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استان

یادداشت

رسالت عکاس خبری
را قدر بدانیم
 مصطفی شیرمحمدی

عکـ ــس خبری از دیربـ ــاز به عنوان قابـ ــل اتکاترین
وجـ ــه رسـ ــانه و سـ ــند معتبـ ــر تاریخـ ــی برشـ ــمرده
میشود.
امروزه در دنیا تعداد بسیاری آژانس عکس خبری
معتبر وجود دارد که وظیفه آنها تربیت عکاسـ ــان
خبری و تهیه مسـ ــتندات تصویـ ــری از رویدادهای
اجتماعی ،تاریخی ،حوادث ،جنگ و ...است.
همچنیـ ــن میتوان گفت عکاسـ ــی خبـ ــری یکی از
پـ ــر مخاطرهتریـ ــن و البته پر هزینهتریـ ــن حوزههای
خبری در جهان به شمار رفته است.
عکاسـ ــان خبـ ــری در ایران بـ ــا هزینههای سرسـ ــام
آور شـ ــخصی و با کمتریـ ــن مقدار درآمـ ــد ،روزانه به
رسـ ــالت تاریخی خود مبادرت دارند و دوشادوش
سایر اصحاب رسانه به طور مسـ ــتمر با عنصری به
نام عشـ ــق به هنر و فن عکاسی خبری کار رسانهها
را پیش میبرند.
ً
عمدتـ ــا موفقتریـ ــن عکاسـ ــان خبـ ــری تیزبیـ ــن و
هشیار و باهوشترین عکاسان هستند که عالوه
بر شـ ــناخت ابـ ــزار کار خـ ــود دارای شـ ــناخت کافی
از عناصـ ــر و ارزشهـ ــای خبری هسـ ــتند ،به همین
ً
دلیل هم معموال با موانعی مواجه هسـ ــتند چرا که
مجریان برنامههای مختلف نگران شـ ــکار اتفاقات
و نارسـ ــاییهای مربـ ــوط بـ ــه نظم مـ ــورد انتظـ ــار از
برنامههای خود هستند.
با این حال عکاسـ ــان خبری به خصـ ــوص در ایران
اگرچه جزو باهوشترین و تیزترین عکاسان خبری
ً
به شـ ــمار میروند و معمـ ــوال آرشـ ــیو محرمانه آنها
حاوی تصاویر بسـ ــیار جالبی اسـ ــت امـ ــا نجابت و
وظیفه شناسـ ــی عکاسان خبری و نیز وجدان کاری
بـ ــه آنان اجـ ــازه مخدوش کـ ــردن زحمـ ــات مجریان
امـ ــور را نمیدهد کما اینکـ ــه بایـ ــد بدانیم عکاس
خبری جاسـ ــوس بیگانه نیسـ ــت بلکه عاملی برای
تعریف شایسـ ــته رویدادهـ ــای اجتماعی و فرهنگی
و ...است.
یادمان باشد عکاسان خبری همانهایی هستند
که در رویدادهای تاریخی سـ ــرزمین با جانفشـ ــانی
و ایثار مثال زدنـ ــی رویدادهای مختلـ ــف را به ثبت
رسـ ــاندند تا در تاریخ ایران ماندگار و اثرگذار شـ ــده
است.
متأسـ ــفانه در برخـ ــی برنامهها در طی این سـ ــالها
شـ ــاهد بـ ــروز رفتارهـ ــای غیـ ــر حرف ـ ـهای از سـ ــوی
متولیـ ــان برنامههای مختلف هسـ ــتیم که منشـ ــأ
این رویکردها اگرچه ناشـ ــناخته اما اسفناک است
ً
چـ ــرا که بعضا عکاسـ ــان خبری را نامحـ ــرم میدانند
و از فعالیـ ــت آنها در عرصه اجـ ــرا ممانعت به عمل
میآید.
بـ ــه هرحـ ــال اگـ ــر مجریـ ــان امـ ــور از نحـ ــوه اجـ ــرای
برنامههـ ــای خود نگرانی نداشـ ــته و نظـ ــم الزم را در
دسـ ــتور کار قرار داده اند ،دلیل اشـ ــکال تراشـ ــی و
جلوگیری از فعالیت عکاسـ ــان خبـ ــری در برنامهها
را مشخص کنند.

خبـــر

ایجاد اشتغال پایدار برای
 796مددجوی کمیته امداد
امام(ره) همدان

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :معاون اشـ ــتغال و
خودکفایـ ــی کمیته امـ ــداد امام خمینی(ره) اسـ ــتان
همدان گفـ ــت :از ابتـ ــدای سـ ــال جاری بـ ــرای 796
مددجو اشتغال پایدار ایجاد شده است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،شـ ــهرام عابدی با اشـ ــاره به
اینکه اشـ ــتغال همواره یکی از موارد مهم و اساسی
هر جامعـ ــه و صنفی به شـ ــمار م ـ ـیرود و بهطورکلی
موضـ ــوع اشـ ــتغال و پیچیدگ یهـ ــای آن در جهـ ــان
پرشـ ــتاب امروز توجه بسـ ــیاری از سیاستگذاران،
دولتمردان و کارشناسـ ــان را به خود جلب نموده
است ،گفت :از ابتدای سال جاری این نهاد توانسته
اسـ ــت برای  796نفـ ــر از مددجویان اشـ ــتغال پایدار
ایجاد کند.
عابدی بابیان اینکه اشـ ــتغال پایدار به شغلهایی
گفته میشود که بهصورت مستمر فعالیت داشته
و دچار نوسانات شـ ــدیدی نشود و درواقع اشتغال
پایدار نوعی از سـ ــطح اشـ ــتغال اسـ ــت کـ ــه موجب
پایداری راهحل معیشـ ــتی میشـ ــود ،ادامـ ــه داد :در
این زمینه امسال  27میلیارد و  683میلیون تومان
هزینه پرداختشده است.
وی بـ ــا عنوان ایـ ــن مطلب کـ ــه در حال حاضـ ــر و با
توجه به شـ ــرایط کنونی اقتصاد لزوم و ضرورت ایجاد
اشـ ــتغال پایدار بسـ ــیار محسـ ــوس اسـ ــت ،گفت:
شـ ــغلهای راهاندازی شـ ــده در زمینههای خدمات،
دامپروری ،زنبورداری ،صنعتی و معدنی ،حملونقل،
کشـ ــاورزی ،فرش و گلیم ،صنایعدسـ ــتی و پرورش
طیور بوده است.

استاندار همدان:

 416طرح آماده بهرهبرداری در هفته دولت
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :اسـ ــتاندار همدان با بیـ ــان اینکه در هفته دولـ ــت  416طرح در این
اسـ ــتان بهرهبرداری میشـ ــود ،گفت :در مجموع  499طـ ــرح در این ایام بهرهبـ ــرداری و یا عملیات
اجرایی آن آغاز میشود.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی روز دوشـ ــنبه در گفت وگو با خبرنـ ــگاران بیان
کـ ــرد :این تعداد طـ ــرح با اعتبار بیـ ــش از چهار هزار میلیـ ــارد تومان در هفتـ ــه دولت افتتاح و

کلنگ زنی میشود.
اسـ ــتاندار همدان گفـ ــت :از ایـ ــن میزان طـ ــرح  416پـ ــروژه در حوزههـ ــای مختلف و بـ ــه تفکیک
شهرسـ ــتان ،به اعتبار  2هزار و  670میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
شـ ــاهرخی ادامه داد :همچنین  83طرح با اعتبار یکهزار و  340میلیارد تومان در دستور کار قرار
گرفته که در هفته دولت کلنگزنی میشود.
وی بیان کرد :علیرغم تمام محدودیتها و مشکالت اقتصادی کشور ،امور زیربنایی ،خدمت به
مردم و توسعه روزافزون در جای جای ایران اسالمی متوقف نشده است.
شـ ــاهرخی یادآور شـ ــد :هر سـ ــاله با آغاز هفته دولت شـ ــاهد افتتاح و بهره بـ ــرداری از طرحهای

مختلـ ــف عمرانی ،رفاهی ،خدماتی ،صنعتی ،کشــــاورزی
در کشـ ــور هســــتیم که اســــتان همدان نیــــز از این امر
مسـ ــتثنا نبــــوده و مردم این دیار شــــاهد هســــتند که
علیرغـ ــم وجــــود تمــــام مشــــکالت ،دولت به توســــعه
مناطق توجه جدی دارد.
وی تأکید کــــرد :عالوه بر هفته دولت ،در دهه مبارک فجر
و ایام مختلف ســــال نیز با بهــــره بــــرداری از طرحها ،نوید
توسعه و پیشرفت را به مردم میدهیم.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی خبر داد:

صد میلیارد تومان
برای تکمیل بیمارستان اکباتان

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :رئیس کمیسـ ــیون برنامه
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از اختصاص
کهـ ــزار میلیـ ــارد ریال اعتبار بـ ــرای اتمام پروژه سـ ــاخت
ی 

بیمارستان اکباتان همدان خبر داد.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه ،حمیدرضـ ــا حاجی بابایـ ــی ظهر روز
گذشـ ــته با حضور در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی

ابن سـ ــینا ضمن تأکید بر ضرورت اتمـ ــام پروژههای نیمه
تمام در اسـ ــتان گفـ ــت :پروژههای مهم و معتبر اسـ ــتان
اولویت اول مدیریت کالن است و در این راه پیگیریهای
ویژه در دستور کار قرار دارد.
رئیـ ــس کمیسـ ــیون برنامه بودجه و محاسـ ــبات مجلس
شـ ــورای اسالمی ادامه داد :جانمایی و شـ ــروع به کار پروژه
عظیم بیمارستان یکهزار تختخوابی نیز جزو مهمترین
اقدامـ ــات در حوزه تأمیـ ــن امکانات پزشـ ــکی و اجتماعی

همدان اسـ ــت که از حیث ارتقا ضریب توانمندی استان
در حوزه سالمت از اهمیت خاصی برخوردار است.
ایـ ــن نماینـ ــده مجلـ ــس در ایــــن نشســــت افــــزود:
بیمارسـ ــتان اکباتان و بیمارســــتان یکهزار تختخوابی
همـ ــدان بـ ــه جـ ــذب نیروه ـــای جویــــای کار در عرصــــه
سـ ــامت کمک شـ ــایانی خواهد کرد کما اینکه در طول
مدت سـ ــاخت و سـ ــاز نیز جذب نیــــروی کار مطلوبی را
رقم میزند.

در ادامه این نشســــت رئیس دانشــــگاه علوم پزشـ ــکی
ابن ســــینا با ارائــــه گزارشــــی از عملکرد این دانشـ ــگاه در
مســــیر مبارزه با کرونا گفت :اســــتان همدان همواره جزو
موفقترین اســــتانهای کشــــور بوده و شــــاهد افزایش
توفیقات هستیم.
رشید حیدری مقدم افزود :پشتیبانی و حمایت مسؤوالن
ارشــــد اســــتان مایــــه دلگرمی نیروهــــای دانشـ ــگاه علوم
پزشکی ابن سیناست.

حجتاالسالم فالحی نماینده مردم همدان در مراسم افتتاح ساختمان بیمه سالمت:

مردم زیر فشار مسکن و معیشت

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :نماینده مـ ــردم همدان و
فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت :مردم زیر فشار
مسکن و معیشت هستند.
به گزارش هگمتانه ،حجت االسـ ــام احمدحسین فالحی
بعـ ــداز ظهر دیـ ــروز در مراسـ ــم افتتـ ــاح سـ ــاختمان بیمه
سـ ــامت همدان اظهار کرد :طیفی از جامعه فاقد هر نوع
بیمه ،زیر پوشـ ــش بیمه سـ ــامت قـ ــرار گرفتهاند که این
بسیار حائز اهمیت است.
نماینـ ــده مردم همـ ــدان و فامنیـ ــن در مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی گفـ ــت :باید مـ ــردم بداننـ ــد نظام اسـ ــامی برای
خدمت به مردم تالش میکند و این روزها با وجود تحریم
و در زمانی که فشـ ــار اقتصـ ــادی زیاد اسـ ــت ارائه خدمات
متوقف نشده که باید آنها را اطالعرسانی کرد.
فالحـ ــی با بیـ ــان اینکه خطر تحریـ ــف را باید جـ ــدی گرفت
افزود :مسـ ــؤوالن باید خدمات را به اطالع مردم برسـ ــانند
که اگر به این مهم توجه نشـ ــود خطر تحریف وجود دارد و
عملکرد  40ساله نظام اسالمی را زیر سؤال خواهند برد.
فالحی با تأکید بر اینکه امروز مردم نیاز به توجه بیشـ ــتری

دارند و فشـ ــار اقتصادی باالسـ ــت گفت :مردم در عرصه
مسکن و معیشـ ــت زیر فشار هسـ ــتند که باید با همت
مسؤوالن از این شرایط رد شویم.
 آزادبخـ ــت :همـ ــدان در مقابله با کرونـ ــا موقعیت
خوبی دارد
معاون سیاسـ ــی و امنیتی اسـ ــتاندار همـ ــدان هم با بیان
اینکه همـ ــدان در مقابله بـ ــا کرونا موقعیـ ــت خوبی دارد
گفت :البته مردم همچنان باید اصول بهداشتی را رعایت
کنند.
مصطفی آزادبخت اظهـ ــار کرد :مردم دسـ ــتورالعملهای
بهداشـ ــتی و فاصلهگـ ــذاری اجتماعـ ــی را خـ ــوب رعایـ ــت
میکنند اما باید بیشتر رعایت شود.
معاون سیاسـ ــی امنیتـ ــی اسـ ــتاندار همدان با اشـ ــاره به
هفته دولت گفـ ــت :این هفته یادآور شـ ــهیدان مخلص
نظام ،شـ ــهیدان رجایی و باهنر است که با اخالص ،ایمان
و خدمـ ــت به مـ ــردم در تاریخ کشـ ــور ماندگار شـ ــدند و ما
مدیران نیز باید آنها را الگو قرار دهیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه در

اســــتان همدان با وحدت و هماهنگی و نقشآفرینی تمام
مدیران در رأس آنها نماینده ولی فقیه در اســــتان و استاندار
همدان قدمهای خوبی در راستای خدمت به مردم برداشته
اسـ ــت خاطرنشـ ــان کرد :نمایندگان اسـ ــتان نیز در راستای
همدلیکمنمیگذارندوتعاملخوبیبامدیراندارند.
کاهش  .58درصدی هزینههای بیمه سالمت در همدان
مدیرکل بیمه سالمت استان همدان با اشاره به مدیریت
هزینههای بیمه سـ ــامت گفت :سال  97برای نخستین
بار  8.5درصد هزینههای بیمه سالمت کاهش یافت.

