشــــترین تلفات را به علت 
ابتا به کرونا داشــــته اند که این موضــــوع نیز باید از طریق 

مسؤوالن اطاع رسانی و منعکس شود.
شــــاهرخی از صــــدا و ســــیمای مرکــــز همــــدان خواســــت 
فیلم هــــای کوتاهــــی دربــــاره تأثیــــر حضــــور در تجمــــع ها، 
نشســــت های محفلی و مراســــم  مختلف در بروز و شیوع 
ویــــروس کرونا با ادبیات مختلــــف و متنوع تهیه و پخش 
کند تا مــــردم تبعــــات رعایت نکــــردن فاصلــــه فیزیکی را 

بدانند.
تاکسی ها چهار مســــافر سوار می کنند و مسافران  �

ماسک ندارند
وی بــــا گایــــه منــــدی از رعایت نکــــردن شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی توســــط ناوگان حمل و نقل عمومــــی افزود: با 
وجود افزایش کرایه ها با هدف ســــوار کردن ســــه مسافر 
در تاکســــی اما همچنان رانندگان چهار مسافر سوار کرده 
و بیشتر مســــافران نیز توجهی به شــــیوه نامه ها از جمله 

استفاده از ماسک ندارند.
کید کرد: بــــه طور حتم بــــا جریمه و  اســــتاندار همــــدان تأ
بگیــــر و ببند نمی توان ویروس کرونــــا را مهار کرد اما باید 
با فرهنگ ســــازی و اقناع ســــازی آنها را به ســــمت توجه 
به اصول بهداشــــتی ســــوق داد که در این راستا نیازمند 
تشــــکیل اتاق فکر در ستاد اطاع رســــانی کرونا با هدف 

جلب مشارکت مردم هستیم.
کید کرد: در دســــتگاه های اجرایی و قضایی  شــــاهرخی تأ

چنانچه کارمندی پروتکل های بهداشــــتی را رعایت نکرد 
باید رئیس او پاســــخ گو باشــــد و برخورد با متخلفان باید 

در کم ترین زمان صورت گیرد تا اثرگذار باشد.
بــــه  � ورودی  هفتــــه  پایــــان  تــــا  بایــــد  فرمانــــداران 

بیمارستان ها را 30 درصد کاهش دهند
وی اظهار کرد: بــــا فرمانداران در زمینه ضرورت پیش بینی 
تدابیری بــــرای کنترل ویــــروس کرونا اتمام حجت شــــده 
است و آنها ملزم شدند تا پایان هفته جاری میزان ورودی 

به بیمارستان ها را دست کم 30 درصد کاهش دهند.
حیدری مقدم: آمار ابتالی معلمان همدان به کرونا  �

افزایشی است
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: بررسی 
آمــــار معلمان مبتا به کرونا از آغاز ســــال تحصیلی جاری 
تاکنون به نســــبت آغاز همــــه گیری کرونا تا 14 شــــهریور 
نشــــان از رشــــد تصاعــــدی ابتــــای فرهنگیــــان بــــه این 

ویروس دارد.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کــــرد: میزان ابتا بــــه کرونا در 
2 برهــــه زمانی آغاز همه گیــــری کرونا تا 14 شــــهریور و از 14 

شهریور تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اضافــــه کــــرد: تــــا 14 شــــهریور 12 معلم مشــــکوک به 
کرونا در بیمارســــتان بستری شــــدند که نتیجه آزمایش 9 
بیمار مثبــــت بود همچنین در بخش ســــرپایی 132 مورد 
مشــــکوک وجود داشــــت کــــه نتیجه آزمایــــش 59 معلم 

مثبت بوده است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا افــــزود: از 15 
شهریور تاکنون نیز ســــه معلم مشکوک به کرونا بستری 
شــــدند که یک مــــورد از آنها مثبــــت قطعی بــــود و از بین 
معلمان که سرپایی مراجعه داشتند از 55 مورد مشکوک 

نتیجه آزمایش 30 مورد مثبت شده است.
حیدری مقدم ادامه داد: از ابتدای شــــیوع ویروس کرونا تا 
14 شهریور معادل هفت ماه، از بین معلمانی که سرپایی 
مراجعه داشتند نتیجه آزمایش 59 نفر مثبت بوده است 
اما این آمار تنها در یک ماه گذشته و از آغاز سال تحصیلی 

جدید 30 مورد بوده است.

وی اظهار کرد: وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در یــــک هزار و 734 مدرســــه معــــادل 75 درصد مدارس 
بررسی شــــد که 74.6 درصد شــــیوه نامه های بهداشتی را 

رعایت کرده بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: از ابتدای 
، 144 دانش آموز مشکوک  همه گیری کرونا تا 14 شــــهریور
به کرونا بستری شــــدند که 17 تن مثبت بودند همچنین 
در بخش ســــرپایی از بین 533 دانش آموز مشــــکوک به 

کرونا نتیجه آزمایش 180 نفر مثبت بود.
حیــــدری مقــــدم افــــزود: در طــــول یک مــــاه گذشــــته 28 
دانش آموز مشکوک به کرونا بستری شدند که پنج مورد 
آلوده بودند و از 36 بیمار ســــرپایی 15 مورد مثبت بودند 
که این نشان دهنده این است که نزدیک 45 تا 50 درصد 
دانش آموزان مشــــکوک بــــه کرونا نتیجه آزمایش شــــان 

مثبت بوده است.
وی بیــــان کرد: چهار هــــزار و 903 بســــتری مثبت، هفت 
هــــزار و 324 مــــورد ســــرپایی مثبت و در مجمــــوع 10 هزار 
و 227 تن در این اســــتان بــــه کرونا مبتا شــــده اند و روز 
جمعه 68 بیمار مثبت بســــتری، 98 تن ســــرپایی مثبت 
و چهار فوتی داشــــتیم که شــــمار متوفیان در مجموع به 

653 بیمار رسید.

رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا اضافه کرد: در 
حال حاضر شهرســــتان های اســــدآباد، بهــــار و فامنین در 
وضعیت نارنجی و هفت شهرســــتان بقیــــه در وضعیت 

قرمز کرونایی هستند.
حیدری مقدم ادامه داد: در موج نخســــت شیوع ویروس 
کرونــــا 400 تن در بیمارســــتان های این اســــتان بســــتری 
شــــدند که این رقم در موج دوم بــــه 612 بیمار و هم اینک 
در موج ســــوم از 712 بیمار عبور کرده اســــت با این وجود 

امیدواریم این روند رو به رشد متوقف شود.
وی اظهار کرد: آمار به دســــت آمده از میــــزان مبتایان به 
کرونا در 45 روز گذشته نشــــان از این دارد که بیش از 50 
درصد بیماران بستری در بیمارســــتان و بیماران سرپایی 
به علت شــــرکت در اجتماعات، مهمانی و مراســــم ختم و 

عزاداری به این ویروس آلوده شدند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابــــن ســــینا اضافه کرد: 
همچنیــــن 22.5 درصــــد بیمــــاران به علــــت تماس های 
درون خانوادگی، 10 درصد رعایت نکردن شیوه نامه ها در 
ادارات توسط کارکنان، 7.5 درصد به خاطر زندگی در مراکز 
ُپرتراکم نظیر زندان و خانه سالمندان، پنج درصد به علت 
مسافرت، پنج درصد به علت حضور در بازار و فروشگاه ها 

به کرونا مبتا شده اند.

حیدری مقدم با بیان اینکه دغدغه علوم پزشکی افزایش 
ورودی به بیمارستان ها اســــت افزود: میزان ابتا به کرونا 
در ادارات این اســــتان از هفت به 10 درصد افزایش داشته 
است همچنین 40 مورد طغیان تنها در یک هفته رخ داده 
که 36 مورد در اماکن شــــهری و بقیه در مناطق روستایی 
بوده اســــت. وی گفت: ضریب ســــرایت پذیری سه هفته 
گذشته 1.14 بود که این شاخص کاهش داشته و به 1.08 
تقلیل یافته اســــت که امید می رود این رقم تا پایان هفته 

نیز روند کاهشی داشته باشد.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا خواســــتار 
از  وندان  شــــهر استفاده  برای  گســــترده  رســــانی  اطاع 
16 ســــاعته و مراکز منتخب بهداشــــتی  ظرفیــــت مراکز 
ونــــا در مراحــــل اول  کر بــــه  تــــا افــــراد مشــــکوک  شــــد 
نیــــز  مشــــکوک  افــــراد  خانــــواده  و  شــــده  شناســــایی 

شوند. مدیریت 
به نقــــل از ایرنا، حیدری مقدم همچنین خواســــتار اعمال 
محدودیــــت در تردد از در ماشــــین رو آرامســــتان ها و باغ 
بهشــــت ها، نظارت جــــدی بــــر نانوایی هــــا و جایگاه های 
ســــوخت و پیش بینی تدابیــــری هنگام تحویــــل گرفتن 
تلفن همراه مراجعان به مراکز اداری با هدف آلوده نشدن 

فرد به کرونا شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان همدان:

هشدار جدی گرفتن مسمومیت
با دی اکسید کربن

افتتاح 3 پایگاه جاده ای اورژانس در نیمه دوم سال

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس اورژانــــس 
مردم  داد:  هشــــدار  همدان  استان  پیش بیمارستانی 

مسمومیت با دی اکسید کربن را جدی بگیرند.
به گزارش هگمتانه، حبیب اهلل معصومی از راه اندازی 

3پایگاه جاده ای در نیمه دوم سال خبر داد.
وی گفــــت: در حال حاضــــر 59 پایگاه جــــاده ای داریم 
که با اضافه شــــدن ایــــن 3پایــــگاه در آزادراه همدان-

ســــاوه، روستای آب مشــــکین و روســــتای جربانلو در 
شهرستان رزن مجموع پایگاه ها به 62 مورد می رسد.

وی تصریــــح کرد: دانشــــگاه علوم پزشــــکی همدان به 
نمایندگی از وزارت بهداشــــت مأمور به خرید تعدادی 
بالگــــرد اورژانــــس و اتوبوس آمبوالنس شده اســــت 
که یــــک دســــتگاه از هرکدام ســــهم دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا خواهد بود و عاوه بر آن تعدادی 
موتورالنس نیز به امکانات مجموعه اضافه می شــــود 
تا در کوچه پس کوچه ها، مســــیرهای ســــخت گذر و... 

مورد استفاده قرار گیرد.
معصومی یادآور شد: عاوه بر موارد مزبور 20 دستگاه 
تویوتــــا نیز در زمــــره خودروهــــای مورد نیاز دانشــــگاه 
خریداری خواهد شد و در کنار بازسازی آمبوالنس های 
قدیمی که در اصفهان انجام می شــــود به بازســــازی 100 

درصد ناوگان منجر می شود.
وی همچنین به نیاز 70 جایگاه فرود بالگرد در استان 
اشــــاره و اظهار کرد: حدود 50 نقطه بــــرای احداث این 
جایگاه ها مشــــخص شــــده که بــــا ورود اســــتانداری و 
خّیــــران این حوزه می تــــوان روند احــــداث جایگاه های 

مورد نیاز را آغاز کرد.
مدیــــر حــــوادث دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
همچنیــــن با اشــــاره بــــه راه انــــدازی 3 پایــــگاه در نیمه 
نخست سال در شهرهای سرکان، فرسفج و صالح آباد 
خاطرنشــــان کــــرد: 8 ســــاختمان جدید نیــــز در حوزه 
اورژانس در حال احداث اســــت که دو مورد آن تا چند 

روز آتــــی آماده بهره برداری خواهد بــــود و البته به غیر از 
این موارد، 2 مورد از 300ســــاختمان  خّیرساز اورژانس 
که تعهد خیران به وزارت بهداشــــت اســــت نیز سهم 

استان همدان خواهد بود.
وی از انعقاد تفاهم نامه احداث ســــاختمان ستادی در 
سایت دانشــــگاه خبر داد و گفت: ســــاختمان پایش 
مراقبت هــــای درمانی نیز با اعتبــــار 200میلیون تومان 
بازســــازی و تجهیز شد تا اورژانس در همه نقاط استان 
به درســــتی پایش شــــود همچنین هماهنگی با دیگر 

استان ها از این مرکز صورت گیرد.
ایــــن مســــؤول در بخــــش دیگــــری بــــا بیــــان اینکه 
اورژانس هوایی اســــتان تاکنون 384 مورد مأموریت 
را از ابتدای شــــکل گیری تاکنون به ثمر رسانده است 
عنــــوان کرد: تاکنــــون 500 بیمار در ایــــن مأموریت ها 

شده اند. جابه جا 
وی همچنین به موضوع جذب نیرو در اورژانس اشاره 
داشــــت و اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال 121 نفر 
نیروی قراردادی جذب اورژانس شدند و 9 نفر نیرو نیز 
در شــــهریور ماه از ذخیره آزمون پارسال جذب شدند 
البته از آزمون استخدامی امســــال هم سهمیه ای از 2 

هزار نفر به اورژانس استان تعلق خواهد گرفت.
معصومی نســــبت به مخاطرات احتمالی فصل سرما 
هشــــدار داد و گفت: با توجه بــــه ورود به فصل وزش 
بادهای فصلــــی اباغ ایجاد آمادگی برای فصل بارندگی 
در مراکز درمانی، پایگاه های اورژانس و... صورت گرفته 
اما الزم است مردم در این فصل نسبت به اطمینان از 
نصب صحیح بخاری و لوله بخاری و مسمومیت ناشی 

از دی اکسید کربن حساس باشند.
وی افزود: مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس نیز باید 
برای ذخیره ســــوخت مایع، مقابله با سیل و سیاب، 
یخ زدگــــی، ســــرما و وزش باد شــــدید آمادگی داشــــته 

باشند تا چرخه خدمت رسانی مختل نشود.