 فرجی :کاهـ ــش   .58درصـ ــدی هزین ههـ ــای بیمه
سالمت در همدان
مدیرکل بیمه سالمت همدان نیز اظهار کرد :اواخر سال
 94این پروژه آغاز شــــد امــــا به دلیل برخی از مشــــکالت
ســــاختاری با تأخیر پیش رفت که امروز شاهد افتتاح آن
هستیم.
سعید فرجی با اشاره به اینکه این ساختمان در  3هزار و
 300متر بنا با  180میلیارد ریال احداث شده است گفت:

فرماندار همدان:

افتتاح دو بخش آی سی یو در بیمارستانهای فاطمیه و فرشچیان
آغاز عملیات اجرایی مجتمع دامپروری شرکت شستا در قهاوند

هگمتانه ،گروه خبر همـ ــدان :فرماندار همدان از افتتاح و
کلنگزنی  94طرح با  804میلیـ ــارد تومان اعتبار همزمان
با هفته دولت در همدان خبـ ــر داد و گفت :دو بخش آی
سی یو در بیمارسـ ــتانهای فاطمیه و فرشـ ــچیان افتتاح
میشود.
به گزارش هگمتانه ،حسین افشاری ضمن گرامیداشت
هفته دولت با اشاره به افتتاح و کلنگزنی  94طرح با 804
میلیارد تومان در شهرسـ ــتان همدان اظهـ ــار کرد :تعداد
پروژههای قابل افتتاح  64طرح است.
وی از آغـ ــاز عملیـ ــات اجـ ــرای  30طـ ــرح بـ ــا  557میلیـ ــارد
تومـ ــان اعتبار خبر داد و گفت :این طرحها شـ ــامل  10طرح
کشاورزی 9 ،طرح گازرسـ ــانی 16 ،طرح توزیع برق ،چهار طرح
در بخـ ــش خدمـ ــات درمانی ،سـ ــه طرح در بنیاد مسـ ــکن
انقالب اسالمی و سه طرح در بخش صنعتی است.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه در هفته دولت بهسازی
 431واحـ ــد مسـ ــکونی روسـ ــتایی آغـ ــاز م یشـ ــود گفت:

همچنین  715مدرسه روسـ ــتایی  9کالسه بازسازی شده
نیز افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه دو بخش آی سـ ــی یو در بیمارستانهای
فاطمیه و فرشـ ــچیان افتتاح خواهد شـ ــد گفت :سومین
بخش دیالیز در بیمارسـ ــتان شهید بهشـ ــتی و اورژانس
بیمارستان سینا نیز به بهرهبرداری میرسد.
افشـ ــاری با اشـ ــاره به اینکـ ــه در بخش صنعتـ ــی نیز طرح
تولید کابینتهای پالسـ ــتیکی با اشـ ــتغال زایـ ــی  105نفر
و طرح تولیدی مخازن اسـ ــتیل افتتاح خواهد شـ ــد گفت:
در بخش کشـ ــاورزی نیز طرحهای آبیاری ،احداث گلخانه،
پرورش میش ،بره ،گوسـ ــاله و مرغ گوشتی به بهرهبرداری
میرسـ ــد و افتتاح سـ ــردخانه  3هزار تنـ ــی در یکنآباد نیز
انجام میشود.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه سـ ــاختمان عملیـ ــات سـ ــتادی
گازرسـ ــانی کلنگزنی میشـ ــود گفت :عملیات اجرایی
 200واحد مسـ ــکونی طـ ــرح اقدام ملی مسـ ــکن در این

هفته آغاز میشود.
فرماندار همدان از آغاز عملیات اجرایی مجتمع دامپروری
شـ ــرکت شسـ ــتا در قهاونـ ــد خبـ ــر داد و بیـ ــان کـ ــرد :آغاز
عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتـ ــی محوطه کبابیان نیز در
این هفته انجام میگیرد.

معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان:

ثبتنام در «سپند» شرط فعالیت رانندگان سرویس مدارس
آغاز نامنویسی در «سپند» از چند روز آینده

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون تاکسـ ــیرانی سازمان
حمـ ــل و نقل بـ ــار و مسـ ــافر شـ ــهرداری همدان بـ ــا بیان
اینکه شـ ــرط فعالیت رانندگان سرویس مدارس همدان
ت از آغاز ثبت نام طی چند
ثبتنام در سامانه سپند اس ـ ـ 
روز آینده خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،میـ ــاد کریمی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه
فعالیت رانندگان سرویس مدارس در سال جاری منوط
به ثبتنام در سامانه سـ ــپند است اظهار کرد :اعالم شده
که ثبتنام در این سـ ــامانه اجباری است و رانندگان باید
این کار را انجام دهند.
وی با اشـ ــاره به اینکـ ــه در این راسـ ــتا شـ ــرکتهای مورد
تأیید سازمان تاکسیرانی به تهران معرفی شدهاند گفت:
سالهای پیش رانندگان سرویس مدارس در برنامههای
دیجیتالی شرکتهای مربوطه ثبتنام میکردند و نظر ما
ً
ادامـ ــه این روند بود اما اتحادیه اصـ ــرار دارد که حتما کار در
سامانه سپند انجام شود.
معاون تاکسـ ــیرانی سـ ــازمان حمـ ــل و نقل بار و مسـ ــافر
شـ ــهرداری همـ ــدان با بیـ ــان اینکـ ــه جلس ـ ـهای را در این
خصوص در تهـ ــران برگزار کردیم و شـ ــرایط الزم برای ثبت

نـ ــام فراهم م یشـ ــود افـ ــزود :در ایـ ــن مورد اطالعرسـ ــانی
خواهیم کرد که رانندگان سرویس مدارس ثبتنام خود
را در سامانه سـ ــپند انجام دهند تا در سهمیه سوخت به
مشکل برنخورند.
وی در پاسـ ــخ بـ ــه اینکـ ــه پیشبینی میکنید امسـ ــال چه
تعداد از رانندگان سرویس مدارسل فعالیت کنند؟ گفت:
نمیدانیم روند به چه صورت خواهد بود چون سال گذشته
وضعیت خوبـ ــی را به دلیل بیماری کرونا شـ ــاهد نبودیم و
اختالفهایی بین رانندگان و خانوادهها به وجود آمد.
کریمی با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال گذشته مدارس
تعطیل شـ ــد و اختالف بین رانندگان سرویس مدارس و
خانوادهها نسـ ــبت به پرداخت کرایه بود افزود :رانندگان
اصـ ــرار داشـ ــتند کرایه روزهـ ــای تعطیل پرداخت شـ ــود و
خانوادهها میگفتند که چون خدماتی ارائه نشده این کار
را انجام نمیدهند.
وی با بیان اینکه در نهایت قرار شـ ــد تا اسـ ــفندماه نصف
کرایه را پرداخت کنند و بقیـ ــه را نپردازند که این امر باعث
ضرر و زیان رانندگان شـ ــد اظهـ ــار کرد :امسـ ــال نیز نحوه
حضور دانشآموزان در مدارس مبهم است.

ساختمان در  11طبقه در مســــاحت  400مترمربع ساخته
شده است.
وی اظهـ ــار کرد :از جمعیت یک میلیــــون و  730هزار نفر،
قریب به یـ ــک میلیون نفر زیر پوشــــش بیمه ســــامت
هستند.

وی با اشــــاره به اینکه یکی از مشکالت موجود این است
که هزینههای ما گران تمام میشود چون مدیریتی صورت
نمیگیرد افزود  :برای نخســــتین بار ســــال  8.5 ،97درصد
نسبت به ســــالهای قبل هزینهها کاهش یافت که جزو
استانهایی بودیم که در این زمینه خوب عمل کردیم.

رئیس شورا:

کلیات تفاهمنامه طرح ملی
مسکن برای اقشار کمدرآمد
در شورا مصوب شد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همــــدان :رئیــــس شــــورای
اسـ ــامی شـ ــهر همدان اعالم کــــرد :کلیــــات تکالیف
مدیریتشـ ــهری مندرج در تفاهمنامه طرح «اقدام ملی
مسـ ــکن» بهمنظور همــــکاری شــــهرداری در چارچوب
قوانیـ ــن و در راسـ ــتای تأمیــــن مســــکن برای اقشــــار
کمدرآمد و کاهش قیمت سرسامآور مسکن در شهر
همدان ،مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
به گـ ــزارش هگمتانه ،کامــــران گردان در صحن شــــورا
بـ ــا محوریـ ــت اجـ ــرای «طــــرح اقــــدام ملی مســــکن» در
راستای تأمین مسـ ــکن برای اقشــــار کمدرآمد ،گفت:
معاونتهای عمران و توسعه امور شهری و روستایی
وزارت کشـ ــور و معاونت مسکن و ســــاختمان وزارت
راهوشهرسـ ــازی برای اجــــرای طرح اقدام ملی مســــکن،
تفاهمنام ـ ـهای منعقـ ــد داشــــتهاند مبنــــی بــــر اینکــــه
ضمن ایجـ ــاد هماهنگی بینبخشــــی و بهرهبــــرداری از
ظرفیتهای پیشبینی شده مشترک برای تسهیل و
تسـ ــریع در اجرای پروژههای اقدام ملی تأمین مسکن،
اقدامات عاجالنه صورت گیرد.
وی افـ ــزود :این تفاهمنامه کشــــوری بهمنظــــور اجرای

اصل  31قانون اساســــی و قانون ساماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مســــکن منعقدشده است که بر این
اساس ،داشتن مسکن متناســــب با نیاز حق هر فرد
و خانواده ایرانی برشــــمرده میشــــود و نیز در راسـ ــتای
سیاســــتهای دولت با هدف کمک به رفع بخشـ ــی از
مشکل دسترسی به مســــکن خانوادهها در استانها
و شهرستانها مطرح شده است.
به نقل از روابطعمومی شــــورای اسالمی شهر همدان،
گــــردان اظهار کــــرد :کمک به اجــــرای پروژه اقـ ــدام ملی
مســــکن در قالــــب احــــداث واحدهــــای مسـ ــکونی
مناســــب ،ارزانقیمــــت و مقــــرون بهصرفـ ــه بهصورت
ملکی و اســــتیجاری در شــــهرهای هدف سطح کشور
بهمنظور تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن بر اساس
نیازمندیهــــای احصــــا شــــده وزارت راهوشهرسـ ــازی
بــــا بهرهمنــــدی کامــــل از حمایتهــــای اسـ ــتانداران،
فرمانداران ،شورای اسالمی شــــهر و شهرداران شامل
ارائه زمین ،پروانه ساختمان ،مصوبات استانی و منابع
مالی موجود ،خواهد بود.

کاوسیامید تأکید کرد:

اختصاص پروانه ساختمانی رایگان با فرزندآوری سوم
متأسفانه شاهد تبلیغ و تبیین خاصی در این زمینه از سوی شهرداری نبودیم
ضرورت برنامهریزی شهرداری برای فرهنگسازی فرزندآوری

معاون تاکسـ ــیرانی سـ ــازمان حمـ ــل و نقل بار و مسـ ــافر
شـ ــهرداری همـ ــدان با اشـ ــاره بـ ــه اینکه بـ ــا این تفاسـ ــیر
نمیتوان پیشبینی کرد که چه تعداد سـ ــرویس مدارس
در شـ ــهر فعالیت کنند اظهار کرد :البته ما روال کار خود را
پیش خواهیم برد.
وی در گفتگـ ــو با فارس ،با بیان اینکه ثبتنام سـ ــرویس
مـ ــدارس در چنـ ــد روز آینده آغـ ــاز خواهد شـ ــد و باید دید
استقبال به چه شـ ــکل خواهد بود افزود :چون رانندگان
با ثبتنام در سـ ــامانه سـ ــپند سـ ــوخت دریافت میکنند
ً
احتماال ترغیب به فعالیت خواهند شد.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیســــیون برنامه،
بودجه و مالی شـ ــورای اسالمی شــــهر همدان تأکید کرد:
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان
بایددر حوزهفرهنگسازیفرزندآوری،برنامهداشتهباشد.
به گزارش هگمتانه ،اکبر کاوســــیامید در نطق پیش از
دستور صحن شـ ــورا ،گفت :در تعرفه عوارض سال 99
شهرداری همدان مصوب شــــد تا برای شهروندانی که
پس از سال  ،97فرزندآوری ســــوم را داشته باشند120 ،
مترمربع پروانه ساختمانی رایگان در نظر گرفته شود که
متأسفانه شـ ــاهد تبلیغ و تبیین خاصی در این زمینه از
سوی شهرداری نبودیم .وی افزود :البته این مهم باید
پیوس ـ ـتهای مختلفی داشته باشــــد ،اما ضمن تأکید
بر امام محوری که مقام معظــــم رهبری نگران آینده پیر
جامعه ایران اسـ ــامی هســــتند ،باید به سمتی حرکت
کنیم تا جامعه همدان را به سمت و سوی آینده جوان
ترغیب کنیم .کاوس ـ ـیامید در ادامه ابراز امیدواری کرد

با همکاری ،دانش و کمک اعضای شــــورای پنجم ،طرح
مناســــبی ارائه دهیم تا تدوین بودجه  1400شـ ــهرداری
همــــدان ،عادالنهتــــر شــــود .بــــه نقــــل از روابطعمومی
شورای اسالمی شــــهر همدان؛ وی همچنین در پایان
از شهرداری همدان درخواست کرد در حوزه فضاسازی
شهر به مناســــبت ایام سوگواری ساالر شهیدان و ماه
محرم ،همت مضاعفی داشته باشــــد تا تمام شهر را به
صورت مناسبتر ،پوشش دهند.

در هفته دولت انجام میشود؛

افتتاح و کلنگ زنی  71پروژه با  107میلیارد اعتبار
در کبودرآهنگ
کبودرآهنگ رتبه دوم اشتغال در استان

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :در هفته دولت  71پـ ــروژه با  107میلیارد تومان اعتبار در شهرسـ ــتان
کبودرآهنگ بهره برداری و کلنگ زنی میشود.