معاون استاندار همدان:

منع ورود افراد با عالئم کرونا 
به ادارات

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معاون سیاســــی، 
امنیتی و اجتماعی اســــتاندار همدان گفت: از ورود 

افراد با عائم کرونا به ادارات جلوگیری می شود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، مصطفی آزادبخت روز شــــنبه 
اظهار کــــرد: فرهنگ ســــراها، آموزشــــگاه های هنری، 
کتابخانــــه، مراکــــز علمــــی، آزاد و زبان ســــراها تعطیل 
هستند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همــــدان اضافه کــــرد: در ادارات و ســــازمان ها نظارت 
جدی بر جلوگیری از حضور افراد دارای عائم بیماری 
کرونا صورت می گیرد همچنین تمهیدات اســــتفاده 
از دورکاری برای شــــاغان دارای بیماری زمینه ای نظیر 
قلبی و عروقی، دیابت و تنفســــی و زنــــان باردار و زنان 
دارای کودک زیر 6 ســــال در نظر گرفته شــــده است. 
آزادبخت تأکید کرد: به منظور پیشــــگیری از شــــیوع 
ویــــروس کرونا برگــــزاری هرگونه همایش یا مراســــم 

اجتماعی و فرهنگی ممنوع است.

مروجان کتاب خوانی 
شناسایی و تقدیر می شوند

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: فراخــــوان هفتمین 
کتاب خوانی منتشــــر  از مروجان  جشــــنواره تقدیر 

شد.
کتاب خوانی  مروجان  شــــبکه  هگمتانه،  گزارش  به 
کشــــور با حمایت معاونــــت امــــور فرهنگی وزارت 
از  فرهنگ و ارشــــاد اســــامی و همکاری تعــــدادی 
ســــازمان ها و نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی 
هفتمین دوره جشــــنواره تقدیــــر از مروجان کتاب 
خوانی کشــــور را بــــا رویکرد توجه بــــه فضای مجازی 
برگــــزار می کند و در آن افراد، گروه ها، تشــــکل های 
فعالیت های  دارای  غیردولتــــی  نهادهای  و  مردمی 
مؤثــــر و نوآورانــــه در زمینــــه ترویج کتــــاب خوانی را 

انتخاب و معرفی می شوند.
با توجه به شــــرایط به وجود آمده و شــــیوع ویروس 
کووید 19 عــــاوه بر بخش های مختلف جشــــنواره، 
بخش نگاه ویژه بر اســــاس توجــــه به فضای مجازی 
و مروجــــان کتــــاب در حوزه های بهداشــــت و کتاب 
درمانــــی، آموزشــــگران مــــروج کتاب )معلــــم، مربی، 
کنندگان  کتــــاب، مبادلــــه  اســــتاد(، مادران مــــروج 
و  خبرنــــگاران  کتــــاب،  مــــروج  خانگــــی  کتاب هــــای 

روزنامه نگاران مروج کتاب برگزار خواهد شد.
بر اســــاس این فراخوان، مروج کتاب خوانی کســــی 
 ، اســــت که با طراحی و اجرای فعالیت های مســــتمر
کتاب خوانی را گســــترش می دهد یا فرآیند خواندن 
، عمیق تــــر و تأثیرگذارتر می ســــازد.  را لذت بخش تــــر
همچنین ترویج کتاب خوانی شــــامل فعالیت هایی 
اســــتمرار  و  گســــترش  افزایــــش،  بــــه  کــــه  اســــت 

کتاب خوانی در میان مردم می انجامد.

خبــر

 : استاندار

یک میلیون همدانی 
بی خیال کشتار کرونا
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خاکسپاری مرحوم استاد شجریان در جوار آرامگاه فردوسی
طبق گزارش مرکز آمار ایران

خ تورم  همدان رکورددار نر
اجاره خانه در کشور

 افزایش 4۲ درصدی هزینه اجاره خانه
متوســــط هزینه اجــــاره بهــــا بــــرای کل خانوارهایی 
که تمدید قــــرارداد داشــــته اند، در تابســــتان 41.2 
درصــــد افزایــــش یافته اســــت. طبق گــــزارش مرکز 
آمــــار در تابســــتان ١٣٩٩، شــــاخص قیمــــت اجاره 
شــــهری،  مناطق  در  مســــکونی  واحدهــــای  بهــــای 
بــــه عدد ١٩5,٨ رســــید که نســــبت بــــه فصل قبل 
)١٧5.١(، ١١.٨ درصد افزایش داشــــته است. در این 
فصل بیشــــترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان 
همدان بــــا ١٦.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط 
٣.١ درصد  به اســــتان سیســــتان و بلوچســــتان با 

افزایش است.

بانک مرکزی:
یم های تبلیغاتی ترامپ تحر

 برای بانک های ایرانی
دوسال است اجراء می شود

مدیرکل امــــور بین الملل بانک مرکزی گفت: اعام 
مجدد تحریــــم 18 بانــــک ایرانی تنها جنبــــه تبلیغی 
دارد و آنچه باید در این مســــیر تصمیم گیری شود، 
دو ســــال پیــــش اتفــــاق افتــــاده اســــت. بنابراین، 
بانک هایــــی که طرف قرارداد ایــــران بودند، تصمیم 
خــــود را بــــرای ادامه یــــا توقف مبــــادالت بــــا ایران 

گرفته اند.

زن بودن مانع نامزد شدن 
یاست جمهوری نیست برای ر

زنان  نام  ثبت  گفت:  نگهبان  شــــورای  ســــخنگوی 
در انتخابات ریاســــت جمهوری بامانع است. هیچ 
وقــــت به دلیل زن بودن داوطلبــــی را رد نکرده ایم.
الیحــــه دوفوریتــــی افزایش ســــرمایه شــــرکت های 
پذیرفته شــــده بــــورس تهران یــــا فرابــــورس ایران 
44 قانون  در شــــورا تأیید شــــد.طرح اصاح مــــاده 
مدیریت خدمات کشور به منظور الزام دولت برای 
از ســــوی این شــــورا تأیید شد.شورای  بومی گزینی 
نگهبان به قرارداد 25 ساله ایران و چین هیچگونه 

ورودی نداشته است.

غ  یز یارانه گوشت و مر وار
به دهک های 1 تا 6

کشــــاورزی  کمیســــیون  عضــــو  رشــــیدی  محمــــد 
مجلــــس گفت: دولت اگــــر نمی توانــــد ارز ترجیحی 
تهیــــه نهاده های دامــــی را تخصیــــص دهد قیمت 
آزاد ولی به 6 دهــــک پایین جامعه یارانه  نهاده ها را 

کند. پرداخت  پروتئینی 

آنتی بادی های ویروس کرونا  دوام 
حداقل 3 ماه است

آنتی بادی های  مطالعــــات اخیــــر نشــــان می دهــــد 
ویروس کرونا حداقل ســــه ماه پس از اینکه فرد به 

لوده می شود، ماندگاری دارند. این ویروس آ

در نیمه اول سال جاری:
1861 مورد پلمب به دلیل عدم 

رعایت اصول بهداشتی
معــــاون بازرســــی و نظــــارت اتــــاق اصنــــاف ایران 
 302 979 هــــزار و  گفــــت: در نیمــــه اول امســــال 
شــــیوه نامه های  رعایــــت  زمینــــه  در  بازرســــی 
 1861 بهداشــــتی از ســــوی این معاونــــت انجام و 
شــــیوه نامه های  رعایــــت  عــــدم  دلیــــل  به  واحــــد 

است. شده  پلمب  بهداشتی 

ین  علت غیب شدن سهمیه بنز
از کارت سوخت چیست؟

ســــخنگوی شــــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: اگر فرآیند ســــوخت گیری با استفاده از کارت 
ســــوخت شــــخصی انجام شــــود به هیچ عنــــوان از 
کاهش،  میزان  شــــد.  نخواهد  کســــر  افراد  سهمیه 
بســــته به پیمایشــــی که توســــط دســــتگاه صورت 
می گیــــرد، متفاوت اســــت اما ممکن اســــت گاهی 
به علــــت اســــتفاده نادرســــت از کارت یــــک یا دو 
لیتر میزان ســــهمیه کاهش یابــــد. اگر افراد متوجه 
کاهش ســــهمیه بیش از چهار لیتــــر در کارت های 
ســــوخت خود شــــدند، می توانند این مســــاله را از 

طریق سامانه 09627 پیگیری کنند.

24000 خانواده یمنی 
در سال 2020 آواره شدند

ســــازمان ملل اعام کرد، از آغاز سال جاری میادی 
و در پی درگیری ها برای ششــــمین سال متوالی در 
آواره شده اند.  ، حدود 24 هزار خانواده  این کشــــور
گزارش خبرگزاری اســــپوتنیک، هیأت ســــازمان  به 
بین المللی مهاجرت وابســــته به ســــازمان ملل در 
یمــــن در توییتی نوشــــت، بیــــن ژانویه تا ســــپتامبر 
2020 نزدیــــک به 24 هــــزار خانوار بــــرای اولین بار در 
سراســــر یمن آواره شده اند که در حال حاضر بیش 
از 13 هــــزار خانــــواده در 55 پایــــگاه آوارگان یمن با 

حمایت سازمان مهاجرت زندگی می کنند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا:
ع واکسن کرونا در کشور تست 6 نو

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه 6نوع واکســــن کرونا 
در کشور در حال تست هستند، گفت: ما عمدا در تولید این واکسن ها جلو نمی رویم.

دکتر مصطفی قانعی با اشــــاره به فعالیت محققان کشور در زمینه واکســــن کرونا با بیان اینکه در 
حال حاضر 6 نوع واکســــن کرونا در حال تســــت هستند گفت: تمام واکســــن های بیماری کرونای 
کشور در حال تست هســــتند و در مرحله حیوانی به ســــر می برند و هیچکدام از این واکسن ها در 

مرحله کارآزمایی بالینی قرار نگرفته اند.
وی گفت: مرحله حیوانی معمواًل یک ماه طول می کشد که هنوز از مرحله حیوانی یک ماه نگذشته 

است.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: البته برخی از این تعداد واکســــن در کشور آزمایشگاهی 

و برخی حیوانی هستند.
 در واکسن ها جلو نمی رویم تا ببینیم که در دنیا کدام واکسن بهتر جواب 

ً
قانعی تأکید کرد: ما عمدا

می دهــــد زیرا اگر روی همه این تعداد واکســــن چندصــــد میلیارد هزینه کنیم ولــــی در نهایت از آن 

واکسن استفاده نکنیم خسارت مربوط به تولید را چه کسی می دهد.
وی افزود: ما آن قدری پول و بودجه نداریم که واکسن تولید اما از آن واکسن استفاده نکنیم.

قانعی خاطر نشــــان کرد: ولی در دنیا کمپانی هایی که هزینه می کنند تا واکســــن کرونا تولید شــــود 
بودجه دارنــــد، از این رو هر زمان مرحله 3 را پیش بردند، اثرگذاری بهتر واکســــن و کم عارضه بودن 

آن مشخص می شود.
وی افزود: در همین راســــتا ما باید نگاه کنیم کدام یک از واکسن ها بهترین اثر و کمترین عارضه را 

دارد تا آن را به خط تولید برسانیم و هزینه ها را در تولید به کار بگیریم.

روحانی خبر داد:

یمه تخلف کرونایی از 50 تا 200 هزار تومان جر
پول جریمه ها به حساب وزارت بهداشت واریز می شود

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیــــس جمهور گفت: اگر 
فرد تخلف کنــــد برای هر نوبــــت تخلف، 200 هــــزار تومان 
جریمه می شــــود. سازوکار و ســــامانه آن مشخص شده و 

وزارت بهداشت مسؤول آن است.
حجت االســــام حســــن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
روز گذشته ســــتاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار 
کرد: تنها راه مقابله با کرونا مراعات امور بهداشــــتی است. 
ممکن اســــت با آنفلوانزا هم مواجه شــــویم امــــا برای آن 
واکســــن و درمان داریم اما در کرونا چون دارو و واکســــنی 
نداریم تنها راه منحصر به امور بهداشتی است که باید آن 

را مراعات کنیم.
وی افزود: خیلی مهم است که بیمار را سریعا کشف کنیم 
این راه این اســــت که تســــت هایی که انجــــام می دهیم را 
گســــترش دهیم دیروز با وزیر بهداشــــت تلفنی صحبت 
کردیم و امروز هم اعام کردیم که آماده ایم ده هزار تست 
عاوه بر تســــت های روزانه انجام شود بودجه آن را تأمین 
می کنیم دیروز که با وزیر بهداشــــت صحبت کردیم بحث 
شــــد برای خریداری تســــت هایی که خیلی آســــان و کوتاه 
زمان به ما جــــواب می دهد یک ربع و بیســــت دقیقه این 
تست انجام شود که صد میلیون دالر برای این کیت های 
مــــورد نیاز و خریدهای خارجی مقــــرر کردیم البته در داخل 

هــــم در حال ســــاخت اســــت و هــــم تأمین از خــــارج، یک 
تحول بزرگی در تســــت به زودی خواهیم داد با این شرایط 

جدیدی که مهیا می شود.
رئیس جمهور گفــــت: عامل اصلی بــــرای فاصله گرفتن از 
بیماری، مســــیر انتقال اســــت، ما ویروس کرونــــا را داریم، 
افــــراد جامعه و مســــیر انتقال داریم. ویــــروس وجود دارد 
که معلوم نیســــت چه زمانی از بین برود، افراد جامعه هم 
باید خود را حفــــظ کرده و فعالیت هم بکنند اما اینکه این 
ویروس به انسان برسد، عاملش خود انسان است یعنی 

انسان مبتا به دیگری این ویروس را منتقل می کند.
روحانی با بیان اینکه فرد مبتا ممکن اســــت عامت هم 
نداشته باشد و قوی باشد، اما ناقل بوده و انتقال دهنده 
اســــت، تصریح کرد: مهم اســــت که جلوی مســــیر انتقال 
را بگیریم و برای اینکه این مســــیر گرفته شــــود، به محض 
آنکه فهمید مبتا شده است، به خانواده و محل کار خود 
اطاع دهــــد و دو هفته در قرنطینه باقی بماند و حق خروج 

از قرنطینه را ندارد.
وی درباره جریمه متخلفان کرونا اظهار کرد: اگر فرد تخلف 
کند برای هر نوبت تخلف، 200 هزار تومان جریمه می شود. 
ســــازوکار و سامانه آن مشخص شــــده و وزارت بهداشت 
مســــؤول آن اســــت. این تخلف باید به حسابی که وزارت 
بهداشــــت امروز آن را اعام می کند، واریز شــــود و اگر آن را 