شهـ ــای تابعه نتایـ ــج تالش و
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،دولتمـ ــردان شهرسـ ــتان کبودرآهنـ ــگ و بخ 
پیگیریهای خود را در قالب پروژههای عمرانی ،فرهنگی تقدیم مردم والیت مدار شهرستان کردند.
فرماندار کبودراهنگ در مراسـ ــم افتتاح و کلنگ زنی پروژهها گفت :از سال  97تاکنون  597پروژه با
مبلغ  95میلیارد و  253میلیون و 900هزار تومان اعتبار کلنگ زنی و به مرحله بهره برداری رسـ ــیده
است و در هفته دولت امسال  71پروژه با  107میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری میرسد.
حجـ ــت اهلل مهـ ــدوی در ادامه گریزی بـ ــه آمار اشـ ــتغالزایی زد و افزود :تعهد اشـ ــتغال امسـ ــال در
شهرستان  1529نفر بوده که در شش ماهه اول برای  1169نفر شغل ایجاد شده و در همین مدت

زمان کوتاه رتبه دوم اشتغال را در استان کسب کرده ایم.
وی افزود :با وجود مشکالت تحریم و شـ ــیوع ویروس در کشور مدیران شهرستان کبودراهنگ با
همه توان پیگیر حل مشکالت مردم و آوردن اعتبار برای شهرستان هستند.
مهدوی در ادامه از تخصیص  58میلیارد تومان تسـ ــهیالت  6درصد با تنفس یک ساله برای ایجاد
اشتغال خبر داد و خاطرنشان کرد :در این شهرستان متقاضی دریافت وام اشتغال نیست.
به نقل از ایسـ ــنا ،فرماندار کبودراهنگ تصریح کرد :امسال  132پروژه عمرانی با  27میلیارد تومان به
مرحله بهره برداری رسیده است.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :رئیس پلیـ ــس فضای
تولید و تبادل اطالعات انتظامی (فتا) اسـ ــتان همدان
از دستگیری کالهبردارانی که اقدام به سرقت اینترنتی
 2میلیارد و  900میلیون ریال به روش فیشـ ــینگ کرده
بودند ،خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ فیروز سـ ــرخوش نهاد
روز دوشـ ــنبه اظهار کرد :در پی وصول یک فقره پرونده
از شـ ــهروند همدانی مبنی بر اینکه مبلغی از حسـ ــاب
وی به صورت اینترنتی برداشـ ــت شده است ،موضوع
بهصورت ویژه در دسـ ــتور کار کارشناسان این پلیس
قرار گرفت.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :بـ ــا بررسـ ــی مسـ ــتندات پرونـ ــده و
اسـ ــتعالمات الزم در خصوص تراکنشهای حسـ ــاب
شاکی مشخص شـ ــد متهمان در چند مرحله اقدام به
برداشت غیرمجاز از حساب شاکی کردهاند.
رئیس پلیـ ــس فتـ ــا انتظامی اسـ ــتان همـ ــدان افزود:
متهمان بـ ــا راهاندازی یـ ــک وبگاه فیشـ ــینگ اقدام به
سـ ــرقت اطالعات سـ ــپس انتقـ ــال وجوه بـ ــه صورت
اینترنتی کرده بودند.
سـ ــرهنگ سـ ــرخوش نهاد ادامه داد :با انجام اقدامات
فنی و پلیسـ ــی ،متهمان که در  2اسـ ــتان ساکن و یک
تیم کالهبرداری را تشـ ــکیل داده بودند شناسایی و با
کسب مجوز قضایی ،در یک عملیات پلیسی دستگیر
شدند.
وی اظهار کرد :پس از انتقـ ــال متهمان به پلیس فتای
همدان ،مشخص شد آنها از افراد دیگری نیز به همین
شـ ــیوه کالهبـ ــرداری کرده انـ ــد که موضوع در دسـ ــت
بررسی است.
رئیس پلیس فتا انتظامی اسـ ــتان همدان توصیه کرد:
شـ ــهروندان به هیچ وجه اطالعات بانکی خود از جمله
کارتهای بانکـ ــی و حتی کارتهای بدون اسـ ــتفاده و
فاقد موجودی خود را در اختیـ ــار دیگران قرار ندهند و
اطالعات خود را در وبگاههای مشـ ــکوک به فیشینگ
وارد نکنند.

اعتبار  17میلیارد تومانی برای گاوداری  6000رأسی قهاوند

 تماس تلفنی که  2میلیون و  400هزار تومان آب
خورد

سـ ــرهنگ سـ ــرخوش نهاد از پرونـ ــده دیگـ ــری درباره
ی کـ ــه با ترفنـ ــد برنده شـ ــدن در قرعه
شناسـ ــایی فرد 
کشـ ــی اقدام به کالهبرداری و دسترسـ ــی بـ ــه اطالعات
حسابهای بانکی شهروندان میکرد ،خبر داد.
وی بـ ــا بیان اینکه نباید اطالعـ ــات هویتی و بانکی خود
را در اختیـ ــار افراد ناشـ ــناس قـ ــرار داد اضافه کرد :پس
از مراجعه و شـ ــکایت یکی از شـ ــهروندان نهاوندی به
پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز  24میلیون ریالی
از حسـ ــاب او ،دسـ ــتگیری فرد متخلف در دسـ ــتور کار
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا همدان بیان کرد :به دنبال تحقیقات
صورت گرفته مشخص شـ ــد فرد کالهبردار با استفاده
از ترفند برنده شدن در قرعهکشی اطالعات شخصی و
بانکی مال باخته را دریافت و سپس با استفاده از این
اطالعات اقدام به برداشـ ــت از حساب مالباخته کرده
است.
سرهنگ سرخوشنهاد با بیان اینکه متهم شناسایی
شده اسـ ــت گفت :برقراری تماسهای تلفنی و ارسال
پیامـ ــک از مهمتریـ ــن روشهای مهندسـ ــی اجتماعی
برای ترغیب کاربران به خالی کردن حسـ ــاب آنها است
که گاهی مواقع این تماسها و پیامکها تحت عنوان
برنامههای مطرح رادیویـ ــی و تلویزیونی و یا اپراتورهای
تلفن همراه صورت میگیرد.
به نقـ ــل از ایرنا ،وی اظهار کرد :در صورت برنده شـ ــدن
در قرعهکش ـ ـیها و واریـ ــز وجه بهحسـ ــاب شـ ــما ،تنها
کافی اسـ ــت شـ ــماره کارت یا شمارهحسـ ــاب خود را در
اختیار فرد واریز کننده قرار دهید و نیازی به اعالم سایر
اطالعات بانکی از قبیل رمزهای عبور تاریخ انقضاء و یا
رمز سی.وی.وی 2نیست.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :اعتبـ ــار  17میلیارد تومانی به
گاوداری قهاوند اختصاص یافت.
به گزارش هگمتانه ،شورای شهرسـ ــتان قهاوند با حضور
امام جمعـ ــه و محمدی نماینده دفتر دکتـ ــر حاجی بابایی
و اعضای شـ ــورای شهر و شـ ــهردار و مسـ ــؤوالن قهاوند
تشکیل جلسه داد.
در ایـ ــن جلسـ ــه از خدمـ ــات حمیدرضـ ــا حاجـ ــی بابایی
نماینـ ــده مردم همـ ــدان و فامنین در مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی به دلیل تخصیـ ــص اعتبار 17میلیـ ــارد تومانی
بـ ــه پـ ــروژه گاو داری 6000رأسـ ــی در حال انجـ ــام در این
شهرستان تقدیر شد.
انتقاد از پروژهای ورزشـ ــی ورزش و جوانان قهاوند توسط
اعضای شورای شـ ــهر و شـ ــهردار از دیگر بخشهای این
شـ ــورا بود که از مدیران مربوط خواسـ ــته شد به پروژههای
ورزشی قهاوند رسیدگی شود.

آمایش کشـ ــت قهاوند و آموزش کشـ ــاورزان نیز در این
شـ ــورا در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد برای مشکالت

کشاورزان کارگروه ویژه تشکیل شود و مسائل به صورت
کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

بخش نخست شهرزیرزمینی ارزانفود آماده افتتاح
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :دهیـ ــار ارزانفـ ــود اعالم کرد:
بخش نخست شـ ــهر زیرزمینی ارزانفود آماده افتتاح بوده
و زیرساختهای الزم برای بازدید گردشگران فراهم شده
اما متأسفانه به علت شیوع کرونا افتتاح این بخش عقب
افتاده است.
به گزارش هگمتانه ،عباس حسـ ــنی در تشریح ظرفیتها
و مشـ ــکالت روسـ ــتای ارزانفـ ــود از توابـ ــع بخـ ــش مرکزی
شهرسـ ــتان همدان ،اظهـ ــار کرد :روسـ ــتای ارزانفود در 17
کیلومتری جنوبغربی بخش مرکزی همدان واقع است،
این روسـ ــتا به علت قرار گرفتن در دامنه کوههای سمت
جنوبغربـ ــی کوهسـ ــتان الونـ ــد از مناظر بسـ ــیار زیبایی
برخوردار است که از سـ ــمت غرب به کوههای کالهقاضی
و سـ ــاوجبالغ(به زبان محلی سـ ــرخبالغ) و از سمت شرق
به روسـ ــتای ترکمان و کـ ــوه قرهداغ و از سـ ــمت جنوب به
روستای تکمهداش ختم میشود.
وی با بیـ ــان اینکه اهالی روسـ ــتای ارزانفود بـ ــه زبان ترکی،
کردی و لـ ــک صحبت میکننـ ــد ،افزود 2800 :نفر سـ ــاکن
روسـ ــتای ارزانفـ ــود هسـ ــتند و شـ ــغل مردم این روس ـــتا

کشاورزی ،گردوکاری و دامپروری است.
دهیار روسـ ــتای ارزانفود با بیان اینکه این روسـ ــتا از لحاظ
تاریخی بسـ ــیار غنی اسـ ــت ،خاطرنشـ ــان کـ ــرد :یک قلعه
قدیمی دارای حمام و خزینه در روسـ ــتای ارزانفود قرار دارد
که متعلق به  500سال پیش است.
وی با اشـ ــاره به وجود یک اقامتگاه بومگردی در روستای
ارزانفود اعالم کرد :بخش نخست شهر زیرزمینی ارزانفود
آماده افتتـ ــاح بـ ــوده و زیرسـ ــاختهای الزم بـ ــرای بازدید
گردشگران فراهم شده اما متأسفانه به علت شیوع کرونا
افتتاح این بخش عقب افتاده است.
حسنی با بیان اینکه یکسـ ــری سنگ نوشته نیز همزمان
با شهر زمینی ارزانفود کشف شده است ،گفت :روستای
ارزانفـ ــود منطقه سرسـ ــبز و خنکی اسـ ــت و گردشـ ــگران
میتوانند از طبیعت بکر روستا نیز استفاده کنند.
نهـ ــا و معابـ ــر باید در
وی با بیـ ــان اینکه بهسـ ــازی خیابا 
روستای ارزانفود انجام شود ،ادامه داد :سالن ورزشی این
روستا دو سال اسـ ــت که نیمه کاره باقی مانده و هر ساله
اعتبار کمی به این سالن اختصاص داده میشود.

وی با بیان اینکه این روستا دبستان و راهنمایی دخترانه
و پسـ ــرانه دارد و دانشآمـ ــوزان بــــرای تحصیــــل در مقطع
دبیرستان به سنگستان یا مالیر میروند ،گفت :روستای
ارزانفـ ــود مسـ ــتعد کارهای کوچـ ــک زود بازده روســــتایی
است.
دهیـ ــار ارزانفـ ــود در گفتوگـ ــو بــــا ایســــنا ،با بیــــان اینکه
مهاجرت معکوس در این روستا انجام شده است ،یادآور
شـ ــد :قالیبافی ،جوراب بافی ،خیاطی و سبدبافی از صنایع
دستی این روستا است.

انسداد بیش از  4هزار حلقه چاه غیرمجاز در همدان
جلوگیری از برداشت بیرویه و غیرمجاز  283میلیون مترمکعب آب افزایش تعداد سدهای استان به  10سد با ظرفیت  132میلیون مترمکعب
هگمتانه ،گروه خبر * :مدیرعامل شـ ــرکت آب منطقهای
همدان با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح تعادلبخشـ ــی و
از سـ ــال  93تاکنون  4هزار و  328حلقه چـ ــاه غیرمجاز با
حکم قضایی در اسـ ــتان مسدود شـ ــد ،گفت :بر همین
اسـ ــاس از برداشـ ــت بیرویـ ــه و غیرمجـ ــاز  283میلیون
مترمکعب آب جلوگیری شـ ــد که طول چاهها به  150هزار
متر میرسد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،منصور ستوده ظهر دوشنبه
در نشسـ ــت خبری خود که در فضای مجازی برگزار شد ،با
اشـ ــاره به اینکه هفته دولت فرصت مناسـ ــبی برای بیان
اقدامات دولت است ،به انسداد چاههای غیرمجاز اشاره
کرد و گفت :از ابتدای سال  93تاکنون  4هزار و  328حلقه
چاه غیرمجاز با حکم قضایی مسـ ــدود شـ ــد و از برداشت
 283میلیون مترمکعب جلوگیری شد که طول چاهها به
 150هزار متر میرسد.