واریز نکند از روش های دیگر گرفته می شود.
رئیس جمهور اضافه کرد: اگر کســــی از ماســــک استفاده 
نکنــــد 50 هزار تومان جریمه می شــــود تا ظرف دو هفته به 
حســــابی که اعام می شود واریز شــــود. نیروی انتظامی از 
ابــــزار خود اســــتفاده خواهد کرد. این مصوبــــه برای تهران 
بزرگ اســــت. اگر اصناف ماســــک زدن را رعایت نکنند در 
، در مرحله دوم 300 هــــزار تومان جریمه  مرحله اول تذکــــر
می شــــود و در مرحله دیگر یک میلیون و در مرحله چهارم 
آنجا بســــته می شــــود. اگر رانندگان تاکســــی اســــتفاده از 
ماســــک را رعایت نکنند 100 هزار تومان جریمه می شــــوند 
و اگر به کســــی که ماســــک ندارد خدمات بدهــــد برای هر 

مسافر 20 هزار تومان جریمه خواهد شد.
روحانــــی گفــــت: نیــــروی انتظامــــی و بســــیج و ناظرین و 

بازرسان وظیفه دارند مشــــخصات افراد را ثبت و به خود 
فرد اعــــام کنند و او باید ظرف دو هفته در این حســــابی 
که وزارت بهداشــــت اعــــام میکند مبلغ جریمــــه را واریز 
کنــــد و اگر واریــــز نکنــــد از راه های مختلف از حســــاب او 
کســــر خواهد شــــد. نیروی انتظامی از ابزار و وســــایلی که 
در اختیــــار دارد اســــتفاده می کنــــد ممکن اســــت فردی 
ماســــک ندارد و کســــی با او موجه نشــــود و با او صحبت 
نکند در عین حال به او اباغ خواهد شد که چه روزی چه 
در خیابانی بدون ماســــک بوده اســــت و 50 هزار تومان 

موظف هستید جریمه را پرداخت کند
وی خاطرنشان کرد: مصوبات امروز فقط برای تهران بزرگ 
است که ممکن است بعدا به استان هایی دیگر که مورد 

نیاز است تعمیم پیدا کند.
به نقل از تســــنیم، رئیس جمهور در ابتدای سخنانش با 
اشــــاره به رعایت اصول بهداشــــتی در ایــــام اربعین گفت: 
برای مــــردم خیلی مهم بود کــــه در مراســــم راهپیمایی در 
مسیر نجف به کربا حضور یابند و زیارت کنند اما به خاطر 
اصول بهداشتی صرف نظر کردند و زیارت و توجه شان به 
ساالر شــــهیدان در منازل و مجالسی که برپا شده بود را با 

شیوه نامه های بهداشتی انجام دادند.
وی با اظهــــار امیدواری بر تــــداوم رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی تــــا پایان ایــــن هفته که ایــــام رحلــــت پیامبر و 
شــــهادت حضرت مجتبی)ع( و امام رضا)ع( اســــت، ادامه 
داد: امســــال پیاده روی به سمت خراسان رضوی مشهد 
و حــــرم امام رضا)ع( نداریم و مراســــمی که برگزار می شــــود 
باید با مراعات همه شــــیوه نامه ها باشــــد که قبا به مردم 
اباغ شــــده اســــت. همه ما باید توجه داشــــته باشیم که 
عامل اصلی برای فاصله گرفتن از شــــر این ویروس و ابتا 
و مراحل حادی که برای مردم پیش آمده،فرهنگ عمومی 
مردم اســــت. این فرهنگ است که می تواند ما را حراست 
کند و در بهداشت بهترین و تنها راه در شرایط فعلی برای 
مقابله با کرونا اســــت مثا ما ممکن است با آنفلوانزا هم 
مواجه شویم برای آن دارو داریم امور بهداشتی داریم ولی 
برای کرونا دارو و واکســــنی نداریم و تنها راه توسل به امور 

بهداشتی است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان:

واحدهای صنفی متخلف امسال 960 میلیارد تومان جریمه شدند
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس ســــازمان حمایت 
مصرف کننــــدگان و تولیدکنندگان اعام کرد: در شــــش 
ماهه اول امســــال 72 هزار و 543 گشت مشترک بازرسی 

انجام شده است.
عباس تابش گفت: در شــــش ماهه اول امسال 72 هزار 
و 543 گشــــت مشترک بازرسی انجام شــــده و این تعداد 
گشــــت بازرســــی منجر به تشــــکیل 31 هــــزار و 72 پرونده 
تخلف بــــه ارزش حدود 9 هــــزار و 600 میلیارد ریال شــــده 

است.
کرد: گشــــت های مشترک بازرسی  وی همچنین تصریح 
با حضــــور ادارات کل تعزیرات حکومتی، دانشــــگاه های 
علوم پزشکی، ادارات کل اســــتاندارد، ادارات کل میراث 
فرهنگــــی، صنایــــع دســــتی و گردشــــگری، اتحادیه هــــا و 
اتاق های اصناف و سایر دســــتگاه ها در استان ها انجام 

می شود.
و  کننــــدگان  مصــــرف  حمایــــت  ســــازمان  رئیــــس 
تولیدکنندگان در ادامه بیان کرد: ســــازمان های صنعت، 
معدن و تجارت اســــتان ها در زمان مورد اشاره 33 درصد 
از گشــــت های مشــــترک خــــود را بــــا اتاق هــــای اصناف و 
اتحادیه ها، 20 درصــــد را بــــا ادارات کل تعزیرات حکومتی، 

15 درصــــد را با دانشــــگاه های علوم پزشــــکی، یک درصد 
با ادارات کل اســــتاندارد، یک درصد بــــا ادارات کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری و 30 درصد مابقی را 

با سایر دستگاه ها انجام داده اند.

تابش گفت: از مجموع پرونده های تخلف متشــــکله، 27 
درصد مربوط به گشــــت با ادارات کل تعزیرات حکومتی، 
34 درصد مربوط به گشت مشــــترک با اتاق اصناف و 39 

درصد مربوط به سایر دستگاه های ذی ربط است.

دستورالعمل استخدام قبول شدگان آزمون 
آموزش  و پرورش ابالغ شد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دستورالعمل چگونگی 
به کارگیــــری، صــــدور ابــــاغ تدریس و حکم اســــتخدام 
آزمــــون اســــتخدامی  پیمانــــی قبول شــــدگان نهایــــی 
وزارت آموزش وپرورش به ادارات کل اســــتان های این 

وزارتخانه اباغ شد.
و  اداری  ســــازمان  اســــتخدامی  مجوزهــــای  اجــــرای  در 
اســــتخدامی کشــــور و مکاتبات ارســــالی در خصوص 
مهارت آموزی  دوره های  تأییدشــــدگان  ســــازمان دهی 
جامانــــدگان  )و   1398 ســــال  آزمــــون  قبول شــــدگان 
ســــال های  پیمانــــی  اســــتخدام  مهارت آمــــوزی  دوره 
1396و1397( دانشــــگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت 
از ســــوی معاونــــت برنامه ریزی و  دبیر شــــهیدرجایی، 
توســــعه منابع، دســــتورالعمل به کارگیری، صدور اباغ 
تدریس و حکم استخدام پیمانی قبول شدگان نهایی 
آزمون اســــتخدامی ســــال 1398 از ابتدای مهرماه سال 

1399 به بعد، به ادارات کل استان اباغ شد.
بر اســــاس این دســــتورالعمل، صدور اباغ تدریس و 
حکم اســــتخدام پیمانی برای افراد مشمول، با توجه به 

احراز بندهای زیر امکان پذیر است:
-ماک استخدام پیمانی افراد، قبولی در دوره یکساله 
مهارت آموزی بوده و به کارگیری افرادی که موفق به طی 

دوره مذکور نشده اند، امکان پذیر نخواهد بود.
-صــــدور احــــکام و ابــــاغ اشــــتغال بــــه کار معلمان 
آموزش وپرورش، مشــــروط به ادای  جدیدالــــورود به 
آن خواهد  ســــوگندنامه معلمی و امضا و اثرانگشت 

بود.
گهی استخدام پیمانی سال  -مطابق مقررات مربوط و آ
1398، نوع استخدام افراد فوق به صورت پیمانی است.

-تأییدیه شــــورای پزشکی، ازنظر تندرســــتی جسمی و 
روحــــی، تصاویر آخرین مدرک تحصیلــــی موردپذیرش، 
)یــــا  خدمــــت  پایــــان  کارت  شناســــنامه،  ملــــی،  کارت 
آقایــــان، معرفی نامه از ســــازمان  معافیت دائــــم( برای 
بهزیســــتی )برای معلولین اســــتفاده کننده از 3 درصد 
ســــهمیه معلولین(، معرفی نامه از بنیاد شــــهید و امور 
ایثارگران(، داشتن  ایثارگران )برای مشمولین سهمیه 
، تأییدیه انفرادی  گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر
گزینــــش، ســــوگندنامه امضاءشــــده بــــا اثرانگشــــت، 

تعهدنامه محضــــری، تصویر مجوز آزمون اســــتخدامی 
مربــــوط، نتیجه قبولــــی آزمون اســــتخدامی و موفقیت 
آمــــوزی، ارائه اصــــل گواهی  در پودمان هــــای مهــــارت 
مهارت هــــای هفتگانه )ICDL( و اصــــل گواهی روخوانی 
و روان خوانی قرآن کریم، مــــدارک موردنیاز برای درج در 

پرونده افراد مشمول است.
-اخــــذ تعهــــد 10 ســــاله محضــــری )مطابق فــــرم تعهد 
پیوســــت( مبنــــی بــــر عــــدم ارائــــه درخواســــت انتقال 
و جابه جایــــی تحــــت هــــر شــــرایطی و انجــــام تعهدات 
 در شــــغل 

ً
مربوط الزامی اســــت. به کارگیری افراد صرفا

محل قبول شــــده در آزمون اســــتخدام پیمانی ســــال 
1398 و جامانــــدگان از دوره مهارت آمــــوزی آزمون های 
محــــل  1396و1397در  ســــال های  اســــتخدامی 
پذیرفته شــــده ســــال های مذکور که قبًا تعیین شده 

است؛ صورت پذیرد.
-در شرح حکم قبول شدگان نهایی استخدام پیمانی 
سال 1398، ســــازمان اداری و استخدامی کشور الزامی 
اســــت، تصویری از مجوز مربــــوط و نتیجه قبولی فرد در 
آزمون اســــتخدامی در پرونده پرســــنلی افراد نگهداری 
شــــود. )مختص اداره کل آموزش وپرورش سیستان و 

بلوچستان(
-ارســــال فهرســــت پذیرفته شــــدگان اصلی به هسته 
گزینش و اخــــذ تأییدیه انفــــرادی، جهت درج شــــماره 

تأییدیه در شرح حکم استخدامی الزامی است.
-پــــس از صدور احکام اســــتخدامی، فهرســــت نهایی 
مســــتخدمین جدید را به تفکیک شــــغل موردتصدی 
به مرکز برنامه ریزی نیروی انســــانی و امور اداری ارسال 

نمایند.
-در صــــورت انصراف یا فقدان شــــرایط اســــتخدام نفر 
اصلی، بــــرای جایگزینی فرد جدید نســــبت به مکاتبه با 
مرکز برنامه ریزی نیروی انســــانی و امــــور اداری اقدام تا 

بررسی و اعام نظر شود.
-درصورتی که مــــدارک افراد مغایر با شــــرایط مندرج در 
گهی اســــتخدام پیمانی سال های 1397، 1396و1398  آ
باشــــد، فرد هیچ گونه حق اعتراضی ندارد و بر اســــاس 
، فرد پذیرفته شــــده در هر مرحله از  گهی موردنظر مفاد آ

مراحل استخدام حذف خواهد شد.

کنایه نویسنده فلسطینی؛

حکام عرب به جای رژیم صهیونیستی
روابط با مردم خود را عادی کنند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: »محمد امین« نویسنده 
فلســــطینی و خبرنگار شبکه الجزیره با انتشار مقاله ای 
به اقــــدام برخــــی از کشــــورهای عربی در عادی ســــازی 
روابــــط با رژیم صهیونیســــتی انتقاد کرده و بــــا کنایه به 
حکام عرب نوشــــته اســــت پیش از آنکه از تأثیرگذاری 
"واکســــن اســــراییل" بر بخش های اقتصادی و رفاهی 
جامعه سخن بگویید بهتر است به عادی سازی روابط 

با ملت های خود روی بیاورید.
محمد امین در این مطلب می نویســــد: در میان شور و 
اشــــتیاقی که رژیم های عربی به طور ناگهانی به "واکسن 
عادی ســــازی روابط با اســــراییل" از خود نشان می دهند 
وآن را درمــــان همــــه مشــــکات اقتصــــادی، سیاســــی 
وامنیتی خود می دانند باید یادآور شد که مشکل جهان 
عربی هیچ وقت ناشی از تحریم "اسراییل" ویا "جانبداری 
از فلسطینیان" نبوده که رویگردانی از آن به عنوان تنها 

راه حل از سوی امارات و بحرین مطرح شود.
مشکل واقعی جهان به فساد و استبداد رژیم های حاکم، 
زندان هــــای مملو از مخالفان و قاچــــاق میلیاردها دالر به 

بانک های سوئیس، لندن، پاریس ومالت بر می گردد.
رژیم هــــای عربی پیــــش از آنکه از تأثیرگذاری "واکســــن 
اســــراییل" بــــر بخش های اقتصــــادی ورفاهــــی جامعه 
سخن بگویند بهتر است به پرسش شهروندان خود 
در مورد اموال غارت شده، پاســــخ دهند. عادی سازی 
روابط با تل آویو طا ونقره را روانه خانه های شهروندان 

، درمانده، گرسنه وآواره نخواهد کرد. فقیر
آنان که برای عادی ســــازی روابط با رژیم صهیونیســــتی از 
یکدیگر سبقت می گیرند باید ابتدا به عادی سازی روابط 
با ملت های خــــود توجه کنند. آقای حمیدتی)ســــودان( 
چگونه این همه ثروت را به دســــت آورده اســــت، وچرا به 
جای عادی ســــازی روابط با رژیم صهیونیســــتی به عادی 
سازی روابط با انقاب سودان توجه نمی کند؟ آزادی مورد 
نظر انقاب ســــودان و رهایی از اســــتبداد با عادی سازی 
روابط با اسراییل هیچگونه همخوانی ندارد چرا که "مفهوم 
آزادی" و "برقــــراری روابط با یک حکومت نژاد پرســــت" دو 