 احداث سـ ــدها؛ از اقدامات مهـ ــم دولت یازدهم و
دوازدهم در خصوص منابع آبی
وی در ادامـ ــه سـ ــخنانش بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه شـ ــرکت آب
منطقهای نقش مهم تأمین آب و از طرف دیگر مطالعات
منابع آب اسـ ــتان را بر عهـ ــده دارد و وضعیـ ــت منابع آب
اسـ ــتان و ...را رصد میکنـ ــد ،عنوان کرد :یکـ ــی از اقدامات
مهمی که دولـ ــت یازدهم و دوازدهـ ــم در خصوص منابع
آبی انجام داد ،احداث سدها است و در استان همدان نیز
سدهایی برای تأمین آب شرب استان ساخته شده است
که از آن جمله سد سـ ــرابی ،نعمتآباد ،شنجور و ...است
که آب شرب ،کشاورزی و زیست محیطی را تأمین میکند.
این مقـ ــام مسـ ــؤول اضافه کـ ــرد :قبل از دولـ ــت یازدهم

 افزایش ظرفیت تصفیهخانههای اسـ ــتان به 6165
لیتر بر ثانیه
سـ ــتوده در ادامـ ــه افـ ــزود :در احـ ــداث تصفیهخانـ ــه نیـ ــز
اقداماتی صورت گرفته اسـ ــت که قبل از دولت یازدهم و
دوازدهـ ــم  3تصفیهخانه با ظرفیت  1650لیتـ ــر بر ثانیه در
استان وجود داشت که اکنون به  6تصفیهخانه با ظرفیت
 6165لیتر بر ثانیه و به طول  256کیلومتر رسیده است.
 اجرای 123کیلومتر از پروژه آبرسانی تالوار
وی یکی دیگـ ــر از پروژههای مهم اسـ ــتان را آبرسـ ــانی از
تالوار اعالم و اظهار کرد :این پروژه  140کیلومتر اسـ ــت که
 123کیلومتر آن انجام شده است.
مدیرعامل شـ ــرکت آب منطقهای همدان بـ ــا اعالم اینکه
از ظرفیت منابع آب اسـ ــتان و سـ ــدها برای گردشگری نیز
اسـ ــتفاده کردهایم ،عنـ ــوان کرد :این امکان فراهم شـ ــده
اسـ ــت که سـ ــرمایهگذاران در ایـ ــن حوزه وارد شـ ــوند و در
خصوص سدهای اسـ ــتان همچون سد شیرینسو ،سد
سـ ــرابی ،سـ ــد نعمتآباد و سـ ــد کالن مالیر برای قابلیت
گردشـ ــگری معرفی شده اسـ ــت که فراخوان نیز داده شد
و چندین شـ ــرکت اعالم آمادگی داشتند و در حال بررسی
آن هستیم.
سـ ــتوده یکی دیگـ ــر از اقدامـ ــات مهم دولـ ــت را واگذاری
پروژهها به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت :در استان

همدان نیز در حوزه پروژههای آب منطقهای  1800میلیارد
ریال سـ ــرمایهگذاری بخش خصوصی صورت گرفته است
کـ ــه از آن جمله میتوان به پروژه سـ ــد خـ ــرمرود با 3375
میلیارد ریال ،آبرسـ ــانی به شـ ــهر همدان بـ ــا  500میلیارد
ریـ ــال و تصفیهخانه آب شـ ــرب مالیر بـ ــا  400میلیارد ریال
اعتبار و تصفیهخانه شهرستان تویسرکان به روش BOT
که  65درصد پیشرفت فیزیکی دارد با اعتبار  225میلیارد
ریال اشاره کرد.
این مسـ ــؤول تصریح کـ ــرد :اقدام دیگری که انجام شـ ــده
مشـ ــارکت بانک کشاورزی با بانک صادرات و تجارت برای
اجرای سد گرین نهاوند است که موافقتها گرفته شده
است و در مرحله فراخوان قرار دارد که  187میلیارد تومان
برای این پروژه نیاز اسـ ــت که دولت تضمیـ ــن کرده که با
سود معقول آورده را به سرمایهگذار برگرداند.
وی با اشـ ــاره به اینکه یکـ ــی دیگر از اقدامات در راسـ ــتای
حفظ منابع آب زیرزمینی ،الیروبی و ساماندهی رودخانهها
اسـ ــت ،عنوان کرد :نقاط آسیبپذیر اسـ ــتان شناسایی
شده اسـ ــت که  132کیلومتر را الیروبی کردیم و توانستیم
سـ ــیالب را از رودخان ههـ ــا عبور دهیـ ــم و  525مـ ــورد رفع
تصرف رودخانه انجام شـ ــد که  143مورد پـ ــل ریلگذاری
صورت گرفت که حد و بستر رودخانه و حریم آن مشخص
میشود.

 نصب  4هزار و  980کنتور هوشمند
سـ ــتوده همچنین به نصب کنتور هوشـ ــمند بر روی چاه
کشاورزی و صنعت در راسـ ــتای حفظ منابع آب زیرزمینی
اشـ ــاره و بیان کرد :تاکنون  4هزار و  980کنتور هوشـ ــمند
نصب شده که  35درصد چاهها را شامل میشود.

هگمتانه ،گروه شهرستان :سرپرست سازمان آتش
نشــــانی و خدمات ایمنی مالیر از کشف یک جسد در
حوالی پارک جنگلی باممالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،حســــین روســــتایی در توضیح
ایــــن خبر اظهــــار کــــرد :روز یکشــــنبه  2شــــهریورماه
رأس ســــاعت  18:40دقیقــــه طی تمــــاس تلفنی یکی
از کالنتریهــــای درون شــــهری با ســــامانه  125آتش
نشانی ،رؤیت یک جســــد در حوالی بام مالیر گزارش
شد.
وی افزود :به ســــرعت یک دســــتگاه خودروی نیمه
ســــنگین امدادونجــــات بــــا تجهیزات کامــــل همراه
امدادگــــران مربوطه بــــه محل اعزام شــــد و به محض
رســــیدن در حضور قاضی کشــــیک و پلیس آگاهی،
جسد را به وسیله کاور ویژه حمل جسد با هماهنگی
بــــا آمبوالنس بهشــــت هاجر و نیروهــــای مربوطه به
سردخانه بهشت هاجر انتقال دادند.
روستایی با اشــــاره به اینکه جســــد متعلق به مردی
ً
جوان حدودا  25ساله بوده که در منطقه پارک جنگلی
بام مالیر پیدا شــــده اســــت ،اظهار کرد :تاکنون هیچ
گونه اطالعی از علت مرگ و هویت جســــد در دست
نیســــت و تحقیقــــات در ایــــن زمینه توســــط پلیس
آگاهی مالیر در دست بررسی و اقدام است.

 آتشسوزی در انبار رویه کوبی مبل مالیر
سرپرست ســــازمان آتش نشــــانی مالیر در ادامه به
بروز آتشســــوزی در انبار رویه کوبی مبل اشاره کرد و
گفت :طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با سامانه
 125آتش نشــــانی بروز حریق در انبار رویه کوبی مبل
ً
در حاشــــیه شــــهر اطالع داده و ســــریعا یک دستگاه
خودروی ســــنگین بــــا تجهیزات کامــــل همراه آتش
نشانان به محل مورد نظر اعزام شد.
وی خاطرنشان کرد :آتش نشانان به محض رسیدن
مشــــاهده کردند که انبــــار رویه کوبی مبــــل در حال
سوختن است بنابراین بدون فوت وقت با استفاده
از دو حلقه شــــیلنگ یک و یک دوم و آب تحت فشار
اقدام به اطفا حریق کردند.
روســــتایی در پایــــان یــــادآور شــــد :پــــس از اطفـ ــاء و
سردســــازی منطقه حریق طی اظهــــارات مالک علت
آتش سوزی نشت گاز  LPGبوده اما علت اصلی هنوز
مشــــخص نیســــت و همچنان توســــط کارشناسان
درحال بررسی است.

افتتاح مدرسه  9کالسه
روستایی در بهار

مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان:

و دوازدهم تعداد سـ ــدها در اسـ ــتان  4سـ ــد بـ ــا حجم 92
میلیون مترمکعب بود که اکنون به  10سد با  132میلیون
مترمکعب رسـ ــیده اسـ ــت کـ ــه  30میلیـ ــون مترمکعب
ظرفیت سدها و مخازن آب استان را افزایش دادیم.

شهرستان

کشف جسد مرد جوان
در پارک جنگلی بام مالیر

این مراسـ ــم یکی از همرزمان شـ ــهید در گـ ــردان تخریب
لشکر انصارالحسـ ــین(ع) خاطراتی از او بیان کرد و گفت:
شهید قنبری اولین کسـ ــی بود که داخل قایق در منطقه
جزیره مجنون در عملیات عاشورا به شهادت رسید.
وی به نقل از شـ ــهید گفت :در داخل پایگاه دزفول پیش
هم نشسـ ــته بودیم که شـ ــهیدقنبری گفت دیشب یک
خوابـ ــی دیدم که از روی قایق پرواز کـ ــردهام ،من همان جا
متوجه شدم که زمان شهادتشان فرا رسیده است.
ایـ ــن رزمنده دفاع مقدس اظهار کرد :ایشـ ــان در عملیات
عاشورا قصد داشت که دژی را که محل نفوذ دشمن بود
منفجر کند و به همین خاطر مقداری مواد منفجره با خود
حمل کرد که متأسـ ــفانه قبل از رسـ ــیدن بـ ــه دژ در داخل
قایق مورد اصابت گلوله مسـ ــتقیم دوشـ ــکا قرار گرفت و
به شهادت رسید.

کالهبرداران میلیاردی اینترنتی
در دام پلیس فتا همدان

3

خبـ ـ ــر

خاک نهاوند فرزند شهیدش
را در آغوش کشید
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :پیکر پاک شهید علیمحمد
قنبری پس از  34سـ ــال انتظار با استقبال پرشور مردم در
زادگاهش نهاوند آرام گرفت.
به گزارش هگمتانه ،پیکر پاک شهید علی محمد قنبری از
شهدای تازه شناسایی شده دوران دفاع مقدس که پس
از  34سـ ــال انتظار به وطن بازگشـ ــت ،روز یکشـ ــنبه وارد
نهاوند شـ ــد و صبح دیروز در میان استقبال پرشور مردم
با رعایت شیوهنامههای بهداشتی در زادگاهش روستای
«بیان» به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع این شهید از محل سـ ــپاه نهاوند با اجرای
سـ ــان و احتـ ــرام نظامی آغاز و پـ ــس از آن پیکر شـ ــهید به
سمت زادگاهش حرکت داده شد.
مردم روسـ ــتای «بیان» نیز با سینهزنی به استقبال شهید
آمده و به یاد شـ ــهید کربال در سـ ــوگ او عزاداری کردند ،در
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هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیرکل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس اســــتان همدان از افتتاح مدرسه 9
کالسه روستای «روان» در شهرستان بهار با اعتباری
بالغ بر یکمیلیارد و  130میلیون تومان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،محمد حســــین مرادی از افتتاح
مدرسه  9کالسه روســــتای «روان» در شهرستان بهار
خبر داد و اظهار کرد :این مدرســــه در نخستین روز از
هفته دولت افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی بــــا بیــــان اینکه برای ســــاخت و مقاو مسـ ــازی آن
اعتباری بالغ بر یکمیلیارد و 130میلیون تومان هزینه
شده اســــت گفت :این مدرســــه با  9کالس درس و
 359مترمربع زیربنا بهرهبرداری شد.
مدیرکل نوســــازی ،توســــعه و تجهیز مدارس استان
همدان با اهمیت به اجرای طرح «آجر به آجر» سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس بیان کرد :هرکسی
میتواند با کمترین مبلغ در این طرح شرکت و در امر
مهم مدرسهسازی سهیم باشد.
به نقل از فارس،وی ضمن تأکید بر لزوم آگاهســــازی
اقشــــار مختلف جامعــــه در مشــــارکتهای خیری و
خداپســــندانه یادآور شــــد :پویــــش «آجر بــــه آجر» به
گونهای طراحی شــــده است تا هرکسی با هر بضاعت
حتی با ســــرمایه خــــرد بتوانــــد در امر مدرس هسـ ــازی،
مشارکت داشته باشد.

باحکمدادستاننهاوند؛

پلمب 2دفتر مشاور امالک
در نهاوند

عدم رعایت مصوبه 15درصدی افزایش اجارهبهای مسکن

وی در ادامـ ــه به انسـ ــداد چاهها نیز به عنـ ــوان اجرای طرح
تعادلبخشـ ــی اشـ ــاره و ابراز کرد :طرح تعادلبخشـ ــی در
بهبود منابع آب زیرزمینی استان بسیار کمککننده بود و
میانگین بارش استان  340میلیمتر بود که امسال 460
میلیمتر بارندگی داشتیم که نسبت به سال گذشته 24
درصد کاهـ ــش دارد که در بلندمـ ــدت  32درصد افزایش
دارد.
ستوده با اشاره به اینکه  10سد در دست مطالعه است که
 76درصد آن پر شده است ،گفت :استان همدان آزمونه
اجرای نرمافزار ساماب اسـ ــت که تمام منابع آب زیرزمینی
در آن مشـ ــخص شده اسـ ــت و تاکنون موفق عمل کرده
است.
وی در بخش دیگری از سـ ــخنانش به اسـ ــتفاده از پساب
برای تأمین آب صنعت اشاره کرد و گفت :در همدان هم
پساب همدان به سـ ــمت نیروگاه مفتح همدان هدایت
شـ ــد که با اجرای این خط انتقال به طول  40کیلومتر و 15
میلیون مترمکعـ ــب آب در ماه انتقال داده م یشـ ــود که
اکثر چاههایی که نیروگاه از آن برداشت میشود پر شد و
 10میلیون مترمکعب آب به نیروگاه تحویل م یشـ ــود که
با این آب نیروگاه ظرفیت تولید  100درصدی برق را دارد.

وی ادامه داد :قسـ ــمتی از این پســــاب هم به پتروشیمی
هگمتانـ ــه انتقـ ــال داده م یشـ ــود تــــا بــــه جای چــــاه از آن
استفاده کنند.
سـ ــتوده با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در طــــرح تعادلبخشــــی که
توانسـ ــتیم چاه غیرمجاز را پر کنیم  3میلیون مترمکعب
آب هم به بخش کشاورزی و صنعت تخصیص داده شد،
گفت  :در این راسـ ــتا هم موفق شــــدیم به اشتغال کمک
کنیم.
مدیرعامـ ــل شـ ــرکت آب منطق ـ ـهای همدان بــــه پویش
الف.ب .ایران در وزارت نیرو اشـ ــاره کرد و گفت :بر اساس
ایـ ــن پویـ ــش پروژههای مهمـ ــی در راســــتای آب و برق در
کشـ ــور اجرا و بهرهبرداری میشود که سد نعمتآباد با 60
میلیارد تومان اعتبار بهرهبرداری میشــــود و چندین طرح
نیروگاه خورشـ ــیدی و شبکه آبرسانی و  3پست برق و 8
شبکه زهکشی هم جزء این پویش است.
ستوده در نهایت به دستاوردهای دولت در صنعت آب
و برق اشـ ــاره و بیان کرد 99.9 :درصد جمعیت شــــهری و
 82.5درصد جمعیت روسـ ــتایی از نعمت آب و  100درصد
جمعیـ ــت شـ ــهری و  99.9درصـ ــد جمعیت روســــتایی از
نعمت برق بهرهمند هستند.