مسیر موازی اند که هرگز با هم تاقی پیدا نمی کنند.
پرســــش اصلی این است که چه کسی به آقای حمیدتی یا 
برهان مجوز اتخاذ چنین تصمیماتی را داده است؟ اقدامات 
کنونی این دو نفر که در اصل منتخب مردم نیستند، یک 

کودتا علیه تصمیمات انقابیون به شمار می رود.
هرآنکه تاریخ را مطالعه کرده باشد می داند رژیم صهیونیستی 
هرگــــز راه حل نبــــوده و نخواهــــد بود. مصــــر، اردن، جنوب 
سودان و دیگر کشورهایی که توافقاتی با اسراییل به امضا 
رسانده اند، بارها تلخی شرایط اقتصادی را چشیده اند. چرا 
باید عادی کنندگان روابط با رژیم صهیونیستی این همه به 
یادگیری زبان عبری توجه کنند و چرا به جای آن چینی را یاد 
نمی گیرند که زبان اقتصاد پیشرفته و رو به رشد است وچرا 
نباید بــــه یادگیری آلمانی روبیاورند تــــا از تجربیات مرکل در 

توسعه وساخت وساز بهره ببرند.
عربســــتان ســــعودی بیش از 10 میلیون بشــــکه نفت 
در روز صــــادر می کند و درآمــــد کارمندانش 3 هزار ریال 
در حدود 700 دالر اســــت این در حالی است که ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در یک شــــب با یک شام رایگان 
600 میلیــــارد دالر جمع آوری کــــرد. آیا راه حــــل، رابطه با 
رژیم صهیونیســــتی اســــت یا غیاب حکمرانــــی قاطع و 
یا گســــترش فســــاد، هدر رفتــــن پــــول و پرداخت حق 
آمریکایی ها و اســــرائیلی ها در ازای محافظت  امتیاز به 
از صندلی های قدرت؟ به نظر من مشکل خود رژیم ها 
و اصرار آنها به وابســــتگی به خارج و ایجاد وحشــــت در 
میان مردمشــــان اســــت، بنابراین بحران در واقع یک 

بحران قانونی است و چیز دیگری غیر از این نیست.
عادی ســــازی رابطه با تل آویو برای مردم عرب خســــته، 
، گرسنه و بی خانمان در گوشــــه و کنار زمین، طا  فقیر
و نقره به همراه نخواهد داشــــت، بلکه آنچه ســــعادت 
عــــرب را به ارمغــــان می آورد پاســــخ این رژیم هــــا به این 
ســــوال اســــت که چگونه 200 میلیارد دالر به سوئیس 
برده شــــد؟ بنابراین واکســــنی که کشــــورهای عربی به 
آن نیاز دارند واکسنی اســــت که فساد را از بین ببرد نه 

واکسنی برای عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی.

سخنگوی دولت:

مبتالیان به کرونا در صورت بیرون آمدن مجازات می شوند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی دولت گفت: 
در جلسه ســــتاد ملی مقابله با کرونا در مورد چگونگی 
مجــــازات افرادی کــــه مبتا هســــتند و بیــــرون می آیند 
و افــــرادی کــــه مبتا نیســــتند ولــــی رعایــــت نمی کنند، 

تصمیم گیری خواهد شد.
( در حاشــــیه  علی ربیعــــی صبح دیروز )شــــنبه 19 مهر
بازدید از ایســــتگاه مترو تئاتر شــــهر اظهار کرد: اجباری 
شدن ماسک تصمیم درستی است و در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونــــا در مورد چگونگی مجازات افرادی 
که مبتا هســــتند و بیرون می آیند و افــــرادی که مبتا 
نیســــتند ولی رعایت نمی کننــــد، تصمیم گیری خواهد 
شــــد و روی جرایم و شــــیوه شناســــایی افراد مبتا کار 

شده است.
وی افــــزود: آزمایشــــگاه های دولتــــی و خصوصی باید 
اطاعــــات را در اختیــــار وزارت بهداشــــت قــــرار دهند 
و وزارت بهداشــــت هــــم آن هــــا را به صــــورت برخط در 
اختیار نیروی انتظامی و بســــیج و ســــایر بازرســــان قرار 
دهد. هر کســــی کــــه در آزمایشــــگاه به او اعام شــــده 
باشــــد که به کرونا مبتا شده، از شــــیوه های مختلف 
از جمله ردیابــــی موبایل کنترل می شــــود و در صورت 
خروج از خانه، جرایم ســــنگینی متوجه او می شــــود. ما 
نمی خواهیم در قبــــال اجرای این طرح درگیری فیزیکی 
رخ بدهد و شیوه هایی اتخاذ خواهد شد که افرادی که 

رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
ســــخنگوی دولت بیان کرد: شهروندان حقوقی دارند 
و حقوق آنها باید محترم شــــمرده شود. مبارزه با کرونا 
به رعایت شیوه نامه ها به خصوص استفاده از ماسک 
نیاز دارد. کشــــورهایی که شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
مربــــوط به کرونــــا را رعایــــت کرده اند، در مبــــارزه با این 

ویروس موفق شده اند.
ربیعــــی گفــــت: در مدتی که ما شــــیوه نامه ها را بیشــــتر 

رعایت می کردیــــم نیز میزان مرگ و میــــر پایین بود، اما 
در دوره های اخیر در شــــهر تهران رعایت شــــیوه نامه ها 
به زیر 40درصد رســــید. مشــــکل ما در محل های تجمع 
مردم ماننــــد فرودگاه ها، پاســــاژها و بعضــــی از صنوف 
مثل نانوایی هاست و از سوی دیگر هم کمبود وسایل 
حمل و نقل در شــــهرهای بزرگ وجود دارد. برنامه ریزی 
برای رفع این کمبود به خوبی پیش می رفت ولی با توجه 
به تحریم هــــای ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز 
داشت و به مشکل برخوردیم. در دو جلسه قبل ستاد 
اقتصادی دولت، وزیر کشور طرحی را با همکاری وزارت 
صمــــت و با کمــــک شــــهرداری ها مطرح کرد تــــا از محل 
، ارز تأمین و اتوبوس هایی  منابع تهاتر یا به شکلی دیگر

را در داخل تولید کنیم.
وی ادامــــه داد: االن ســــه وزارتخانه روی یــــک طرح برای 
تأمین منابع مالــــی و ارزی کار می کنند تا اتوبوس هایی 
که از رده خارج شــــده اما نوسازی آنها امکان پذیر است، 

به چرخه حمل و نقل بازگردد.

از  ســــخنگوی دولــــت همچنیــــن در حاشــــیه بازدیــــد 
ایســــتگاه متــــرو تجریش نیــــز گفت: فعالیت ســــامانه 
اداری در صــــورت فقــــدان نیروی کار با مشــــکل مواجه 
خواهد شــــد و باید این مســــئله را به گونــــه ای مدیریت 
کرد کــــه ســــامانه اداری دچار مشــــکل نشــــود و بتوان 
نکات بهداشــــتی را رعایت کرد. تصمیــــم برای دورکاری 
کارمندان بر اســــاس نظام اداری گرفته می شــــود و االن 
هم در شــــرایط لــــزوم، حضــــور کارمندان به یک ســــوم 
کاهش یافته و ســــاعت کاری آنان کم شده است. باید 
تصمیم گیری بر اســــاس مورد مطالعه شده  باشد، ولی 
اکنون ادارات ما بهترین میزان از رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی را دارند.
ربیعی اظهــــار کرد: در آخرین جلســــه ســــتاد اقتصادی 
دولت هــــم تصمیم بر این شــــد که با همــــکاری وزارت 
، شــــهرداری ها و وزارت صنعت معدن و تجارت،  کشور
20هزار اتوبوس به نــــاوگان حمل و نقل عمومی افزوده 
شــــود. بخشــــی از این اتوبوس هــــا با نوســــازی ناوگان 
فرســــوده کشــــور و از محل بودجه در نظر گرفته شــــده 
ســــازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شــــد. در زمینه 
مدیریت بیماری کرونا مهمترین نقطه ضعف ما مربوط 
 مترو و اتوبوس اســــت 

ً
به حمل و نقل عمومی خصوصا

و بعد از شیوع کرونا، یک دوِم تعداد مسافران مترو و دو 
سوِم مسافران اتوبوس کاهش یافته است.

وی بیــــان کرد: تعــــدادی از افــــراد بــــرای جابجایــــی یا از 
خودروی شخصی اســــتفاده می کنند یا سفرهای زائد را 

حذف کرده اند.
ســــخنگوی دولــــت دربــــاره نظــــارت از اماکــــن پرتــــردد 
خاطرنشــــان کرد: متناسب با مســــاحت و شلوغی این 
اماکــــن مانند پاســــاژها، کنترل ها هم بیشــــتر شــــده و 
بازرسان بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در صنوف 

مختلف به ویژه نانوایی ها نظارت دارند.



به شــماره ثبت 171 و شناســه ملی 10820009987 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/06/12 
و باســتناد نامه 98/679 مــورخ 98/07/16 اداره تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرســتان نهاونــد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای 
همایون حسنی خشک اســطلخی با کد ملی 2591789266 بعنوان 
بــازرس اصلی و آقای مهدی عباس نژاد با کد ملی 1551024500 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالــی انتخاب گردیدند. 2- 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تا تاریخ 1400/12/21 
انتخاب گردیدند: آقای میثم شجاعیان به شماره ملی 0451483391 
آقای فرشــاد علی بخشی به شماره ملی 3962249206 آقای حسین 

کشاورز به شماره ملی 3871529461.

1015155

آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه دانه بندی نهاوند
) شرکت تعاونی(

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

به شــماره ثبت 9222 و شناســه ملی 10820089736 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/10 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1 - اعضاء هیئت مدیــره برای مدت 2 
ســال به قرار ذیل انتخــاب گردیدند: آقای مصطفــی هادی ئی باکد 
ملــی 3872337203 و خانــم مقدس مــرادی مهران بــا کد ملی 
3875872827 وآقای یوسف مرادی مجدر با کد ملی 0074262041 
2- آقایان علی شــیر علی یکتا با کد ملی 3872336231 به ســمت 
بازرس اصلی و عبداله اســدی با کد ملی 3872332211 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

1015156

آگهی تغییرات شرکت برق آسای هکمتانه
) شرکت سهامی خاص(

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

به شــماره ثبت 9222 و شناســه ملی 10820089736 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ســمت اعضای هیئت مدیره بــه قرار ذیل تعییــن گردید: 
خانــم مقدس مرادی مهــران با کد ملی 3875872827 به ســمت 
مدیرعامــل و نایب رئیس هیئت مدیره آقــای مصطفی هادی ئی با کد 
ملی 3872337203 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یوسف مرادی 
مجدر با کد ملی 0074262041 به سمت عضو هیئت مدیره 2- کلیه 
اســناد و اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

1015157

آگهی تغییرات شرکت برق آسای هکمتانه
) شرکت سهامی خاص(

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

به شــماره ثبت 9222 و شناســه ملی 10820089736 به استناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1398/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آدرس دفتر مرکزی شرکت به شرح 
زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: اســتان 
همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، دهستان ابرو، روستا دره 
مرادبیگ، گل باغچه، کوچه فضیلت،کوچه شهید هادئی، پالک 55، 

طبقه اول، کدپستی 6515115254 
2- حق امضای کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور 
و قراردادهــا را اعضای هیئت مدیره تعییــن می کنند، بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

1015158

آگهی تغییرات شرکت برق آسای هکمتانه
) شرکت سهامی خاص(

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

به شــماره ثبت 831 و شناســه ملی 14007909799 به اســتناد صورتجلسه 
مطابق اساسنامه مورخ 1398/12/13 و طبق مجوز شماره 226/2/5230 مورخ 
1399/05/13 اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 4 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
محمد بداغی به شــماره ملی 5029609326 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، 
خانم مژده شــکری به شــماره ملی 3781915050 عضو اصلــی و نایب رئیس 
هیئت مدیره، آقای علی قیاســی به شــماره ملی 3961913031 عضو اصلی و 
دبیر هیئت مدیره آقای محمد نادری نیکخواه به شــماره ملی 4050980487 
عضــو اصلی و خزانــه دار هیئت مدیره 2- دارندگان حق امضــا: امضاهای مجاز 
اســناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای 
رئیس هیئت و در غیــاب رئیس هیئت، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر 
هیئت، قابل اقدام اســت. ضمنــاً کلیه مکاتبات عــادی اداری )غیر تعهدآور( با 
امضــای رئیس هیئت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد. 

1016992

آگهی تغییرات شرکت هیئت بدمینتون استان همدان
) مؤسسه غیر تجاری(

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

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/05

برابــر رأی شــماره 99/697 مورخه 99/06/27 هیــأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مرضیه مرادیان اصلی فرزند شیخ مراد به شماره شناسنامه 141 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/54 مترمربع در قسمتی از پالک 
66 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان کاشانی، کوچه کاشانی 17 خریداری با واسطه 
از مالک رســمی آقای روح اهلل ســبزه ایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 259
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/05

برابــر رأی شــماره 598-99 هیأت پنجــم موضوع قانــون تعیین تکلیف ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی بختیاری فرزند حســین به شماره ملی 4051091155 و 
به شــماره شناســنامه 7739 صادره از مهاجران در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مســاحت 51343/42 مترمربع قسمتی از پالک 4  اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملک بهار، اراضی مهاجران خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقایان عیسی خانی، ربیع 
صادقی، نعمت اله سبزی، نادعلی یوسفی، کاظم اسکندری، غالمرضا الهی، حسن اسکندری، 
عبدالحسین اسکندری، عیسی کاظمی، محمد مختاری، محمدعلی کاظمی و جعفر مختاری 
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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار 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.