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس صنعـ ــت ،معدن و
تجارت نهاوند گفـ ــت :دو دفتر مشـ ــاور امالک به علت
رعایت نکردن مصوبه  15درصـ ــدی افزایش اجاره بهای
مسـ ــکن در نهاوند با حکم دادستان و همکاری پلیس
پلمبشدند.
به گـ ــزارش هگمتانه؛ نقـ ــی کاکاوند اظهار کـ ــرد :دو دفتر
مشاور امالک به علت رعایت نکردن مصوبه  15درصدی
افزایش اجاره بهای مسکن در نهاوند با حکم دادستان
و همکاری پلیس پلمب شدند.
کاکاونـ ــد گفت :در پـ ــی افزایـ ــش غیر معقـ ــول قیمت
مسکن در شهر نهاوند کارگروه کنترل قیمت مسکن
تشـ ــکیل و تصمیماتـ ــی را اتخاذ کرد کـ ــه مهمترین آنها
افزایش  15درصدی کرایه منزل نسـ ــبت بـ ــه رقم قرارداد
سال قبل بود.
وی افـ ــزود :مسـ ــتأجرانی کـ ــه در دو ماه گذشــــته منزل
مسـ ــکونی اجاره کردهاند و مصوبه  15درصدی توســــط
مشـ ــاور امالک در آن رعایت نشـ ــده میتوانند شکایت
خود را به پلیس اماکن ارائه دهند.
رئیـ ــس صنعـ ــت ،معـ ــدن و تجـ ــارت نهاوند گفــــت :بر
اساس دستور دادستان با مشـ ــاورین امالک ،دالالن و
صاحبخانههایی که بخواهند خـ ــارج از عرف و مصوبات
کارگـ ــروه کنترل مسـ ــکن شهرسـ ــتان بازار مســــکن را
ملتهب کنند برخورد میشود.
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استان

خبــــــر
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان:

همراهی کامل هیأتهای
حسینی با ستاد کرونا
و اجرای شیوهنامههای بهداشتی

هگمتانــــه ،گروه خبــــر همدان :رئیس مرکز بهداشــــت
شهرســــتان همــــدان گفــــت :هیأتهای حســــینی با
تبلیغات اســــامی و ســــتاد مقابله با کرونــــا هماهنگ
هستند و همراهی کامل دارند.
به گــــزارش هگمتانه ،محمــــد خیراندیش با اشــــاره به
ممنوعیت پخش نــــذورات در همدان اظهار کرد :طبق
شــــیوه نامههــــای وزارت بهداشــــت توزیع نــــذورات در
پیشــــگیری از شــــیوع کرونا ممنوع اســــت و ما نیز تابع
اجرای آن هســــتیم .وی بــــا بیان اینکه نــــذورات باید به
صــــورت جیره خشــــک و اقالم غذایی غیر آماده باشــــد
گفت :پخش شــــربت ،چای و مــــواد غذایی گرم در بین
مردم ممنوع است.
رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان با اشاره به
اینکه نباید توزیع نذورات مانند ســــالهای قبل باشد
که مردم نیز تجمع کنند افزود :با شــــیوع کرونا رزمایش
مؤمنانــــه و کمکهــــای معیشــــتی توســــط نهادهــــای
مختلف بین نیازمندان انجام شده که میتوان نذورات
ماه محرم را هم به این سمت برد.
وی در پاســــخ به اینکه گفته میشــــود در برخی مناطق
اقدام به پخش شــــربت ،چای و ...میکنند افزود :شاید
این اقدام از ســــوی هیأتهای حســــینی و تکایا نباشد
چــــون مســــؤول برگــــزاری مراســــم عــــزاداری تبلیغات
اسالمی اســــت که این موارد را به آنها گوشزد کردهاند.
خیراندیــــش با تأکیــــد بر اینکــــه عدم پخــــش نذورات
باید رعایت شــــود و مــــا نیز ناظر هســــتیم و کنترل الزم
را خواهیــــم داشــــت افزود :اگــــر جایی اقــــدام به پخش
نذورات کنند آنها را متقاعد خواهیــــم کرد که این کار را
انجام ندهند.
وی از مــــردم خواســــت در صــــورت مشــــاهده توزیع
شــــربت ،چــــای و ...ایــــن امر را بــــه شــــماره  190اطالع
دهند تا برخورد الزم صورت گیرد افزود :شــــاید برخی
در خــــارج از چارچــــوب و نــــه در قالب هیأت رســــمی
اقــــدام به پخش نذورات کنند که ایــــن موارد نیز باید
ً
حتما به ما اطالع داده شــــود .رئیس مرکز بهداشــــت
شهرســــتان همدان با بیان اینکه در بســــیاری از این
موارد ایــــن اتفاقــــات از روی ناآ گاهی بــــوده و با تذکر
میتــــوان آن را رفع کرد گفت :هیأتهای حســــینی با
تبلیغات اســــامی و ســــتاد مقابله با کرونا هماهنگ
هســــتند و در زمینــــه ممنوعیت توزیع نــــذورات نیز
همراهی کامل را دارند.
وی جلوگیــــری از پخش نذورات در شــــرایط کرونایی را
به منظور تأمین ســــامت مردم دانســــت و از تقویت
فعالیت بازرسـ ــان مرکز بهداشـ ــت و اعمال کنترل در
این زمینه خبر داد.
خیراندیش با بیان اینکه رســــانهها نیــــز باید در اطالع
رســــانی و جلوگیری از بروز مشــــکل کمک کنند اظهار
کرد :ما نیز با روشهای مختلف به ویژه فضای مجازی
اطــــاع رســــانی الزم را در خصــــوص ممنوعیت پخش
نذورات داریم.
وی تنهـ ــا راه توزیع نذورات را عرضه جیره خشـ ــک و یا
پخت غذا توسـ ــط افراد دارای کارت بهداشتی و توزیع
در منــــازل با رعایت شــــیوه نامهها دانســــت و گفت:
البتــــه چون مدیریت این مســــأله نیز دشــــوار اســــت
ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفته که پخش نذورات
را ممنوع کند.

عزاداری سیار بازاریان

عزاداری صبحگاهیدر بازار طالفروشان
روضهخوانی مداحان در نقاط مختلف بازار

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :عضو هیأت رئیسـ ــه اتاق اصنـ ــاف همدان گفت :بازاریان و کسـ ــبه
همدان برای پیشگیری از کرونا و ایجاد تجمع ،مراسم عزاداری حسینی را در فضای باز و کوچه بازارها
برگزار میکنند.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه ،احمد گازرانی با تأکید بر اینکه محرم هر سـ ــال کسـ ــبه و بازاریـ ــان همدان در

مسـ ــاجد بزرگ و پر تجمع اقدام به برگزاری مراسـ ــم روضه خوانی و عزاداری حسینی میکردند ،اظهار
کرد :اما امسال به خاطر شرایط کرونایی این مراسم به نحو دیگری برپا میشود.
وی بـ ــا بیان اینکه تمام مراسـ ــم و برنامههای محرم امسـ ــال بر اسـ ــاس فرمایشـ ــات رهبر انقالب و
تبعیت از سـ ــتاد مقابله با کرونا برگزار میشـ ــود ،تصریح کرد :بازاریان همدان هـ ــم برای جلوگیری از
ایجاد تجمع و انتقال ویروس کرونا ،عزاداریهای سیار را در راسته بازارهای همدان به راه انداختند.
عضو هیأت رئیسـ ــه اتاق اصناف همدان افزود :عزاداری سـ ــیار به گونهای است که مداحان مطرح
استان در نقاط مختلف بازار حاضر میشوند و بدون اینکه کرکره مغازهای پایین بیاید و تجمع ایجاد
شود ،روضه خوانی میکنند.

گازرانی با اشاره به اینکه هر روز از ســــاعت  7:30تا  9:30در بازار طالفروشان همدان مراسم عزاداری
حسینی برپا میشود ،گفت :در این مراسم به مردم بســــتههای بهداشتی حاوی ماسک و محلول
ضدعفونی کننده در قالب نذورات اهدا میشــــود .وی با تأکید بر اینکه بازار همدان فضای معنوی
و رنگ و بوی محرمی دارد ،افزود :بازاریان به صورت خودجوش اقدام به نصب پرچم و ســــیاه پوش
کـ ــردن بازار کردهاند .به نقل از تســــنیم ،عضو هیأت رئیســــه اتاق اصناف همدان بــــا بیان اینکه در
شرایط فعلی مهمترین اولویت ما حفظ سالمتی مردم است ،اظهار کرد :بازاریان همیشه بنیانگذار
برگزاری مراسم عزاداری محرم بودهاند و امسال نیز ضمن گرامیداشت ایام محرم با توزیع بستههای
بهداشتی در بین مردم قدمی مؤثر در راه حفظ سالمتی مردم برداشته شده است.

امام جمعه همدان:

تحریف حقایق
جامعه را منحرف میکند
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :امام جمعـ ــه همدان گفت:
تحریف حقایق جامعه را منحرف میکند.
به گزارش هگمتانه ،آیتاهلل حبیب اهلل شـ ــعبانی ظهر
دیـ ــروز در جمع فرماندهان و کارکنـ ــان نیروی انتظامی
اسـ ــتان ،با بیـ ــان اینکه نتیجـ ــه تحریفهـ ــا ،انحراف در
جامعـ ــه خواهد بـ ــود ،اظهار کـ ــرد :پیامبر اسـ ــام(ص)
یک مسـ ــیر نورانی را برای جامعه مشـ ــخص کردهاند و
اگـ ــر این مسـ ــیر که در جر یـ ــان غدیر هم مطـ ــرح کردند
مورد تحریف واقع نمیشـ ــد ،هیچ انحرافی را در جامعه
شاهد نبودیم.
وی بـ ــا بیان اینکه اگـ ــر والیت امام علی(ع) اسـ ــتمرار پیدا
میکرد به دوران ظهور میرسـ ــیدیم ،گفت :نتیجه تحریفی
که در غدیـ ــر رقم خود ،انحراف جامعه اسـ ــامی از مسـ ــیر
پیامبر(ص) بود.
نماینده ولـ ــی فقیه در اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره به اینکه
جهان اسـ ــام در  1400سال گذشـ ــته با بدترین تشتتها
روبهرو شده اسـ ــت ،مطرح کرد :متأسـ ــفانه این انحرافات
سبب شد به جای آنکه دنیای اسـ ــام در مقابل استکبار
قرار گیرد ،درگیر تشتتهای داخلی باشد.

وی تصریـ ــح کرد :اینکه جامعه به جایی میرسـ ــد که فرزند
پیامبر(ص) را به شهادت میرسـ ــاند ،جزو عجایبی است
که ثمره درک نکردن عظمت والیت است.
امـ ــام جمعه همدان بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه مردمـ ــی که علیه
حسـ ــین بن علی(ع) شمشـ ــیر کشـ ــیدند فهم درستی از
حضرت نداشتند ،گفت :در عاشورا بحث امامت و والیت
نبود بلکه امام حسـ ــین(ع) ،ولی خدا ،بـ ــه دنبال آن بود تا
مسلمانی خود را ثابت کند.
وی با تشریح چرایی شـ ــکلگیری وقایع عاشورا ادامه داد:
امـ ــام محل تجلی اراده خداوند اسـ ــت ،اما جامعه به دلیل
انحراف از این مقام محروم شد.
آیتا ...شـ ــعبانی به تشـ ــریح ویژگیهای تشـ ــخیص امام
در جامعـ ــه پرداخت و گفت :امام کسـ ــی اسـ ــت که نظام
اجتماعـ ــی و عـ ــزت جامعـ ــه اسـ ــامی را حفـ ــظ میکنـ ــد و
پناهگاهـ ــی برای مردم اسـ ــت و اگر امـ ــام از جامعه حذف
شود ،باید منتظر حضور منافقین در آنجا باشیم.
وی ادامه داد :در کشـ ــورهای عربی که امامت در آن وجود
ندارد مشاهده میکنیم که امروز اسـ ــرائیل را به رسمیت
میشناسند و نسـ ــبت به فجایع آن بی تفاوت هستند و

این همان نتیجه حذف امام در جامعه است.
امـ ــام جمعـ ــه همـ ــدان بـ ــا تأکیـ ــد بـ ــر اینکـ ــه اگـ ــر امام
حسین(ع) به شـ ــهادت نمیرسید ،امروز نامی از اسالم
وجود نداشـ ــت ،مطـ ــرح کرد :نه تنها شـ ــیعه که اسـ ــام
مدیون امام حسین(ع) است ،چرا که یزید به دنبال آن

بود تا اثری از اسـ ــام باقی نماند و اسالم را به طور کامل
حذف کند.
وی با بیان اینکه عزاداران حسینی باید نسبت به اهداف
امام حسـ ــین(ع) حسـ ــاس باشــــند ،اظهار کــــرد :برگزاری
مجالس عزا برای رسـ ــیدن و قرار گرفتن در مسیر حضرت

که همان امر به معروف است ،میباشد.
به نقل از تسنیم ،نماینده ولی فقیه در استان همدان امر
به معروف را وظیفه همگانی و یک وظیفه قرآنی دانست و
گفت :امر به معروف تنها حجاب نیســــت ،بلکه مقام امر
به معروف به معنای اصالح حاکمیت جامعه است.

حجتاالسالم زار ع:

مشی اخالقی امام حسین علیهالسالم حتی در عرصه پیکار
خطیبان در مراسم سوگواری امام حسین(ع) در بیان حقایق اخالقی بکوشند
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :یک کارشـ ــناس مذهبی با
ذکر مشـ ــی اخالقی امام حسـ ــین علیهالسـ ــام در عرصه
پیکار گفت :خطیبان در کنار برگزاری مراسـ ــم سوگواری
امام حسـ ــین(ع) در راسـ ــتای بیـ ــان حقایـ ــق اخالقی نیز
بکوشند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حجتاالسـ ــام حسـ ــن زارع اظهار
کرد :در این ایام ضروری اسـ ــت خطیبـ ــان در کنار برپایی
مجالس عزاداری در راسـ ــتای بیان حقایق اخالقی ،دینی،
احکام و تفسیر قرآن هم تالش کنند.
وی توضیح داد :سـ ــوگواری امام حسـ ــین(ع) جزء شعائر
مسلم و مسـ ــجل مذهب شـ ــیعه اثنیعشـ ــری است و
در آن به سـ ــه نکتـ ــه توجه الزم و ضروری شـ ــده اسـ ــت؛
نخسـ ــتین نکته مبارزه با ظلم در سـ ــطح عالـ ــی و عمیق
اسـ ــت ،چنانکه سـ ــران بنیامیـ ــه در زمان خـ ــود ظلم را
به اوج رسـ ــاندند و به یک شـ ــخصیت اسـ ــتثنائی ،الهی و
علمی چون وجـ ــود مقدس امام حسـ ــین(ع) با تاریخچه
خانوادگی از سـ ــاله پیامبر اعظم روا داشـ ــتند و ایشـ ــان

علیه ظلم قیام کردند.
زارع ادامـ ــه داد :اگـ ــر فلسـ ــفه عاشـ ــورا را هر سـ ــال تکرار
میکنیم به خاطر بیان کردن ظلمهایی اسـ ــت که ریشـ ــه
و اساسـ ــش به بنیامیه برمیگردد و میخواهیم بگوییم
«کل یـ ــوم عاشـ ــورا کل ارض کربال» و نه تنها در سـ ــال 61
هجری امام حسـ ــین(ع) با قیام خونینش در مقابل ظلم
ایسـ ــتاد اگر در همین زمـ ــان هم ظلمی در هر گوشـ ــه از
عالم علیه بشریت رخ دهد ،ما با اقتدار به سوگواری امام
حسین(ع) علیه آن قیام میکنیم.
وی شـ ــرح داد :دومیـ ــن نکتـ ــه بیـ ــان مظلومیـ ــت
ا فـ ــرادی کـ ــه در را سـ ــتای ظلـ ــم ظالمان مورد سـ ــتم
قـ ــرار میگیرند ،اگر میگوییم هر سـ ــال سـ ــوگواری و
عزاداری امام حسـ ــین(ع) برگزار شـ ــود به این علت
ا سـ ــت که مظلوم در هـ ــر گو شـ ــه دنیـ ــا مظلومیتش
را بـ ــه انحـ ــا گونا گـ ــون میتوا نـ ــد ا بـ ــراز کنـ ــد و یـ ــک
شـ ــیو هاش این ا سـ ــت کـ ــه در را سـ ــتای طالیه داری
د فـ ــاع از مظلومیـ ــت امام حسـ ــین(ع) مـ ــورد ظلم و

بایدها و نبایدهای سخنرانی در ماه ّ
محرم
از نگاه شهید صدر ثانی

سـ ــتم قـ ــرار گرفتـ ــن خود را بیـ ــان میکنـ ــد و روش و
مسـ ــلک امام حسـ ــین(ع) را پیش میگیـ ــرد تا خون
خـ ــود را در را سـ ــتای حقانیت دین بـ ــه منصه ظهور و
بروز برساند.
این کارشــــناس مذهبی افزود :سومین نکته در راستای
تبیین معارف اخالقی ،سیاسـ ــی ،اجتماعـ ــی و خانوادگی
اسـ ــت ،قیـ ــام خونین کربـ ــا تنها مبـ ــارزه با ظلـ ــم و قیام
مظلوم علیه ظالم نبود بلکه امام حسـ ــین(ع) در حرکت
 28رجب سـ ــال  61هجری که از مدینه آغاز و به کربال ختم
شـ ــد در مسـ ــیر ،بیانات گهربار و نصایحـ ــی فرمودند که
میتوانیم مورد استفاده قرار دهیم.
زارع بیان کـ ــرد :امام حسـ ــین(ع) در کنار قیـ ــام خونین
به فلسـ ــفه اخالق و معارف دین هم اهمیت بسـ ــزایی
داده و یکـ ــی از نمونههایش این اسـ ــت که زمانی که حر
بن یزید ریاحی در لشـ ــکر عمر بن سـ ــعد بـ ــود و از امام
حسین(ع) درخواست آب کرد امام هم به شترها و هم
به خانواده او آب داد.

وی ادامـ ــه داد :پیرمـ ــردی در بیــــن لشــــکر حــــر بوده
کـ ــه وقتـ ــی از امـ ــام درخواســــت آب میکند و مشــــک
را میگیـ ــرد دسـ ــتانش میلــــرزد و قطــــرات آب روی
لباسهایـ ــش میچکـ ــد بنابرایــــن اما محســــین(ع)
پیرمرد را زمین مینشـ ــاند ،مشــــک را کنار لبانش قرار
مید هــــد و او را ســــیراب میکنـ ــد ،این پیر مـ ــرد به این
قصد به سـ ــوی امـ ــام(ع) آمده بــــود که ســــر بریده وی
را بـ ــر روی نیـ ــزه بزنـ ــد و برای عمر ســــعد ببــــرد اما امام

حســــین(ع) مشــــی اخالقــــی را در عرصه پیـ ــکار هم به
منصه ظهور گذاشت.
این کار شــــناس مذهبــــی در گفتگــــو با ایسـ ــنا ،درباره
برگزاری مراســــم عــــزاداری در شــــرایط کنونی بـ ــا تأکید
بر رعایت شــــیوه نامههای بهداشــــتی ،گفــــت :بهترین
شــــیوه عــــزاداری در این روزها همان اســــت کـ ــه رهبر
انقالب فرمودند که خود را ملــــزم میدانم تابع نظریات
کارشناسی ســــتاد ملی مقابله با کرونا باشم.

برگرفته از کتاب پرتوهایی بر انقالب حسین (ع)

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همدان :سـ ــخنرانان مـ ــاه محرم و
صفر الزم اسـ ــت از ذکر مسائل نظری و تاریخی که ممکن
اسـ ــت در ذهن مخاطب شـ ــبهات اعتقـ ــادی پدید آورد،
اجتناب کنند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،آیتا ...شـ ــهید سـ ــید محمد صدر
(ش ـــهید صدر ثانی) یکی از عالمان خاندان صدر اسـ ــت.
وی صاحب آثار متعددی در حوزه اسالمشناسـ ــی و فقه
و عقایـ ــد و تاریخ اسـ ــت و دو تألیف مسـ ــتقل هم دربارۀ
نهضـ ــت امـ ــام حسـ ــین (ع) دارد .شـ ــهید سـ ــید محمد
صـ ــدر در ایـ ــن دو کتـ ــاب میکوشـ ــد تا بـ ــا تحلیـ ــل قیام
سیدالشـ ــهدا(ع) پرتوهایی بـ ــر این واقعـ ــه بیفکند و به
برخی پرس ـ ـشهای مطرح درباره علـ ــل قیام و اهداف آن
پاسـ ــخ دهد .متن حاضر برگرفته از کتاب اضواء علی ثورة
الحسـ ــین(ع) (پرتوهایی بر انقالب حسـ ــین (ع)) است
که مهدی سـ ــرحدی آن را ترجمه کرده است .وی در این
گفتار خطبـ ــا ،واعظان و مداحان اهل بیت(ع) را مخاطب
قـ ــرار میدهـ ــد و دربـ ــارۀ نقـ ــل و تحلیـ ــل وقایع عاشـ ــورا
توصیههـ ــا و تذکراتـ ــی به آنـ ــان میدهد .به نظر میرسـ ــد
این توصیهها و تذکرات همچنان الزم اسـ ــت مورد توجه
دوستداران اباعبداهلل (ع) قرار بگیرد.
پیـ ــش از ورود بـ ــه جزئیاتـ ــی کـ ــه در ادامه خواهـ ــد آمد،
شایسـ ــته اسـ ــت به ویژگیها و شرایطی اشـ ــاره کنیم که
سـ ــخنرانان ماه محرم و خطیبان مجالس عزای حسینی
(ع) بایـ ــد آن را رعایت کنند تا در دنیـ ــا و آخرت به جایگاه
واالتری ارتقا یابند و به خیر دو جهان برسـ ــند .بخشـ ــی از
توصیههایـ ــی که در اینجا مطرح میکنیـ ــم ،بهطور کلی به
دو بخش تقسـ ــیم میشود؛ بخشـ ــی به مسؤولیتهای
دینی ما ارتباط دارد و بخشـ ــی هم به حادثـ ــه کربال مربوط
میشود.
نخسـ ــت ،آنکه خطبا سخنان خود را با «بسم اهلل الرحمن
الرحیـ ــم» آغـ ــاز کنند و هیـ ــچ عبـ ــارت دیگری حتـ ــی ذکر
حسـ ــین (ع) را قبل از بس ـ ـماهلل نیاورند ،که هر سـ ــخنی
بی بس ـ ـماهلل آغاز شـ ــود ،ابتر اسـ ــت و با گفتن بسماهلل،
سـ ــخنران در گفتار خود از شیطان به خدا پناه میبرد و به
رحمت خدای رحمان مؤید میشود.
دوم ،در سـ ــخن خود مخاطبان را موعظه و ارشاد کند که
ایـ ــن کار در جامعۀ مـ ــا و همۀ جوامع و تمامـ ــی زمانها و

مکانها ضرورت دارد و بیان پند و موعظه در سـ ــخنرانی،
نصیحـ ــت را بـ ــه اهلش میرسـ ــاند تـ ــا بیشـ ــترین تعداد
مخاطبـ ــان از آن بهرهمنـ ــد گردنـ ــد .خواه ایـ ــن موعظهها
مربوط به وقایع قیام امام حسـ ــین (ع) باشد یا نباشد که
در آن عبرتهای بیشمار وجود دارد.
سـ ــوم ،اینکه سـ ــخنران در کالم خـ ــود ،هیچ شـ ــخص یا
مذهب و طایفهای را نرنجاند و آزار ندهد.
چهـ ــارم ،از نسـ ــبت دادن رفتـ ــار و گفتـ ــار ناراسـ ــت بـ ــه
معصومین علیهم السـ ــام پرهیز کند که دادن نسبت
کـ ــذب بـ ــه معصومیـ ــن (ع) از بزرگترین گناهـ ــان کبیره
اسـ ــت ،چه اینکه نسـ ــبت کذب دادن به افراد عادی هم
گناه کبیره اسـ ــت .خواه در مورد شـ ــخصیتهای تاریخی
باشـ ــد ،یا نویسـ ــندگان کتـ ــاب و یـ ــا هر انسـ ــان مؤمن.
بهتریـ ــن روش برای نقـ ــل قول از دیگران ،آن اسـ ــت که
از عباراتـ ــی مانند« :روایت شـ ــده» یـ ــا «گفته شـ ــده» و یا
«آوردهانـ ــد که …» اسـ ــتفاده کنیم و تا زمانـ ــی که در مورد
نویسـ ــندۀ کتاب یا مطالب منسوب به وی یقین نداریم،
از ذکر نام مؤلفان و کتابها خودداری کنیم.
پنجـ ــم ،آنکـ ــه خطبـ ــا از نسـ ــبت دادن گفتـ ــار و رفتـ ــار به
عنوان «زبان حال» ،چه در شـ ــعر یا
معصومین (ع) تحت
ِ
نثـ ــر و چه به زبان فصیح یا عامیانـ ــه ،خودداری کنند ،مگر
حال آن بزرگواران در آن لحظه
آنکه ًمطمئن باشـ ــند زبان ِ
واقعا همان بوده است.
ششم ،آنکه سخنران از ذکر مسـ ــائل نظری و تاریخی که
ممکن اسـ ــت در ذهن مخاطب شبهات اعتقادی پدید
آورد ،اجتناب کند .شـ ــبهههایی که چه بسـ ــا سـ ــخنران از
ً
پاسـ ــخ دادن و رفع آنها ناتوان باشـ ــد یا اصال به آن توجه
نکند .سـ ــخنران باید آنچه را میگویـ ــد ،با دقت و صالبت
انتخاب کند ،که در غیر این صورت در برابر گفتۀ خویش
مسـ ــؤول اسـ ــت و دانسـ ــته یا نادانسـ ــته به حـ ــرام دچار
میشـ ــود .باید توجه داشـ ــت ،فرقی ندارد کـ ــه این قبیل
مسـ ــائل مربوط به وقایع کربال باشـ ــد یا نباشـ ــد ،یا به نظر
ّ
خود آنان قطعی و مسلم باشد یا نباشد.
هفتم ،اینکه سـ ــخنران سـ ــعی کند آنچه را خدای متعال
پوشـ ــانده ،مخفی نگـ ــه دارد و اتفاقاتی را کـ ــه هنگام نبرد
یا کشـ ــته شـ ــدن افراد رخ داده و ممکن اس ـــت بیان آن
موجب توهین یا خوار شـ ــدن کشـ ــته شـ ــدهها شود ،به

زبان نیـ ــاورد و از بیان چیزهایی که موجب کسـ ــر شـ ــأن
مؤمنـ ــان حاضـ ــر در آن دوره و تمامی مؤمنـ ــان  -به ویژه
حضرت سیدالشـ ــهدا (ع) و اصحاب و یاران و اهل بیت
گرامی ایشان -میشود ،خودداری کند.
در اینجا باید به دو نکته توجه کنیم:
مهم
 نکته اول آنکه مطلب ذکر شـ ــده در بـ ــاال ،با اصل ِذلت ناپذیری امام حسـ ــین (ع) و یارانـ ــش ،تفاوت دارد
و بدیهی اسـ ــت که آن بزرگواران هرگز بـ ــه خواری و ذلت
دچار نشـ ــدند و از آن بـ ــه دور بودند .اما کشتهشـ ــدگان
کربال از سـ ــوی دشـ ــمن مورد توهیـ ــن قـ ــرار گرفتند و به
ً
حسب ظاهر ،خوار شـ ــدند .دشمن عمدا چنین کرد و در
جنگها چنین چیزی بعید هم نیسـ ــت ،اما پوشاندن و
ذکر نکردن آن واجب ،و اشـ ــارۀ مسـ ــتقیم و صریح به آن
حرام است.
مهم ذکر شـ ــده
 نکتـ ــۀ دوم اینکه مطلب فوق ،با اصل ِحرمت دروغ بسـ ــتن بـ ــه معصومیـ ــن در گفتار و
دربارۀ
ِ
رفتار متفاوت اسـ ــت .یعنی اگر سـ ــخنران از پیش آمدن
چنین صحنههایی مطمئن هم باشـ ــد و با حجت شرعی،
به آن یقیـ ــن هم پیدا کرده باشـ ــد ،باز هم جایز نیسـ ــت
مطالبـ ــی را که موجب وهن و کسـ ــر شـ ــأن آن بزرگواران
است ،بیان کند.
هشـ ــتم ،آنکه سـ ــخنران ،موضوعاتی را کـ ــه از نظر قانون
طبیعت غیرممکن است ،ذکر نکند ،حتی اگر آن مطلب
با روایات معتبر ثابت شـ ــده باشـ ــد .چرا که بـ ــه هر حال
شـ ــنیدن آن برای ذهن شنونده سـ ــنگین است .شاید
بهترین مثال در این زمینه ،مطلبی باشـ ــد که سخنرانان
دربارۀ شـ ــهادت حضرت علی اکبر (ع) روایت میکنند .در
روایات آمده اسـ ــت که وقتی عمود آهنین بر فرق مبارک
آن حضرت فرود آمد ،مغز ایشـ ــان متالشی شد و بیرون
ریخـ ــت .اما برخی از گویندگان ،مطلـ ــب را این گونه ادامه
میدهند کـ ــه حضرت علـ ــی اکبـ ــر (ع) در آخرین لحظات
حیـ ــات ،پـ ــدر بزرگوارش امام حسـ ــین (ع) را فـ ــرا خواند و
چون امام (ع) نزد او رفت ،علی اکبر گفت« :جدم رســــول
خدا (ص) هم اکنون مرا از شـ ــربتی سیراب کرد که پس از
آن تشنگی نباشد…»
همگان یقین دارند که با متالشـ ــی شـ ــدن مغز ،انسـ ــان
از دنیا م ـ ـیرود و نمیتوانـ ــد کلمهای بر زبـ ــان بیاورد ،چه