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

هیأت ورزش های همگانی استان همدانم.الف 356

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت 

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان
و  تبریـک  صمیمانـه  را  شماسـت  ارزنـده   تجـارب  و  شایسـتگی  تعهـد،  مراتـب  مبّیـن  کـه 
شـهروندان  بـه  خدمـت  راسـتای  در  گذشـته  همچـون  امیدواریـم  نمـوده،  عـرض  تهنیـت 

باشـید. مؤیـد  و  موفـق  همـواره  عزیزمـان 

 

جناب آقای

 دکتر حمید سیفی

تبریک و تهنیت

4635 1399  شماره  20  مهــــــر  یکشـــنبه   

ورزش6

اسکواش بازان همدانی به پویش مدرسه سازی پیوستند
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اسکواش اســــتان همدان گفت: با اقدامات کمیته فرهنگی 

هیأت، اسکواش بازان همدانی به پویش من هم یک مدرسه می سازم پیوستند.
اسداهلل ربانی مهر با اشاره به پویش ارزشمند مدرسه سازی اظهار کرد: مدرسه سازی یکی از کارهای 

خیرخواهانه و ارزشمند در جامعه بوده که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
وی افزود: پویش آجر به آجر در جهت ساخت مدرسه به طور قطع یک حرکت ارزشمند در این جهت 

بوده و خانواده بزرگ اسکواش استان همدان از این پویش با پیوستن خود استقبال کردند.
رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان با اشــــاره به اهمیــــت فعالیت های فرهنگــــی در هیأت 
اسکواش اســــتان همدان گفت: کمیته فرهنگی هیأت یکی از فعال ترین کمیته های ما بوده که از 

آغاز فعالیت های خود قدم های خوبی برداشته است.
ربانــــی مهر خاطرنشــــان کــــرد: فعالیت های فرهنگــــی در ایام ملــــی و مذهبی در کنار پیوســــتن به 

پویش های خیرخواهانه در جامعه از جمله این اقدامات است.
وی با بیان اینکه ورزشــــکاران ابتدا به دنبال رشــــد اخاقی باید باشــــند، بیان کرد: در جامعه قبل از 

قهرمانی و بیشتر از آن پهلوانی ارزش دارد.
رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان عنوان کرد: به همین دلیل ابتدا قبل از شــــروع هر رشته 

ورزشی درس اخاق و اخاق محوری باید اولویت باشد.

فوتبال مالیر لیگ دویی می شود

هگمتانــــه، گروه ورزش: تیم های پاس و شــــهرداری 
همدان بــــه عنوان نماینــــدگان اســــتان همدان در 

لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارند.
طبــــق اعام مســــؤولین برگــــزاری مســــابقات لیگ 
دســــته دوم ایــــن رقابت هــــا از تاریخ 3 آذر مــــاه آغاز 

خواهد شد.
اســــتان همدان در گذشته ســــابقه حضور در لیگ 
برتر فوتبال کشــــور را داشــــته، اما در حال حاضر دو 
تیم شــــهرداری و پاس همدان به عنوان نمایندگان 
این استان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور 

دارند.
اما از این استان شنیده می شود مدیران استانی به 
همراه مدیران شهرســــتان مایر با توافــــق با یکی از 
کشور سهمیه لیگ دویی این  باشگاه های جنوب 
باشــــگاه را برای شهرســــتان مایر خریداری کردند و 

طی روزهای آینده این موضوع نهایی خواهد شد.
با لیگ دویی شدن شهر 170 هزار نفری مایر تعداد 
سهمیه اســــتان همدان در لیگ دسته دوم به سه 

تیم خواهد رسید.

بنا بر تصمیم ستاد کرونا استان همدان؛
تعطیلی یک هفته ای تمامی 

فعالیت های ورزشی 
استان همدان

: تعطیلی تمامی فعالیت های  هگمتانه، گروه ورزشر
ورزشی اســــتان همدان با توجه به افزایش آمار ابتا 

به ویروس کرونا طی هفته های اخیر تمدید شد.
بــــه گزارش روابط عمومــــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان، به اطاع کلیه هیأت های ورزشــــی، 
و  ورزشــــی  ســــالن های  بدنســــازی،  باشــــگاه های 
استخر ها اعم از خصوصی و دولتی می رساند با توجه 
به شــــیوع ویروس کرونا و افزایــــش تعداد مبتایان 
در اســــتان، تمامی فعالیت های ورزشــــی در اماکن 
یاد شــــده از روز شنبه 19 مهر ماه تا پایان هفته جاری 
تعطیل اعام می گــــردد و هرگونــــه فعالیت ممنوع 

است.

خبــر

تغذیه مؤثر بر دستگاه ایمنی بدن ورزشکاران
هگمتانــــه، گروه ورزش: محدودیــــت در دریافت کالری 
از عوامل تأثیرگذار بر دســــتگاه ایمنی بدن افراد به ویژه 

ورزشکاران است.
کاهــــش مصرف پروتئین هــــا می تواند باعــــث افزایش 
خطر عفونت هــــا شــــود و محدودیت شــــدید دریافت 
کالــــری می توانــــد افزایــــش ســــطح هورمون اســــترس 
)کورتیزول( را به همراه داشته باشد و بر دستگاه ایمنی 

تأثیر بگذارد.
بســــیاری از ورزشکاران محدودیت شــــدید در دریافت 
کالری ندارند اما ممکن اســــت کالری کافــــی را دریافت 
نکنند و باید بدانیم که 50 درصد ورزشــــکاران به دنبال 
کاهــــش میــــزان کالــــری دریافتــــی، در دوران تمریــــن یا 
مســــابقه با عفونت های مجاری تنفسی فوقانی مواجه 
می شــــوند، در عین حال احتمال ابتــــا به عفونت های 
کــــه  ورزشــــکاری  زنــــان  در  فوقانــــی  تنفســــی  مجــــاری 

محدودیــــت دریافت کالری دارند، چهار تا هشــــت برابر 
بیشتر است.

در این مطلب که از ســــوی کیمیا معینی افشاری، عضو 
کمیته سامت فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه شده و 
در اختیار قرار گرفته آمده اســــت: دریافت کربوهیدرات 
با عملکرد دستگاه ایمنی ورزشــــکاران در ارتباط است 
و رژیم غذایی کــــم کربوهیدرات )کمتر از 10 درصد کالری 
دریافتــــی( باعث افزایش ســــطح هورمون اســــترس و 
کاهــــش در تعــــداد گلبول های ســــفید می شــــود، این 
درحالی اســــت که مصرف 30 تــــا 60 گــــرم کربوهیدرات 
حین تمریــــن می تواند از کاهش تعداد لنفوســــیت ها 
جلوگیری کند و سطح هورمون استرس را کاهش دهد.

مواد مغذی و دستگاه ایمنی �
مصرف منابــــع غذایی پروبیوتیک به تقویت دســــتگاه 
ایمنــــی در ورزشــــکاران کمــــک می کند. ماســــت، کفیر 

حــــاوی  خیارشــــور  ماننــــد  شــــده  تخمیــــر  غذاهــــای  و 
پروبیوتیک هــــا هســــتند. تحقیقــــات نشــــان داده اند 
اســــتفاده از مکمل هــــای پروبیوتیــــک می تواند باعث 
کاهش عوامل التهابی، مشــــکات گوارشی و استرس 

گرمایی ناشی از ورزش شود.
اسیدهای چرب امگا 3 �

شــــواهدی مبنــــی بر اثــــر مســــتقیم اســــیدهای چرب 
امــــگا 3 بر عملکرد دســــتگاه ایمنی وجود نــــدارد، اما با 
اثرات غیر مســــتقیم می تواند باعث بهبود پاســــخ های 
دستگاه ایمنی شــــود. تحقیقات نشان دادند بسیاری 

از ورزشکاران به میزان کافی امگا3 مصرف نمی کنند.
ویتامین ها و امالح معدنی برای تقویت دستگاه  �

ایمنی
ویتامیــــن ث؛ ایــــن ویتامین خاصیت آنتی اکســــیدانی 
دارد و برای ســــلول های ایمنی ضروری است. ویتامین 

ث بــــه میزان باالیی در گلبول های ســــفید وجود دارد و 
ســــطح آن به دنبال ســــرماخوردگی های فصلی کاهش 

معناداری می یابد.
90 میلی گرم  وزانه بــــه ویتامین ث حدود  میزان نیاز ر
بــــرای مــــردان و 75 میلی گــــرم برای زنان اســــت، اما 
وز و یا بیشــــتر  در دوران عفونــــت حــــاد، یک گرم در ر
از ایــــن ویتامیــــن ممکــــن اســــت نیاز باشــــد. فلفل 
وکلی،  ، آب پرتقــــال، پرتقال، کلــــم بر دلمــــه ای قرمــــز
کلــــم، ســــیب زمینی پختــــه، گوجــــه فرنگی خام،  گل 
اســــفناج پخته، کلــــم پخته از منابع غذایــــی ویتامین 

هستند. ث 
ویتامین دی؛ کمبود ویتامین دی اثر منفی بر دستگاه 
ایمنی دارد. ســــطح کافــــی ویتامیــــن دی باعث تقویت 
دستگاه ایمنی در ورزشکاران می شود و باعث کاهش 
ســــیتوکین های التهابی، عملکرد مناســــب اپیتلیال و 

افزایش پپتیدهای ضد میکروبی می شود.
مکمــــل ویتامین دی3، اثــــر بخش تریــــن مکمل برای 
افزایــــش ســــطح ویتامین دی اســــت و منابــــع غذایی 
معموال فقیر از این ویتامین هستند اما ویتامین دی با 

چربی غذا بهتر جذب می شود.
اما در مورد اینکه اماح معدنی مهم در چه منابع غذایی 
یافت می شــــوند نیز باید خاطرنشــــان کرد کــــه آهن در 
، غات غنی شــــده و لوبیــــا، زینک )روی(  گوشــــت قرمز
شــــامل صدف، لوبیای پخته، نخود و غات غنی شــــده 

یافت می شود.
به نقل از ایســــنا، باید توجه داشته باشــــیم برای درمان 
عفونت مجاری تنفســــی فوقانی، مصرف مکمل روی با 
دوز 75 میلی گرم در روز طی 24 ســــاعت اولیه می تواند 
مدت زمان بیماری را تا ســــه روز کاهش دهد و مصرف 

دوزهای باالی زینک توصیه نمی شود.

، فردا ، امروز دیروز

مروری بر روند حرکتی 
ورزش همدان

هگمتانه، گروه ورزش: دســــتگاه ورزش استان همدان 
از آغاز دولت تدبیر و امید در ســــال 92 فراز و فرودهای 
زیادی داشــــته و با تغییراتی بسیاری همراه شده و حال 
در آخریــــن ســــال فعالیت دولــــت مدیــــرکل جدید کار 

دارد. پیش  در  سختی 
اگر نگاهی به کارنامه مدیران دســــتگاه ورزش اســــتان 
همدان در بیش از یک دهه گذشته بیاندازیم سال 86 
ســــید عبدی افتخاری از اســــتان کهگیلویه و بویراحمد 
بر مســــند مدیرکلــــی ورزش و جوانان اســــتان همدان 
نشســــت و در دوران مدیریــــت وی، افتخاراتــــی نصیب 
ورزش همدان شــــد تا جایی که در رشــــد سرانه ورزشی 
قدم های خوبی برداشته شد و شــــاهد رشد قابل توجه 

بودیم. همدان  استان  در  ورزشی  سرانه 
افتخاری تا ســــال 94 یعنی هشــــت سال در این سمت 
فعالیت کرد که در جای خود ســــابقه مدیریتی طوالنی و 
کم نظیر برای یک مدیر محســــوب می شود به طوری که 
در دولت هــــای نهم، دهم و یازدهم در اســــتان همدان 
بــــه عنــــوان مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 

داشت. فعالیت 
86 به همدان  انتقال تیم فوتبال پاس تهران در ســــال 
در دوران مدیریــــت افتخــــاری امتیــــاز خوبی بــــرای این 
مدیــــرکل محســــوب شــــد و ورزش همــــدان در اوایل 
حضور پــــاس در همدان رونق بســــیار خوبــــی گرفت و 
پاس بــــه عنوان یک موتور متحرک برای ورزش اســــتان 

آمد. افتخاری  کمک  به  همدان 
امــــا همانطــــور کــــه حضــــور پــــاس در همــــدان در زمان 
افتخاری صورت گرفت ســــال 90 نیز این تیم راهی لیگ 
دســــته اول فوتبال کشــــور شــــد تا شــــاهد انتقادات بر 

باشیم. همدان  استان  ورزش  دستگاه 
افتخاری در ســــه دولت نهم، دهم و یازدهم در مســــند 
مدیرکلی ورزش همدان حضور داشــــت و دو سال بعد 
 8 آمدن دولت تدبیر و امید بعد از گذشــــت  از روی کار 

ســــال جای خود را به رسول منعم معاون خود داد.
25 ســــال در عرصــــه ورزش با  رســــول منعم با ســــابقه 
اصالــــت مایری ســــال 94 به عنوان مدیــــرکل ورزش و 
جوانان اســــتان همدان انتخاب شــــد تا بعد از 8 ســــال 

شــــاهد تفکری نو در دســــتگاه ورزش اســــتان همدان 
باشیم.