رسـ ــد به آنکه مدتی هم منتظر باشـ ــد تا پـ ــدر بر بالینش
حاضر شـ ــود .بنابراین ،از بین رفتن مغز به معنای وفات
ً
و شهادت اســــت و قطعا پس از آن زندگی ادامه ندارد و
آنچه برخی ســــخنرانان دربارۀ سخن گفتن آن حضرت در
آن حالـ ــت میگوینـ ــد ،از نظر قانون طبیعـ ــت غیرممکن
اسـ ــت ،مگر آنکه بگوییم ضربۀ شدید به سر آن حضرت
نخورده و مغـ ــز مبارکـ ــش از بین نرفته و امکان سـ ــخن
گفتن برایش وجود داشته است.
نهـ ــم ،اینکه سـ ــخنرانان محـ ـ ّـرم ،همۀ توان خـ ــود را برای
ایجاد انسجام و هماهنگی در سخنرانیها و وحدت رویه
در بیـ ــان مطالب از منابع و کتب ،بـ ــه کار گیرند و مطالب
متناقض و متضاد یا پراکنده و غیرمنسجم بیان نکنند،
بلکه موضوعاتـ ــی را ذکر کنند که از لحـ ــاظ تاریخی به هم
نزدیک باشـ ــند و از نظـ ــر منطقی ،منسـ ــجم و هماهنگ
باشــــد و ســــخنرانان باید همۀ توان خــــود را در این راه به
کار گیرند.
دهـ ــم ،اینکـ ــه سـ ــخنران تـ ــا جایی کـ ــه ممکن اسـ ــت ،از
پرداختـ ــن به علل و اسـ ــباب حوادث از منظر فلسـ ــفی و
دلیلتراشـ ــی برای حـ ــوادث خودداری کند و تـ ــا زمانی که
ً
شـ ــخصا صالحیت ایـ ــن کار را پیدا نکـ ــرده ،از بیان علت
و ســــبب وقایع اجتناب نمایــــد و آن را به اهلش واگذارد
که خیر دنیا و آخرت در همین اسـ ــت و این بهتر اسـ ــت
از آنکه به امری بپردازد که از عهده و توانش خارج اســــت

و برای شـ ــنوندگان نیز سـ ــنگین و طاقتفرساســــت و
ممکن اسـ ــت شـ ــبهههایی در ذهنشــــان پدید آورد که
سـ ــخنران توان پاس ـ ـخگویی و ّرد آن شــــبهات را ندارد و
ناخواســــته مرتکب عمل حرام گردد .پس نه فقط دربارۀ
کربال و نهضت امام حســــین (ع) ،بلکه در همه مســــائل
دینی و عقیدتی باید به این اصل توجه شود و هیچکس
نبایـ ــد به فلسـ ــفه و ذکر دلی ـــل و حکمت امــــور بپردازد،
مگـ ــر آنکه صالحیـ ــت و زمینة ایــــن کار را در خــــود ایجاد
کرده باشــــد و در غیر این صورت باید امــــور را به خداوند
متعـ ــال ارجـ ــاع دهـ ــد .چنانکه قــــرآن کریــــم میفرماید:
ٌ
«والراســــخون فی العلم یقولون ّ
آمنا به کل من عند ربنا»
(و ثابتقدمــــان در دانش میگویند :به آن ایمان آوردیم
که همه از جانب پروردگار ماست .آل عمران .)7 /
یازدهم ،اینکه سخنران ،اجتناب کند از تشکیک در امور
و مفاهیمی کـ ــه عموم مردم بر صحت یا انــــکار آن اتفاق
نظر دارند .زیرا هدف ســــخنران ،هدایت و ارشاد مردم به
سـ ــوی اصول عقاید و عبادات اســــت و بدیهی است که
اگر مردم ســــخنان تردیدآور و شکآفرین را از او بشنوند،
زبان به انتقاد از وی میگشــــایند و اعتبار او از بین میرود
و بـ ــه موعظـ ــه و نصیحت او هــــم گوش نخواهنــــد داد و
ً
بدینترتیب ،عمال او را بایکوت و تحریم میکنند.
دوازدهم ،اینکه سخنران از نسبت دادن ارتکاب هرگونه
فعـ ــل حرام ،چه اندک و چه بســــیار ،بــــه معصومین(ع) و

معصومیــــن حاضر در واقعه کربــــا ،خودداری
حتــــی غیر
ِ
افراد غیر معصوم اگرچه احتمال دچار شـ ــدن به
کند ،زیرا ِ
حرام دربارۀ آنان منتفی نیسـ ــت ،امـ ــا باید دربارۀ آنان هم
خودداری کنیم ،زیرا:
ًَ
اوال ،آنان عالمانی تربیت شده در محضر امامان معصوم
(ع) بودند.
ً
ثانیا ،ارتــــکاب عمل حرام از ســــوی آنان ،به طـ ــرق معتبر
ثابت نشــــده و از این رو نسـ ــبت دادن آن ،دروغ و حرام
است.
َ
ثالثــــا ،اگر هم فرض کنیم که چنیــــن عملی اتفاق افتاده،
پردهپوشــــی دربارۀ انجام دهندۀ آن ،بهتر و شایسـ ــتهتر
است.
َ
رابعا ،اگر همۀ موارد فوق را هـ ــم نادیده بگیریم ،کمترین
مشــــکلی که با ذکر این قبیل مطالب پدیــــد میآید این
اســــت که عامۀ مردم ،تحمل شــــنیدن چنیــــن روایاتی را
ندارنــــد و در برابــــر آن واکنش نشـ ــان میدهنـ ــد .از یک
ســــو کســــی که چنین مطالبی را بازگو کند ،از چشم مردم
میافتد و از ســــوی دیگر ،مردم برای انجـ ــام عمل ناروا و
حرام جرأت پی ـــدا میکنند ،چرا که با خود میگویند ،وقتی
اصحــــاب ائمه (ع) کار حرام انجام میدادنـ ــد ،چرا ما انجام
ندهیم؟! در نتیجه اگر خطایی بر اثر شنیدن این مطالب
از مردم سر بزند ،سخنران و نقلکنندۀ مطلب هم در آن
شریک خواهد بود.

 3شرط پرداخت وام  250میلیونی مسکن اعالم شد

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :مدیر امور اعتباری بانک مسـ ــکن با اعالم  3شـ ــرط پرداخت وام 250
میلیون تومانی مسکن ،گفت :از ابتدای سال  98تا  15مرداد امسال  13هزار و  399فقره تسهیالت
در بافتهای فرسوده به مرحله امضا رسیده است.
محمد حسن علمداری اظهار کرد :در بخش پرداخت تسـ ــهیالت ارزان قیمت برای احیا و نوسازی
بافتهای فرسـ ــوده بانک مسکن سـ ــال گذشـ ــه قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرسازی امضا و
همکاری گستردهای را آغاز کرد در همین راستا این همکاری در قالب دومین قرارداد در سال جاری

اخبار کوتاه

برق  ٣٠میلیون نفر از
کم مصرفها رایگان میشود
رئیـ ــس جمهـ ــور از مصوبـ ــه جدید دولـ ــت مبنی
بر رایگان شـ ــدن هزینه بـ ــرق کممصرفها که ٣٠
میلیون نفر از جمعیت ایران را شـ ــامل میشود،
خبر داد.

سهشـــنبه  4شـــهريور  1399شماره 4598
نیز اسـ ــتمرار پیدا کرد .وی ادامه داد :در جریان انعقاد این قرارداد این قول به وزارت راه و شهرسازی
داده شـ ــده تا در صورت وجود منابع در چارچوب سیاس ـ ـتهای اعتباری بانک مسـ ــکن امسال و
همچنین در صورت وجود درخواسـ ــت سازنده حرفه ای ،تا سـ ــقف  250میلیون تومان تسهیالت
نوسازی پرداخت کند .وی با اشاره به کارنامه یکسال اخیر تسهیالت پرداختی به پروژههای ساخت
و ساز در بافت فرسوده ،گفت :از ابتدای سال گذشته تا  15مردادماه امسال ،تعداد  13هزار و 339
فقره تسهالت به ارزش  8/027میلیارد ریال به مرحله امضا قرار داد رسیده اند .از رقم کل تسهیالت

معاون سیاسی وزیر کشور:

است .در اعتراضات سال گذشته که تحصن و اعتراض در
بخش نفت بود به آن ورود پیدا کـ ــرد و با همکاری وزارت
نفت مشکل حل شد.

واسطهها از هر کیلو گوشت،
 40درصد سود میبرند
مدیرعامـ ــل اتحادیـ ــه دامـ ــداران گفـ ــت :جـ ــز
واسـ ــطهها هیچ کـ ــس دیگـ ــری بر بازار گوشـ ــت
قرمز کشـ ــور تسلط ندارد ،سـ ــال گذشته بیش از
نیاز کشور گوشت وارد شـ ــد .دامداران حاضرند
گوشـ ــت گوسـ ــاله را بـ ــه قیمـ ــت  74،500تومان
عرضه کنند.

همتی :در سه سال گذشته
هیچ سود بانکی را کاهش
ندادهایم
رئیـ ــس کل بانک مرکزی اظهار کرد :سـ ــود بانکی
در سال  ٩6روی سود یکسـ ــاله  ١5درصد تثبیت
شـ ــده بود ولـ ــی چند بانـ ــک بـ ــه دلیل ناتـ ــرازی،
سـ ــودهای بسـ ــیار باالیی ارائه میدادنـ ــد و نظام
بانکـ ــی را به هـ ــم زده بودند و با انجـ ــام اصالحات
نظـ ــام بانکـ ــی ایـ ــن بانکها عمال سـ ــود خـ ــود را
کاهش دادند.

افزایش بیکاری
فار غالتحصیالندکتری
نسبت به مقطع کارشناسی
منصور غالمی وزیر علـ ــوم گفت :فارغالتحصیالن
کارشناسـ ــی نزدیـ ــک بـ ــه  60درصـ ــد اشـ ــتغال
داشـ ــتند ،این آمـ ــار مربوط به آنهایی اسـ ــت که
سـ ــالهای  95و  96فارغالتحصیـ ــل شـ ــدهاند.
فارغالتحصیـ ــان کارشناسـ ــی ار شـ ــد بـ ــاالی 70
درصـ ــد اشـ ــتغال داشـ ــتند و فارغالتحصیـ ــان
مقطـ ــع دکتـ ــری در سـ ــالهای  95و  96باالی 90
درصد اشـ ــتغال داشـ ــتند .به تدریج در سالهای
اخیر اشـ ــتغال دکتـ ــری کاهش پیدا کـ ــرده ،ولی
افزایش اشـ ــتغال در بخش کارشناسی داشتیم.
 کنکور در چه شرایطی حذف میشود؟
وز یـ ــر علـ ــوم همچنیـ ــن اظهـ ــار کرد :بـ ــرای حذف
کنکور در سـ ــه سـ ــال گذشـ ــته ،بحثمان این بود
که دانشـ ــگاهها برای انتخاب دانشـ ــجویان خود
نیـ ــاز به شـ ــاخصهای اسـ ــتاندارد دارند.اگر برای
سـ ــه سـ ــال آخر آموزش و پرورش امکان برگزاری
آزمون نهایی سراسـ ــری داشـ ــته باشـ ــیم شـ ــاید
بتوانیـ ــم شـ ــاخص سـ ــه سـ ــالهای بـ ــرای ارزیابی
دقیقتـ ــر داوطلبـ ــان ورود به دانشـ ــگاهها عرضه
کنیم .

مستمری
مددجویان بهزیستی
و کمیته امداد امام(ره)
 15درصد افزایش یافت
رئیـ ــس سـ ــازمان بهزیسـ ــتی کشـ ــور گفـ ــت:
مسـ ــتمری مددجویـ ــان از مرداد ماه بـ ــا افزایش
پانـ ــزده درصـ ــدی از محـ ــل هدفمنـ ــدی یارانهها
پرداخـ ــت و ظـ ــرف یکـ ــی دو روز بـ ــر روی کارت
بانکـ ــی آنها شـ ــارژ خواهد شـ ــد.برای تمامی مراکز
نگهـ ــداری افـ ــراد دارای معلولیت ،سـ ــالمندان،
بیماران روانـ ــی مزمن ،معلوالن ذهنی ،جسـ ــمی
ـ ـ ـ حرکتـ ــی و فرزنـ ــدان دارای سرپرسـ ــت غیرمؤثر
مبلغ پانصد هزار تومان به حسـ ــاب آن مؤسسـ ــه
و خیریه واریز خواهد شد.

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :معاون سیاسی وزیر کشور
گفت :ما دو زمان  21و  28خرداد را برای انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری  1400به شـ ــورای نگهبان ،دادیم که با  28خرداد
موافقت شد.
جمال عرف معاون سیاسـ ــی وزیر کشـ ــور در نشست با
خبرنگاران ضمـ ــن گرامیداشـ ــت یاد شـ ــهیدان رجایی و
باهنر و تسلیت شـ ــهادت امام حسـ ــین(ع) ،گفت :ما در
شرایط بین المللی خاصی قرار داریم.
وی ادامه داد بعد از اینکـ ــه آمریکاییها خروج غیر قانونی
از برجام داشـ ــتند دسـ ــت به اقداماتی زدهاند و در آستانه
انتخابـ ــات آمریکا قصـ ــد اسـ ــتفاده از بندهـ ــای  36و 37
برجام را داشـ ــتند که ناکام بودند و به سـ ــمت اسـ ــتفاده از
مکانیسـ ــم ماشـ ــه رفته که آن هم ان شـ ــااهلل محکوم به
شکسـ ــت خواهد بود ،لـ ــذا در این شـ ــرایط باید وحدت و
یکپارچگی خود را حفظ کنیم.