منعــــم کار ســــختی در پیــــش داشــــت و از همــــان روز 
نخست که بر این مسند نشست انتقادات از او شروع 
مشــــکات  با  کشــــور  منعم  مدیریــــت  دوران  در  شــــد؛ 
اقتصــــادی رو به رو شــــد و دیگــــر خبــــری از بودجه های 
کان ملی و اســــتانی در بخش ورزش نبود تا پروژه های 

بگیرد. سامان  و  سر  ورزشی  نیمه کاره 
اوضــــاع  ورزشــــی  هیأت هــــای  نیــــز  ورزش  بخــــش  در 
بــــه عنــــوان اولین  کشــــتی  خوبــــی نداشــــتند و حتــــی 
ورزش اســــتان همــــدان کشــــتی گیر به نامی نداشــــت 
و از نــــام آوران خود تهی شــــده بود و ســــایر هیأت های 
ورزشــــی هم اوضاع خوبی نداشــــتند ضمــــن اینکه تیم 
آســــتانه ســــقوط به لیگ دســــته  فوتبــــال پاس نیز در 
وزهای  از ر دوم قرار داشــــت و همین موارد سبب شد 
جایگاه  منعم  از  وقت  اســــتاندار  رضایت  عدم  نخست 

کند. سست  را  وی 
ســــقوط پاس به دســــته دوم و دســــته ســــوم در دوران 
را برای بقای این مدیرکل ســــخت تر  کار  مدیریت منعم 
کــــرد تا ســــرانجام دی ماه 97 بعد از کــــش و قوس های 
آمــــدن نام افــــراد مختلف محســــن  فــــراوان و بر زبــــان 
جهانشــــیر از ســــمنان جایگزیــــن منعــــم شــــد امــــا بی 
انصافی اســــت اگر نخواهیم از سامت کاری و صداقت 
منعــــم کــــه موافــــق و مخالــــف ایــــن مدیر بــــر آن صحه 

نکنیم. صحبت  می گذارند 
و امــــا حضور محســــن جهانشــــیر در مســــند مدیرکلی 
ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان نیز خود داســــتانی 
جهانشیر  مدیریتی  ســــابقه  عدم  ابتدا  در  است؛  مفصل 
باعث شــــد تا ایــــن تغییــــر مدیریت با انتقــــادات زیادی 
نســــبت  ســــمنان  ورزش  جایگاه  ضعف  شــــود،  مواجه 
به همدان نیز باعث شــــد تا ورود یک مدیر از ســــمنان 
کنــــد؛ در دوران مدیریت  به همدان انتقــــادات را تندتر 
کاری این  جهانشــــیر بحــــث جوانــــان در اولویت هــــای 
مدیــــر قرار گرفــــت و از انتقادهای اصلــــی که هیأت های 
ورزشــــی اســــتان به وی وارد می کردند توجه ضعیف به 

بود. ورزش  مقوله 

یکی از عوامل اصلی که جایگاه محســــن جهانشیر را در 
همدان تضعیف کرد خبر صدور کیفرخواســــت از طریق 
دادستان ســــمنان به اتهام مشــــارکت وی در اختاس 
و جعل مهر یک فروشــــگاه کاالی ورزشــــی برای 4 نفر از 
کارمندان ورزش و جوانان ســــمنان بود که نام محسن 
جهانشــــیر به عنوان مدیــــرکل ورزش و جوانان همدان 

نیز در این اسامی دیده شد.
انعــــکاس این خبــــر در رســــانه های همــــدان نیز باعث 
شــــد تا شــــایعه های زیادی برای تغییر این مدیر شنیده 

شود.
در دوران مدیریــــت جهانشــــیر تیــــم فوتبــــال پاس دو 
فصــــل طایی را پشــــت ســــر گذاشــــت و تا یــــک قدمی 
صعــــود هم پیــــش رفت امــــا نــــاکام ماند که شــــاید اگر 
کارنامه جهانشــــیر ثبت می شد جایگاه  صعود پاس در 
وی در مســــند مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
 چند روز بعــــد از عدم صعود 

ً
تثبیت می شــــد اما دقیقــــا

پــــاس به لیگ دســــته اول فوتبال کشــــور خبر تودیع و 
معارفــــه مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان به 

رفت. خبرگزاری ها  خروجی  روی  یکباره 
در نهایــــت جهانشــــیر بعــــد از 21 مــــاه مدیریــــت بر این 

مســــند جای خود را در مهــــر ماه 99 به حمید ســــیفی از 
داد. همدان  استان  کشتی  قهرمانان 

کشور است  کشــــتی  از قهرمانان پرآوازه  حمید ســــیفی 
که افتخارات زیادی در دوران ورزشــــی خــــود در کارنامه 
دارد وی قهرمان بازی های آســــیایی ســــال های 2005 و 
2006 چیــــن و قزاقســــتان، قهرمان دانشــــجویان جهان 
ســــال های 2002 و 2004 کانادا و لهستان و قهرمان جام 

است. ایران   2006 جهانی 
دارد  ورزش  در  برنامه ریــــزی  و  مدیریت  دکترای  ســــیفی 
و فرزند شــــهید و برادر 3 شهید نیز اســــت و در کارنامه 
مدیریت وی نیز مدیرکل تربیت بدنی دانشــــگاه علم و 

می شود. دیده  صنعت 
بــــه طور قطــــع حمید ســــیفی در روزها و ماه هــــای پایانی 
دولت تدبیر و امید دوران ســــختی را در ورزش همدان 
در پیش خواهد داشــــت هر چند وی می تواند نفســــی 
کالبد نیمه جان ورزش همدان بدمد و شاید  دوباره در 
کشور  از ســــال ها شــــاهد رشــــد ورزش همدان در  بعد 

باشیم.
از  پــــاس  فوتبال  تیــــم  ســــقوط  گذشــــته  ســــال های  در 
لیــــگ برتر تا دســــته ســــوم و انحال تیم هــــای والیبال، 

ســــایر  و  کشــــتی  فوتســــال،  هندبــــال،  بســــکتبال، 
را هر روز بدتر  رشته های ورزشــــی اوضاع ورزش همدان 
از گذشــــته کرده اســــت که به تبع حضور یــــک مدیر که 
خود از ورزشــــکاران و قهرمانان بوده و به خوبی شرایط 
روزهای  نویدبخش  می تواند  می کند  درک  را  ورزشکاران 
خوبــــی برای ورزش اســــتان همــــدان باشــــد؛ همچنین 
کشتی به عنوان اولین ورزش نشان آور استان همدان 
با حضور یک مدیر قهرمان در این رشــــته، آینده روشنی 

داشت. خواهد 
یکی از بزرگ ترین ضعف های دســــتگاه ورزش اســــتان 
دســــتگاه  روزمرگــــی  گذشــــته  ســــال های  در  همــــدان 
ورزش، عــــدم انگیــــزه کارکنــــان دســــتگاه ورزش، جا به 
جایــــی مســــتمر مدیران شهرســــتان ها، عــــدم توجه به 
بوده  ورزشی  اماکن  واگذاری  بحث  و  ورزشی  هیأت های 
که باعث شــــده روز به روز ورزش دیار هگمتانه شــــاهد 

باشد. افول 
با همه این تفاسیر امیدواریم این مدیر جوان و ورزشی 
بتواند در مدت مدیریت خود کارنامه درخشانی از خود 
بــــرای هم اســــتانی هایش به یادگار بگــــذارد و به ورزش 

الوند سر و سامان دهد. دیار 
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گزارش تصویری

اندیشه شهید همدانی 
خودش را نوکر نوکران ارباب می دانست

 شــــانزدهم مهرمــــاه مصادف بــــود با پنجمین ســــالگرد 
شــــهادت سردار سپاه اســــام سرلشکر پاســــدار شهید 
حاج حســــین همدانی، رادمردی از قبیله عشــــق که دل 
به قبیله عشــــاق ســــپرده بود و در ســــجده خاکی و زالل 
بندگی در ســــجاده معنا به تماشای جال و جمال ربوبی 
می نشســــت تا در عجین خلوت و جلوت، خدا را حاضر و 
ناظــــر ببیند و در قرب الهی، یکتا معبود را نزدیک تر از رگ 

گردن مشاهده کند.
او جرعه نوش معرفت و آبشــــخور عرفان نابی بود که در 
ذات الیتناهــــی و اقدس پاک حضرت حــــق، هضم و باور 
حــــق در اعضا و جوارحــــش بارور و چــــون درختی تنومند 
رشــــد و نمو کرد تا در سایه سار این شــــجره طیبه بتواند 
در جریــــان نهضــــت عظیم امــــام خمینی عظیم شــــأن و 
مبارزات قبل از انقاب اســــامی در براندازی رژیم ســــتم 
شاهی جریان ســــازی نماید و اقدامات ســــازنده روز های 
شــــکوهمند و تاریخی پس از پیروزی انقاب اســــامی در 
شکل گیری سپاه پاسداران، ســــاماندهی جبهه های نور 
علیه ظلمت با شــــروع جنگ تحمیلی و تداوم آن در دفاع 
عزتمند هشت ساله ملت رشــــید ایران همچنین ایفای 
نقش مستشــــاری در نجات کشور برادر سوریه و حرم دو 
بانوی دمشــــق بلوغ و نبوغ اعتقادی و انقابی خویش را 

به منصه ظهور در آورد.
، خــــدا را می دید و نه خود  جالــــب توجه آن که در انجام امور
ل اهلل اهل دل و ساکنان  را. خنکای شیفتگی او به حریم آ
خانه ســــلوک را مدهوش می کرد. شــــخصیتی که شیفته 
، شــــوکت و امنیت  خدمت بود و نه تشــــنه قدرت. اقتدار
ملــــی را در چارچوب دین و التزام عملــــی به والیت مطلقه 
فقیه می پنداشــــت و بازیچــــه قرار دادن اعتقــــادات دینی 
مردم را خیانــــت مبرهن قلمداد می کــــرد. مقید به قیود و 
متشرع به شرع مقدس، مؤدب به آداب اسامی و رعایت 

احــــکام و متخلق به اخاق محمــــدی )ص( از وی چهره ای 
دینی، انقابی و ماندگار ساخت. سودای خدمت داشت 
و از سویدای دل خدمت بدون منت به مردم را معیار قرار 

داده بود.
از درون جامعــــه برخاســــته بــــود و بــــه نیکــــی الیه هــــای 
الم مردم،  اجتماعی را می شــــناخت و با شــــناخت درد و آ
همواره به متن می اندیشید. دوری از حواشی و پرداختن 
بــــه متن، زیــــر ســــاخت فکــــری او را پایه ریزی کــــرده بود. 
صیانت از حقوق شــــهروندی و حفظ کرامت ذاتی انسان 
مرتبــــط با مفاد حقوق بشــــر اســــامی در رد حقوق بشــــر 
غربی به ویژه مدعیان دروغین آمریکایی از شاخص های 
نگاه سیاســــی او در حمایت از مســــتضعفان عالم، مردم 
افغانســــتان،  ســــوریه،  یمــــن،  فلســــطین،  ســــتمدیده 
کشــــورهای آفریقایــــی و در دفــــع رژیم جعلی اســــرائیل و 

بود. غاصب  صهیونیسم 
تحقق توسعه و پیشرفت سیاســــی، اقتصادی، فرهنگی 
و نظامــــی را در احترام بــــه آرا نخبگان فکــــری و ابزاری، خرد 
جمعــــی و تــــاش تیمــــی تلقــــی می کــــرد. وقت شــــناس، 
دقیق نظــــر و دارای انضبــــاط فردی و اجتماعــــی بود. ظاهر 
آراســــته و نورانی وی پرده از ســــر وجودش بر می داشــــت. 
همگرایی را بــــه گفتار درمانی ترجیح مــــی داد و در حوادث 
ســــخت جنگ و دفع فتنــــه، در صحنه کارزار خــــط مقدم را 
انتخاب می کرد. لحظه شــــناس، بهنگام، به روز با بصیرت 
امور کشــــور و جهــــان پیرامون را رصد می کــــرد. آموزه های 
دینی بــــه او آموخته بود که دیانت و سیاســــت را به هم در 
آمیــــزد و در رفتار اعتقادی به تکلیف عمل کند تا به نتیجه 
بیندیشــــد. در ســــازه انگاری منبع تهدید را از خود تهدید 
مهم تر می دانســــت. اهل گفتمان و در پاسخ به شبهات 
، دارای  منطق را به کرسی آزاد اندیشی می کشاند. ژرف نگر
تعمق و تأمل بود. ســــخنش از صفای باطن و طهارت روح 

برای مخاطبان عام و خاص دلنشین و گوارا بود. تیزبین و 
نکته سنج، بی پیرایه و پیچیدگی. ذکاوت و هوشمندی او 
را به درجات عالی فرماندهی در سطح ارشد نظامی کشاند. 
اما گرفتار نام و نشــــان، اسم و رسم، حرف های پر طمطراق 
نگردیــــد. به ذهنــــم متبادر و خاطــــرم خطور کــــرد روزگاری 
پس از بازگشــــت از مأموریت ســــوریه در جمع پیرغامان 
حسینی که مســــؤولیت اجرای برنامه را عهده دار بودم به 
رســــم ادب ایشــــان را با عنوان و مشــــخصات نظامی برای 
ایراد ســــخن در جایگاه همایش دعوت کــــردم. وی پس 
از اســــتقرار و ادای احترام بــــه هیئات مذهبــــی اظهار کرد: 
بهترین منصب و نام و نشان برایم نوکری نوکران آقا امام 
حســــین)ع( اســــت. جمعیت مات و مبهوت از این همه 
افتادگی بر خــــود می بالید. حلقه عاشــــورائیان و هق هق 
گریه نوکران سیدالشــــهدا در ترنم بــــاران اهل بکاء طرب 
، حماســــی و شــــور آفرین بود. او با تفکر عاشورایی و  انگیز
انس با حاج قاســــم در مکتب ســــلیمانی فاتح دل ها بود. 
جغرافیای بدون مرز اعتقادی، او را شیدا و آواره بیابان های 
دمشــــق و حلب ســــاخت. دیپلماســــی قــــوی را در مردم 
ســــاالری دینی و ظرفیت سازی مردمی برخاف دمکراسی 
غرب در بســــیج توده ها به نفع مردم و بــــرای مردم در طرح 
و ایجاد بســــیج وطنی ســــوریه بــــه یادگار گذاشــــت. بزرگ 
بود و بزرگی داشــــت در بســــیاری از جمع ها و نشست ها 
هرگاه تصمیمات کارســــاز نبود ارائه طریــــق می کرد الجرم 
فصل الخطاب قرار می گرفت و بن بســــت کار و معبر راه را 
می گشــــود زیرا دارای حرمت بود و چیزی را به نفع خودش 
مصادره به مطلوب نمی کرد. آنها که زوایای بینش و ابعاد 
وجودش را درک کردند به پاس حدود نیم قرن مجاهدت 
و رشــــادت پس از شــــهادت بــــه شایســــتگی در تکریم و 
تجلیــــل از او پرداختند. در تشــــییع پیکر مطهرش شــــهر 
تماما تعطیل و یکپارچه در بدرقه مســــافر آسمانی حضور 

یافتند. آنجا که تحســــین ولی امر مسلمین را برانگیخت. 
حال آن که اکنون ما مانده ایم و میراث گران سنگ شهید 
در ســــربازی انقاب، انقابی بودن و انقابی ماندن، دقت 
در تحول و تحول گرایی، مردم داری و مردم یاری، سیاســــی 
بودن و دوری از سیاســــی کاری، پیمودن صراط مستقیم 
انقاب در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه، شــــجاع 
انقــــاب اســــامی، محرومیت زدایــــی و مبارزه بــــا فاصله 
طبقاتــــی، جهت گیــــری در مســــیر جهش تولیــــد و رونق 
اقتصادی، مــــاک قرار دادن اقتصــــاد مقاومتی نه طمع به 
اقتصاد لیبرال ســــرمایه داری و وابســــته به جهان غرب و 
اقتصاد جهانی، تــــاش در تحقق کامل عدالت اجتماعی، 
رعایت وجدان کار و انضباط اقتصادی، ارتقا آســــتانه صبر 
و شــــرح صدر در حوزه نقد منصفانه، ممانعت از چپاول و 
غارت بیت المال و اشرافی گری، حفظ سرمایه های مادی، 
معنــــوی، تأمیــــن و معرفی و بــــه کارگیری نیروی انســــانی 
متعهــــد، متخصص، کارآمد و دلســــوز با افــــکار مدیریت 
جهــــادی در مناصب و مســــؤولیت های خطیر کشــــور در 
گام دوم انقاب، دشمن شناسی، آینده نگری، برنامه ریزی 
و جبران شــــرایط و مافات شــــیوع کووید 19 در پسا کرونا، 
واکاوی آسیب های گذشته، بازنگری در انجام صحیح و به 
موقع مسؤولیت خطیر قوای ســــه گانه در رفع تنگناهای 
اقتصادی و معیشــــتی، انتخاب کاندیدای اصلح ریاســــت 
جمهوری در 1400 و ســــرانجام تجهیز کامل به ســــاح قرآن 
و ایمان در پیروی از ولی فقیه زمان در شــــکل دهی تمدن 
نوین اسامی و بسترســــازی حکومت مهدوی که عینا در 
، نوشــــتار و وصایای باقی مانده از حبیب حرم سردار  گفتار
بی ادعا حاج حسین همدانی مشــــهود و موید این مقال 
است که می تواند نقشــــه راه حافظان حدود و ثغور اسام 

ناب محمدی و انقاب اسامی در پهنه گیتی باشد.
ان شاءاهلل

بازخوانی ۲0 جمله کلیدی امام خامنه ای درباره "شهید و شهادت"
رهبر  اطاع رســــانی  پایگاه  اندیشــــه:  وه  گر هگمتانــــه، 
از  20 جملــــه برگزیده  گزیــــده بیانات زیــــر  انقــــاب در 
رهبر انقاب درباره  »شــــهید و شــــهادت« را بازخوانی 

: می کند
شــــهادت، مرگ تاجرانه و مــــرگ آدم های زرنگ اســــت. 

1384.02.12
شــــهادت، یعنــــی وارد شــــدن در حریم خلــــوت الهی و 
میهمان شدن بر سر سفره ی ضیافت الهی؛ این خیلی 

باعظمت است. 1370.10.11
شــــهادت بدین معنا اســــت کــــه یک انســــان برترین و 
محبوبترین سرمایه ی دنیوی خویش را نثار آرمانی سازد 

که معتقد اســــت زنده ماندن و بارور شدن آن، به سود 
بشریت است. 1381.09.15

، یعنی ندیــــدن و به حســــاب نیاوردن خــــود. این،  ایثــــار
اّولین موضعگیرِى شهید است. 1376.02.17

شــــهدا این هدیــــه ی الهی را آســــان و رایگان به دســــت 
نیاوردنــــد؛ به قیمت مجاهدت به دســــت آوردند؛ در راه 
خدا جهاد کردند، از خودشان گذشتند و خدا این هدیه 

را به آنها داد. 1384.02.12
هدیه شــــهادت را خدا به چه کســــی میدهــــد؟ خدا این 
هدیــــه را ارزان نمیدهد؛ به کســــانی میدهد کــــه در راه او 

مجاهدت کنند. 1384.02.12

شــــهید جــــان را فروخــــت و در مقابــــِل آن، بهشــــت و 
رضاى الهــــی را گرفت که باالترین دســــتاوردها اســــت. 

1368.05.25
آن چیزى که مــــا باید به آن افتخار بکنیم این اســــت که 
رسم شهادت و ســــّنت الهِی قتل فی سبیل ا هلل ، با نظام 

اسامی زنده شد. 1368.05.25
خاصیت کشته شــــدن در راه خدا این است که انسانی 
جان خود را صرف میکند براى یک هدف و مقصد الهی 
و خداى متعال هم در پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ، 
ت او تداوم میبخشد و یاد، فکر و آرمان 

ّ
حضور او را در مل

او زنده میماند. 1368.05.25

اگر ایــــن شــــهادت ها نبود، اگــــر این فداکاری هــــا نبود، 
این نظام باقــــی نمی ماند؛ این نهال نظــــام، مورد تهاجم 

طوفان های سخت بود. 1395.09.15
مســــاله شــــهید و ایثارگرى، موتور حرکت جامعه است. 

1383.04.16
، حیاتی و  بزرگداشــــت شــــهدا بــــرای آینده  ایــــن کشــــور

ضروری است. 1393.11.27
گاهــــی رنج و زحمِت زنده نگهداشــــتن خون شــــهید، از 

خود شهادت کمتر نیست. 1376.02.17
من عقیده  راســــخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی 

، زنده نگه داشتن نام شهدا است. 1393.11.27 کشور

یاد، افتخــــارات، عزت شــــهدا را همه بایــــد نصب العین 
بشــــود.  فراموش  نگذاریــــد  بدهنــــد؛  قــــرار  خودشــــان 

1386.02.02
روزبه روز باید یاد شــــهدا و تکرار نام شــــهدا و نکته یابی و 
نکته ســــنجی زندگی شــــهدا در جامعه  ما رواج پیدا کند. 

1393.11.27
آنجائــــی که یاد شــــهادت، یاد و ذکر شــــهیدان، تمجید 
از عظمت شــــهیدان وجود دارد، هر انســــانی، هر دلی 
احســــاس عظمــــت و اســــتغنای از غیر خــــدا می کند. 

1390.12.10
فرهنــــگ شــــهادت یعنــــی فرهنــــگ تاش کــــردن با 

بلندمــــّدت  اهــــداف  بــــرای  خــــود  از  ســــرمایه گذاری 
آن  البّتــــه در مورد ما  مشــــترک بین همه ی مردم؛ که 
برای  نیســــت،  هم  ایــــران  ت 

ّ
مل مخصــــوص  اهداف، 

اســــت.  بشــــریت  جهان  بــــرای  بلکه  اســــام  دنیــــای 
1393.11.27

جلســــات بزرگداشت شــــهدا، ادامه ی حرکت جهادی و 
ادامه ی شهادت است. 1393.11.27

کنیــــم  ســــعی  شــــهیدان  زندگی نامــــه ی  بیــــان  در 
خصوصّیــــات زندگــــی این ها و ســــبک زندگــــی اینها و 
چگونگی مشــــی زندگی این ها را تبیین کنیم، این مهم 

است. 1395.07.05

محمدجواد بیات

پنجمین سالگرد شهادت حبیب حرم
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

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

نمائیــد.
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عکس روز

 ادامه عملیات پیاده رو سازی بلوار محمدیه توسط شهرداری منطقه دو
مســـتند »نبرد های تامکت« 

وازهای شـــجاعانه خلبانان  پر
می کند وایت  ر را   14 اف ایرانی 

»نبرد های  مســــتند  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
وی  از دالورمــــردی خلبانان نیر وایتی  تامکــــت«، ر
در  آنان  هوایی  نبردهــــای  و  اســــت  ارتش  هوایی 
هشــــت ســــال دفاع مقدس را به تصویر کشیده 

است.
یکــــی از مهم تریــــن بخش های جنگ در هشــــت 
خلبانــــان  هوایــــی  نبــــرد  مقــــدس،  دفــــاع  ســــال 
همان  از  اســــت.  بعثــــی  دشــــمن  بــــا  کشــــورمان 
آن  وزهای  ر آخریــــن  تــــا  جنگ  ابتدایــــی  ســــاعات 
وی هوایــــی نقــــش مهــــم و مؤثــــری برعهده  نیــــر
داشــــت و توانســــت با فعالیت خود بســــیاری از 
پشــــتیبانی  در  و  خنثی  را  دشــــمن  عملیات هــــای 
وی زمینــــی در عملیات هــــای جبهه خودی  از نیــــر

کند. عمل  اثرگذار 
از  وایتــــی  ر تامکــــت«،  »نبرد هــــای  مســــتند 
ارتــــش  هوایــــی  وی  نیــــر خلبانــــان  دالورمــــردی 
اســــت و نبردهای هوایی آنان در هشــــت ســــال 
البته  اســــت.  کشــــیده  تصویر  به  را  مقدس  دفاع 
ایــــن مســــتند ســــراغ نبردهایــــی رفته اســــت که 
14 انجام شــــده اســــت. محمد  بــــا هواپیمــــای اف
شــــکیبانیا، کارگردان این مســــتند ســــراغ جمعی 
ایــــران  اســــامی  جمهــــوری  ارتــــش  خلبانــــان  از 
رفتــــه اســــت و بــــا آنــــان در مــــورد عملیات هایی 
14 انجام دادنــــد به بحث و  که بــــا هواپیمــــای اف

است. نشسته  گفت وگو 
این فیلم مســــتند به گونه ای ساخته شده است 
خلبانان،  صحبت هــــای  خــــال  در  بینندگان  کــــه 
را می بینند.  صحنه های بازســــازی شــــده نبردهــــا 
14 ایران  بازســــازی درگیری هوایــــی خلبانــــان اف
و  اصفهان  خــــارک،  آســــمان  در  عراقی  خلبانان  با 
»نبرد های  مســــتند  بخش هــــای  جمله  از  تهــــران 

است. تامکت« 
 مســــتند »جایی برای فرشــــته ها 

ً
شــــکیبانیا اخیرا

نیست« را ســــاخته که ضمن استقبال مخاطبان، 
در ســــیزدهمین جشــــنواره »ســــینما حقیقت« و 
دســــت  به  زیادی  توفیقات  فجر  فیلم  جشــــنواره 
مجری  عنــــوان  بــــه  وزهــــا  ر ایــــن  شــــکیبانیا  آورد. 
مســــتند  شــــبکه  در  »نردبان«  تلویزیونی  برنامــــه 

دارد. فعالیت 

سینما

ین نعمت است  ایمان الهی باالتر
و جای شکر دارد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت:  اگر سپاســــگزارى 
کنید، حتما افزونتان دهم و اگر کفران کنید، عذاب من بســــیار ســــخت 

است.
یل  ســــا و نعمت هــــا   : نــــد ه ا د مو فر م  لســــا علیه ا حســــن  م  مــــا ا
لهی  ا ر  ا گز شــــکر نها  آ ل  قبــــا ر  د گر  ا  ، هســــتند ن ها  نســــا ا یــــش  ما ز آ
ب  ا عــــذ بــــه  شــــی  با س  ســــپا نا گــــر  ا و   ، حمــــت ر و  نعمتنــــد  شــــی  با

. ند می شــــو یل  تبد
حکایت: مردی نزد سهل بن عبدا... آمد و بسیار گله مند شد که دزدی 
آمــــده در محل کارم و خیلی از کاالهایم را به ســــرقت برده اســــت، چون 
سهل افراط و نومیدی را در او یافت به مال باخته گفت: »برو شکر الهی 
را به جای آر که دزد بخشــــی از موجــــودی تو را برده، ولی مانند شــــیطان 

ایمان و اعتقاد تو را ندزدیده است.«
ستایش خداوند بخشنده را
که موجود کرد از عدم بنده را

که را قوت وصف احسان اوست
که اوصاف مستغرق شأن اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مناسبت

»حافظ« درخشان ترین ستاره  فرهنگ فارسی است
حافظ حامل یک پیام و یک فرهنگ است

هگمتانه، گروه فرهنگی: امروز روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. به 
همین مناسبت بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقاب درباره این 

شاعر بزرگ را می خوانیم.
حافظ بدون شــــک، درخشــــان ترین ســــتاره  فرهنگ فارســــی است - 
شعر فارســــی، - در طول این چندین قرن تا امروز نداریم هیچ شاعری 
را کــــه به قدر حافظ، در اعمــــاق و زوایای جامعه  مــــا و ذهن و دل ملت 
ما نفوذ کرده باشــــد و حضور داشته باشد. شــــاعرِ همه  قرن ها و همه  
قشرهاســــت. از عرفای بی خود از خــــوِد مجذوِب جلوه هــــای الهی، تا 
ادیبان و شــــاعران خوش ذوق، تا رندان بی ســــر و پا و تــــا مردان و زنان 
معمولی جامعه ی ما، هر کدام در حافظ ســــخن دل خود را یافتند و به 
زبان او، شرح حال و وصف حال خود را سرودند. شاعری که دیوان او تا 
امروز هم، پرفروش ترین کتاب و پرنشرترین کتاب، بعد از قرآن است 
و دیوان او در همه جای این کشــــور و در بسیاری از خانه ها - یا بیشتر 
خانه ها - با قداست و حرمت، در کنار کتاب الهی گذاشته شده است. 
شاعری که لفظ و معنا را و قالب و محتوا را با هم به اوج رسانده و در هر 
مقوله ای که سخن رانده، زبده ترین و موجزترین و شیرین ترین را گفته 

است. امروز بزرگداشت این شاعر است.
البته در جامعه  ما و در بیرون از کشور ما، درباره  حافظ، سخن ها گفتند 
و قلم ها زدند و بــــه ده ها زبان دیــــوان او را برگرداندند و ده ها کتاب در 
شــــرح حال او یا دیوان او نوشتند؛ اّما همچنان حافظ به صورت کامل، 

ناشناخته است...
مــــا حافظ را فقط به عنوان یک حادثه  تاریخی ارج نمی نهیم، بلکه حافظ 
همچنین حامل یک پیام و یک فرهنگ اســــت. دو خصوصیت وجود 
دارد کــــه به ما حکــــم می کند که از حافــــظ تجلیل کنیم و یــــاد او را زنده 
کنیم. اول: زبان فاخر اوست که همچنان در قله ی زبان فارسی و شعر 
فارســــی است و ما این زبان را باید ارج بنهیم و از آن معراجی بسازیم به 

سوی زبان پاِک پیراسته ی کامل واال؛ چیزی که امروز از آن محرومیم.
دوم: معارف حافظی اســــت که خود او تکــــرار می کند که از نکات قرآنی 
اســــتفاده کرده اســــت. قرآن درس همیشــــگی زندگی انسان است و 
دیوان حافظ مستفاد از قرآن است و خود او اعتراف می کند که نکات 
قرآنی را آموخته و زبان خودش را به آنها گشــــوده است. پس محتوای 
شــــعر حافظ آن جا که از جنبه  شــــعری محْض خارج می شــــود و قدم در 
وادی بیان معارف و اخاقیات می گذارد، یک گنجینه و ذخیره اســــت 
؛  برای ملت ما امروز و نسل های آینده و همچنین برای ملت های دیگر
چون معارف واالی انسانی مرز نمی شناسد. پس بزرگداشت از حافظ، 
بزرگداشت از فرهنگ قرآنی و اسامی و ایرانی است و بزرگداشت از آن 
اندیشه های نابی اســــت که در این دیوان کوچک، گردآوری شده و به 

بهترین و شیواترین زبان، ادا شده است...
حافظ به هیچ وجه آن رنِد میکده نشــــیِن اسیر می و مطرب و َمْه جبین 
که تصویر کردند، بعضی نیســــت و باز تکرار می کنــــم که منظور من از 
حافظ، آن شــــخصیتی اســــت که از حافظ در تاریخ ماندگار است یعنی 
آن بخش اصلــــی و عمده ی عمر حافظ که بخش پایانی عمر اوســــت. 
نمی گویم در طول عمرش چنین نبوده، شاید هم بوده - البته قرائنی 
هم بر این معنا داللت می کنــــد - اما حافظ در اقًا ثلث آخر زندگیش، 
یک انسان وارسته و واالســــت. اّواًل یک عالم زمانه است، یعنی درس 
خوانده و تحصیل کرده و مدرســــه رفته اســــت. فقه و حدیث و کام و 
تفسیر و ادب فارسی و ادب عربی را آموخته. حّتی آن چنان که حدس 
زده می شود از اصطاحاتی که در نجوم و غیرو به کار رفته، در این علوم 
هم دستی داشــــته و تحصیلی کرده، یک عالم است. این عالم، بساط 
علم فروشی و زهدفروشــــی و دین فروشی را هرگز نگسترده، که آن روز 
چنین ساطهایی رواج داشته. این عالم، در بخش عمده ای از عمرش، 
راه ســــلوک و عرفان را هــــم پیموده. در این که وابســــته  بــــه فرقه ای از 
متصّوفه هم نیســــت، شــــاید شــــّکی نباشــــد. یعنی هیچ یک از فرق 
متصّوفه، نمی توانند ادعا کنند که حافظ جزو سلســــله  آنهاســــت؛ زیرا 
که برای او هیچ مرشدی، شــــیخی، قطبی بیان نشده و بعید هم به نظر 
می رسد که او قطبی و شــــیخی داشته باشد و در این دیوانی که از افراد 
م سخنی نرفته باشد. البته 

ّ
زیادی در او ســــخن رفته، از آن مرشد و معل

در اشعار او، اشاره ای هست به این که بدون پیر نمی شود رفت در راه 
عشق که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد:

به راه عشق منه بی دلیِل راه قدم
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
بنابراین یک انسان وارسته ای است که شعر او و سخن شاعرانه ی او 
در زمان خودش، هم در شــــیراز و هم در سراســــر ایران و خارج از ایران 
گسترش یافته بوده و شــــهرت یافته بوده که خود او در اشعارش، به 
، آنچه که در  این اشــــاره می کند: از بنگالــــه و هند و چین تا روم و مصــــر

.
ً
 و انصافا

ً
شعر خودش هست. باید هم همین جور باشدحّقا
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 »به توان مردم« منتشر شد

اولین کتاب تجربه نگاری فعالیت های مردم محور
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کتاب »بــــه توان مــــردم« از 
تازه های کتاب و ادبیات اســــت که از ســــوی انتشــــارات 
دانشگاه امام حسین )ع( منتشر شده و به تجربه نگاری 

فعالیت های مجموعه های مردمی می پردازد.
کتاب »بــــه توان مــــردم«، تألیــــف مجید حســــین زاده، از 
تازه هــــای کتــــاب و ادبیات اســــت کــــه بــــه تجربه نگاری 
فعالیت هــــای اجتماعــــی مجموعه هــــای مردمی کشــــور 
می پردازد. این اثر توســــط مؤسســــه چاپ و انتشــــارات 
دانشگاه امام حســــین )ع( در 194 صفحه روانه بازار نشر 

شده است.
انتشارات دانشگاه امام حســــین )ع( این اثر را که اولین 
کتاب های تجربه نگاری اندیشکده بسیج  کتاب از سری 
و نهادهای مردمی است، در 9 فصل منتشر کرده است. 
این اثر روایت آدم های معمولی در نقاط مختلف کشــــور 
اســــت که با دســــت خالی اما انگیره های سرشار بی آنکه 
منتظر نهاد، سازمان یا ارگانی بمانند به شناسایی و حل 

مسائل و معضات محله خود پرداختند.
در مقدمــــه این کتاب آمده اســــت: »شــــاید "یــــداهلل مع 
الجماعه" که در روایت های مأثور معصومین داریم، یکی 
از معانی اش همین به توان مردم شدن است؛ چون خدا 
با مردم اســــت؛ هر کــــس با مردم جمع شــــود، بی نهایت 
می شــــود. به همین دلیل، اثر فعالیت های این گونه، پر 

برکت و ماندگار است.«
در فصل اول کتاب یک تجربه مردمی جدی در فقرزدایی 

در شــــهر کرمان روایت شــــده که یک تجربه کامًا زنانه و 
نشان دهنده ظرفیت های جدی زنان انقاب اسامی در 

حل مسائل مهم اجتماعی جامعه ایرانی است.
فصل دوم روایت یک تجربه متهورانه از جمعی از فعاالن 
فرهنگــــی بندرعباس اســــت کــــه در یکــــی از بدنام ترین 
مناطق حاشــــیه شــــهر بندرعباس در حوزه های اعتیاد، 

طاق، فحشا و.... انجام گرفته است.
فصل ســــوم تجربــــه مدیریت مطالبات مردمــــی در ورزنه 
اســــت. تجمعات مــــردم ورزنــــه نمونــــه ای از مطالبه گری 
مردمی در سال1392 بود که تاش گردید با حفظ اصول 
انقــــاب اســــامی، حــــرف مــــردم را به گوش مســــؤوالن 

برساند.
فصــــل چهــــارم کتــــاب، تجربــــه فعالیت های خیریــــه، در 
ل یاســــین در  بزرگترین هیأت آب پخش اســــت. هیأت آ
، مهم ترین و مؤثرترین  بخش آب پخش شــــهر بوشــــهر
نهاد اجتماعی شهری است که عمًا مدیریت بخش، به 

لحاظ اجتماعی را بر عهده دارد.
ســــه تجربه جدی مردمی در حوزه کتــــاب و کتاب خوانی 
از ســــه زاویه مختلف در قم، تهران و مشــــهد، فصل های 
پنجــــم تا هفتم این کتاب را شــــکل داده انــــد؛ تجربه اول 
یــــک پاتــــوق خانوادگی در مصــــرف کتاب اســــت؛ تجربه 
دوم به حوزه مشــــاوره و توزیع پارتیزانی کتاب توسط یک 
گروه طلبــــه در متروی تهران می پردازد و تجربه ســــوم نیز 
به تربیت نیرو بر اســــاس کتاب و کتاب خوانی اختصاص 

دارد. کتابخانه امیرحسین فردی، پایگاه اجتماعی است 
که حاصل دغدغه چند بچه حزب اللهی برای فعالیت در 

حاشیه شهر است.
فصل هشــــتم کتاب تجربه فعالیت خیریه بیت المهدی 
در حاشیه شــــهر مشــــهد اســــت که رویکردی جدی در 
تربیت نیــــرو و توانمند ســــازی مخاطبان خــــود دارد. اما 
، نشــــان دهنده ظرفیت حیاتــــی روحانیت در  تجربــــه آخر
اصاح گــــری اجتماعی اســــت. موفقیت حجت االســــام 
یحیایی در ارتقــــای اجتماعی محله های آســــیب دیده در 
سمنان، نشان دهنده آن است که هنوز روحانیت، مورد 
اعتماد و اعتبار مردم است. اگر روحانی ای بخواهد، مردم 

پای کار او خواهند آمد.
عاقه منــــدان بــــرای دریافــــت ایــــن کتــــاب می توانند با 
09121597523 تماس  88839297-021 و  شــــماره های 
bookiversity. و basalam.com بگیرند یــــا از طریق وبگاه

ir اقدام به خرید برخط کنند و یا به فروشــــگاه انتشــــارات 
دانشــــگاه امام حســــین )ع( واقع در تهران، ضلع شرقی 

میدان فردوسی مراجعه کنند.

ما هزار و سیصدی ها
تنها 5ماه و ده روز دیگر مانده 
به آغــــاز یک ســــده جدید؛ 1400 

خورشیدی
و انــــدوه عمیقــــی که بــــه جانم 

می نشیند
سینه ام  می اندیشم  1400که  به 
می شود  دلواپســــی ها  از  لبریز 
را  گلویــــم  عجیبــــی  بغــــض  و 

می فشارد
گویی زمانه افســــار بریده و کشان کشــــان ما را با خود به 

ناکجا آباد می برد
با آمدن 1400 من دیگر یک هزار و سیصدی می شوم

1400برای من آغاز یک پایان است
با آمــــدن 1400 ما هزار و ســــیصدی ها کهنه می شــــویم و 

شاید کمی دل آزار
من به کودکی که 1400/1/1 متولد می شود نیز می اندیشم
من به نســــل 1400 می اندیشم نســــلی که اگر روزی سال 

تولدم را جویا شدند باید بگویم: هزار و سیصد و...
و نگاهی از این نسل که تصورش برایم چندان دشوار نیست

بسیار تلخ و دردآور است اما
من حتی به این موضوع می اندیشــــم که بــــا آمدن کرونا 
این بای قرن بیســــت و یکمی و پاییز و زمستان سخِت 

در پیــــِش رو کــــه مــــا را از آن می هراســــند؛ کدامینمان به 
1400خواهیم رسید و پرونده کدامینمان در همین 1300 

بسته می شود؟
بی شــــک ما هزار و ســــیصدی ها تــــا انتها و حتــــی میانه 
این ســــده را نخواهیم دید... پر بیراه نگفتــــه ام اگر 1400را 

شمارشی معکوس برای هزار و سیصدی ها بدانیم
تلخی این افکار هر چند کاممان را نیز تلخ خواهد کرد اما 
من جسارت اندیشــــیدن به این افکار را از انکار و یا حتی 

فرار از آن باالتر می دانم
من به این مهم می اندیشــــم که در کدام نقطه از این سده 
پرونده سفرم به این دنیا برای همیشه بسته خواهد شد؟

با همه تلخی ها اما گمان می کنم که بسیار شگفت انگیز 
است که آدمی تجربه زیستن در 2 سده را داشته باشد

مــــن به همه کســــانی که هزار و ســــیصد آمدنــــد و هزار و 
سیصد هم رفتند و می روند نیز می اندیشم

چه بســــیار هزار و ســــیصدی هایی که آرزو داشتند 1400را 
تجربه کنند و حتی برای آن برنامه ها داشتند اما خیلی زود 

سفرشان به پایان رسید...
ای کاش رنــــج این بیماری عالم گیــــر و درد این گرانی های 
افسارگســــیخته امانمان می داد تا شاید کمی با آسودگی 
، لحظه لحظه هزار و ســــیصدمان را مزه مزه کنیم و  خاطــــر

سپس به دست تاریخ بسپاریمش

باری سخن کوتاه می کنم
1400در راه اســــت بــــا هــــزار و چهارصــــد پیــــام بــــرای مــــا 
هــــزار و ســــیصدی ها! و پرونــــده 1300 با همــــه تلخی ها و 

شیرینی هایش به زودی بسته خواهد شد
آغــــاز شــــگفت انگیز اســــت؛ 1400 یک فرصت  1400یک 

دوباره است
، برای بســــیاری میانه سفر و  1400برای بســــیاری آغاز سفر

برای بسیاری دیگر پایان یک سفر است
دفتر صدبرگ 1400 اکنون پاک و ســــفید اســــت و این ما 
هستیم که با نیت ها و افکارمان و نیز اعمال و کردارمان 

این صدبرگ روزگار را قلم می زنیم
همسفران هزار و سیصدی ام

شاید سفرمان به این دنیا بسیار کوتاه باشد اما بی شک 
فرصــــت هر ثانیه نفس کشــــیدن در ایــــن دنیا موهبتی 

است الهی که باید قدردانش باشیم
مگر نه این که زندگی یک سفر است و ما انسان ها سفرنامه 
نویس؟ پس چرا بهترین سفرنامه را از خود به یادگار نگذاریم؟

همسفران هزار و سیصدی ام
ســــهم ما از صدبرگ 1400 هر میزان که باشــــد زیباست و 

البته شگفت انگیز
امید اســــت لحظــــه لحظــــه عمــــر گرانقدرتان سرشــــار از 

معنویت، عشق، سامتی، شادی و ثروت باشد...

میز مطالعه

یادداشت

ن روشه
َ

ه ِروغ ِیی آشی ِبراش ُپخِده، ِیی ِوِجّ

یبــــا  وه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا گذشــــته ای ز هگمتانــــه، گــــر
؛ شــــهری پــــر از یادهــــای مهربان؛ پــــر از واژه هــــای کهن و  و دلنــــواز
کنایات و ضرب  ســــالخورده اســــت. در این بخش به معرفی برخــــی 
المثل هــــا کــــه در همــــدان قدیــــم مصطلح بــــوده اســــت و پرکاربرد 

می شود. پرداخته 
ن روشــــه: یک آشی برایش پخته 

َ
ه ِروغ ِیی آشــــی ِبراش ُپخِده، ِیی ِوِجّ

اســــت که یک وجب روغن رویش دارد. یعنی برای کســــی نقشه شومی 
کشیده است.

 کوجــــا ِدرآِمده؟: آفتــــاب از کجا درآمده اســــت؟ وقتــــی یکی از 
َ
آفــــداب ا

دوســــتان یا بســــتگان بعد از مدت ها و به طور ناگهانی بــــه دیدن فردی 
می رود به عنوان گایه یا اظهار شــــادمانی از این عبارت استفاده می شود. 
در اصطاح مشــــابه گفته می شــــود؛ را گم کردی؟، پارسال دوس امسال 

 ما کردی!
َ
آشنا، یادی ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون - 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

نرگس موذنیان