 مهمترین اقدام معاونت سیاسـ ــی وزارت کشـ ــور
ساماندهی فضای حزبی کشور بود
عـ ــرف در مورد اقدامات معاونت سیاسـ ــی وزارت کشـ ــور
گفت :مهمترین اقدام ما سـ ــاماندهی فضای حزبی کشور
بود .کمیسـ ــیون مـ ــاده  10احـ ــزاب وظیفه تطبیـ ــق قانون
ابالغی سـ ــال  95احزاب را دارد .در ایـ ــن مدت خانه احزاب
استحکام یافته است.
معاون سیاسـ ــی وزیر کشـ ــور بیان کرد :سـ ــه کمیسیون
امنیت کشور در سـ ــه بخش کارگری ،دانشجویی و اقوام

 در انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم تبلیغات
میدانی نداریم
وی تأکیـ ــد کـ ــرد :در انتخابـ ــات  21شـ ــهریور مرحلـ ــه دوم
انتخابات مجلس یازدهم تبلیغـ ــات میدانی نداریم و قرار
شـ ــد از ظرفیت فضای مجازی و صدا و سـ ــیمای استانها
استفاده شود.
معاون سیاسی وزیر کشـ ــور خاطر نشان کرد :مرحله دوم
یازدهمیـ ــن دوره انتخابات مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در
حوزههای یازدهگانه به منظـ ــور انتخاب  11نماینده از میان
 22نفـ ــر از نامزدهایـ ــی کـ ــه بیشتریـ ــن آرا را در مرحله اول
کسب کردهاند ،برگزار خواهد شد.
وی در اینباره گفت :لنجان ،میانه ،سـ ــمیرم ،بیجار ،کرج-
اشـ ــتهارد و فردیس ،دهلران -دره شـ ــهر -آبدانان و بدره،
اهواز -باوی -حمیدیه و کارون ،زنجان و طارم ،اسـ ــام آباد
غرب و داالهو ،کرمانشـ ــاه ،کردکوی -ترکمـ ــن -بندر گز و
گمیشـ ــان 11 ،حوزه انتخابیهای اسـ ــت کـ ــه دومین مرحله
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در آنجا
برگزار خواهد شد.
عرف بیان کرد :در مراکز اسـ ــتانها نامزدها دعوت شدند
و شـ ــیوهنامهها به آنها ابالغ و اگر الزم باشـ ــد از آنها تعهد
گرفتـ ــه م یشـ ــود .از  8شـ ــهریور هـ ــم زنگ میـ ــاندورهای
انتخابـ ــات مجلس خـ ــورده و افـ ــرادی که بایـ ــد از کار خود
استعفا دهند اقدامات الزم را انجام دهند.
وی افزود :تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند ماه
خواهـ ــد بود اما در طرحی که مجلس دارد میخواهند برای
انتخابات ریاست جمهوری هم سـ ــه ماه استعفا بگذارند
که هنوز به قانون تبدیل نشـ ــده و هر وقت ابالغ شـ ــد آن
را اجرایی میکنیم.
 دولـ ــت هیچ تصمیمی بـ ــرای ایجاد اسـ ــتان جدید
ندارد

وی تأکید کـ ــرد :دولت هیچ تصمیمی برای ایجاد اسـ ــتان
جدید در کشـ ــور را ندارد .در بحث تقسـ ــیمات کشوری در
مجموع  31استان 450 ،شهرستان ،یک هزار و  104بخش،
یک هزار و  361شـ ــهر و  2هزار و  639دهسـ ــتان در کشور
فعال است.
عرف در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه تمهیداتی برای
انتخابات  1400در زمینه رعایت شـ ــیوهنامههای بهداشتی
شـ ــده که حضور کم رنگ انتخابات اسـ ــفند سال گذشته
تکرار نشـ ــود ،گفت :ما باید بنا را بر ایـ ــن بگذاریم که مثل
خیلی از کشـ ــورها مانند کره و روسیه انتخابات را با شرایط
کرونایی برگـ ــزار کنیم .در این کشـ ــورها یکـ ــی از اقدامات
افزایش تعداد روزهای انتخاباتی به چند روز بود که ما هم
میتوانیم با تغییر قانون این اقدام را انجام دهیم.
وی در مورد تاریخ انتخاب ریاست جمهوری  1400گفت :ما
دو زمان را برای انتخابات  1400به شـ ــورای نگهبان 21 ،و 28
خرداد  1400دادیم که با  28خرداد  1400موافقت شد.
عرف در پاسخ به سـ ــوالی درباره احتمال جانبداری دولت
در انتخابـ ــات ،خاطرنشـ ــان کـ ــرد :رهبری تکلیـ ــف همه را
روشـ ــن و وظایف دولـ ــت را در سـ ــال پایانی را مشـ ــخص
کردند .قانونمداری و بی طرفـ ــی دو اصل برای ما در وزارت
کشور است.
رئیـ ــس سـ ــتاد انتخابات کشـ ــور تأکید کرد :مـ ــا به عنوان
مجری انتخابـ ــات وظیفه برگـ ــزاری انتخاباتی سـ ــالم،امن،
رقابتی و با مشارکت باال را داریم .اگر عوامل ما این مسیر را
طی نکردند ،با آنها برخورد میشود زیرا دولت آبروی خود را
بـ ــرای یک فرد نمیگذارد .ما هیچ قول و قراری با هیچ کس
نداریم و تابع رأی مردم هستیم.
وی دربـ ــاره اسـ ــتیضاح وزیر کشـ ــور ،گفـ ــت :در مجلس
دهـ ــم و یازدهـ ــم موضوع اسـ ــتیضاح مطرح اسـ ــت .وزیر
و معاونـ ــان بـ ــه مجلـ ــس رفتـ ــه و توضیحـ ــات الزم را بـ ــه
نماینـ ــدگان داده انـ ــد .مـ ــن نمیخواهم کسـ ــی را متهم
کنم امـ ــا برخی موضوعات انگیزههـ ــای دیگری دارد و اگر
وزارت کشور با درخواســــتی مثال درباره فرمانداری کسی
مخالفت کند ،اسـ ــتیضاح مطرح میشود .به هر حال وزیر
آمادگی پاسخگویی را دارد.

انعکاس

خبـ ـ ـ ــر

ساخت واکسن کرونای ایرانی با فناوری نانو
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :دبیر ســــتاد توســــعه
فناوری نانو با بیان اینکه محققان با استفاده از فناوری
نانو سـ ــاخت واکسن کرونا را در پیش گرفتهاند ،گفت:
پیشبینـ ــی میکنیـ ــم بـ ــا تاخیــــر 4-3ماهه بــــه نتیجه
ساخت این واکسن دست بیابیم.
دکتر سعید سـ ــرکار دبیر ســــتاد توســــعه فناوری نانو
اظهار کرد :در حوزه سـ ــاخت واکســــن کرونــــا محققان
فعال در بخـ ــش فناوری نانو کاری را شــــروع کردهاند تا
بتوانند واکسن کرونا را با فناوری نانولیپوزوم بسازند.
وی با بیان اینکه اسـ ــتفاده از این فناوری هم اکنون در
یکی از شرکتهای آمریکایی نیز برای ساخت واکسن
کرونا در پیش گرفته شـ ــده اســــت ،بیان کرد :امیدوار
هستیم به سرعت کارمان را پیش ببریم.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت :امیدوار هستیم
که با اختالف زمانی  4-3ماهه از آمریکا به نتیجه برسیم
زیرا آن شـ ــرکت آمریکایی هــــم با فنــــاوری نانولیپوزوم
ساخت واکسن کرونا را در پیش گرفته است.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه کار تحقیقــــات و توســــعه فناوری

مشکالت و مسائل خاص خود را دارد ،بیان کرد :گاهی
میشــــود که خیلی نتایج غیر قابل پیشبینی اسـ ــت
اما همواره امیدوار هســــتیم که به نتیجه برســــد زیرا ما
صاحب فناوری نانولیپوزوم هستیم.
وی افزود :بــــا توجه به وضعیت خوب کســــب دانش
فنــــی در این زمینه نیازی نداریم کــــه از محققان خارجی
کمــــک بگیریم از این رو ســــاخت واکســــن بــــا فناوری
نانولیپوزوم به صورت کلی توســــط محققان کشورمان
در حال انجام است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها:

کاهش  25درصدی حق مسکن کارگران با اجرای مصوبه از تیر

رعایت مناسب شیوهنامههای بهداشتی در مراسم عزاداری
عاشورا و تاسوعا سفر نروید

بهداشـ ــتی امیدواریم بتوانیم بیمـ ــاری را مدیریت کنیم،
هرگونـ ــه عادی پنداری و عادی سـ ــازی کـ ــه از داخل خانه
شـ ــروع میشـ ــود ،احتمـ ــال انتقال کرونـ ــا را بـ ــاال میبرد،
هرگونـ ــه مسـ ــافرت ضـ ــرور و غیر ضـ ــرور عامـ ــل انتقال
بیماری اسـ ــت و فراموش نکنیم عامـ ــل انتقال ویروس
از ووهان به ایران سـ ــفر بود ،و عامـ ــل انتقال ویروس از
شهرها به روسـ ــتاها سـ ــفر بود ،در کربال تا  13محرم ورود
هرنوع مسافر خارجی و داخلی ممنوع است.
 مسـ ــافرتهای غیرضروری شـ ــهریور مـ ــاه باید به
تعویقبیفتد
وی تأکیـ ــد کـ ــرد :مسـ ــافرتهای غیرضـ ــروری شـ ــهریور
مـ ــاه باید به تعویـ ــق بیفتـ ــد ،توصیه میکنیـ ــم جوانان و
خانوادههـ ــا از مسـ ــافرت پرهیـ ــز کنند و طبق سـ ــنتی که
مردم عاشورا و تاسوعا به شهرهای زادگاه سفر میکردند
درخواسـ ــت میکنیم سـ ــفر را به هـ ــر دلیلی بـ ــه حداقل
برسـ ــانیم و از مسـ ــافرت پرهیز کنند هرچنـ ــد ما متوجه
هستیم که برخی از استانها محور گردشگری است.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد :پیشگیری از بروز
موج سـ ــوم بسـ ــتگی به رفتار اجتماعی مـ ــردم دارد ،کادر
بهداشـ ــت و درمان ما همه خسـ ــتهاند وشـ ــش ماه کار
فرسوده انجام دادهاند باید رعایت بیشتری کنیم.
وی با بیان اینکه  180گروه در کشـ ــورهای مختلف درحال

تـ ــاش بـ ــرای تولید واکسـ ــن هسـ ــتند و برخی کشـ ــورها
میلیاردها دالر هزینه برای واکسـ ــن صرف کردند گفت :بر
اساس اعالم سـ ــازمان جهانی بهداشت در صورت تولید
واکسـ ــن باید شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی را رعایت کنیم
تأثیر واکسـ ــن کرونا چند ماهه اسـ ــت و نم یتـ ــوان به این
بهانه بهداشت را رعایت نکرد ،خبر خوب در مورد بیماری
واکسـ ــن آنفلوانـ ــزا اینکه شـ ــیوع این بیمـ ــاری در نیم کره
جنوبی بـ ــه طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده اسـ ــت که
علت آن رعایت بهداشت و فاصلهگذاری اجتماعی است
و احتمال میدهیم شـ ــیوع بیماری در کشور ما کم باشد
اما برای گروههای خطر واکسن آنفلوانزا توزیع خواهد شد.
 کودکان باالی  5سال باید از ماسک استفاده کنند
حریرچی افزود :میزان ابتالی کودکان مشابه بزرگساالن
اســــت ،کودکان باالی  5سـ ــال باید از ماسـ ــک استفاده
کنند و برای تهیه ماســــک از پارچه یا از دستمال کاغذی
زخیم برای تهیه ماسـ ــک اسـ ــتفاده شـ ــود .ممکن است
کـ ــودکان بیماری را به مادربزرگها و پـ ــدر بزرگها منتقل
کند ،سـ ــال تحصیلی با شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی آغاز
خواهد شد ،سالنهای کنکور یکی از امنترین مکانها
برای حضــــور دانشآموزان بود ،تا امروز مراســــم عزاداری
محـ ــرم به خوبـ ــی برگزار شـ ــده اسـ ــت و تأکیـ ــد میکنیم
دستورالعملها همواره رعایت شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مطرح کرد:

آغاز سال تحصیلی به معنای بازگشایی مدارس در کل کشور نیست
هگمتانــــه ،گروه ایــــران و جهــــان :معاون آمــــوزش ابتدایی
گفت :آغاز سال تحصیلی در  15شهریور به معنای باز شدن
مدارس در کل کشور نیست.
رضــــوان حکیــــمزاده معــــاون آمــــوزش ابتدایــــی آموزش و
پرورش در برنامه تکیه خانه شــــبکه دو که صبح روز گذشته
روی آنتــــن رفت با بیــــان اینکه بازگشــــایی مــــدارس در 15
شــــهریورماه به معنــــای باز کردن مــــدارس و حضور فیزیکی
دانشآموزان ســــر کالس نیســــت ،گفت :بــــرای ما موضوع
مهم تداوم جریان آموزشی و پرورشـ ــی است و اینکه بچهها
ســــال تحصیلی را بــــدون هیچ مشــــکلی آغاز کنند .شــــروع
جریان آموزش به گونهای باشــــد که با رعایت شــــیوهنامهها
دانشآموزان بدون هیچ مشــــکلی ســــال تحصیلــــی را آغاز
کنند .وی ادامه داد :با توجه به شــــرایط خاصی که پیش آمده
بود ،با همت باالی دبیران ســــال تحصیلی گذشــــته را بدون
مشکل خاصی به پایان رساندیم و برای سال تحصیلی جدید
هم همه تمهیدات اندیشیده شده است.
حکیم زاده گفت :یکی از دسـ ــتاوردهای این جریان ،درگیری
ً
والدین در امر آموزش بود .قبال شاید والدین دانشآموزان
ً
در جریــــان تحصیــــل نبودند .خصوصــــا در بخــــش ابتدایی
والدین پای کار آمدند هر چند در سند تحول بنیادین آمده
که والدین شـ ــرکای اصلی و راهبردی هسـ ــتند و امیدواریم
این دستاورد را حفظ کنیم.
معـ ــاون آموزش ابتدایـ ــی درباره جذب معلمان برای سـ ــال
تحصیلــــی جدید نیز گفــــت :مذاکــــرات با ســــازمان اداری و
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معاون کل وزارت بهداشت:

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :معـ ــاون کل وزارت
بهداشـ ــت با اشـ ــاره به رعایت مناسب شـ ــیوهنامههای
بهداشـ ــتی در مراس ـ ـم عـ ــزاداری گفت :به مـ ــردم توصیه
میکنم روزهای عاشـ ــورا و تاسـ ــوعا از سـ ــفر کردن پرهیز
کنند.
یهـ ــای تنفسـ ــی افزایش
 طـ ــی روزهای آ تـ ــی بیمار 
خواهد یافت
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشـ ــت در نشسـ ــت
خبـ ــری که با حضور تعـ ــدادی از خبرنگاران برگزار شـ ــد در
خصـ ــوص زمان توقف شـ ــیوع بیماری کرونـ ــا گفت :این
موضـ ــوع کامال بسـ ــتگی به رفتـ ــار اجتماعی مـ ــا و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی توسط مردم دارد ،بعد از موج دوم
کرونا با رعایت اصول بهداشـ ــتی توانستیم با حماسهای
کـ ــه مردم آفریدند میـ ــزان مرگ و میـ ــر  45درصد و میزان
بسـ ــتری را  40درصـ ــد کاهش دهیـ ــم ولی میـ ــزان ابتال و
بسـ ــتری از دوران اوج کرونا در فروردین باالتر است ،طی
روزهای آتی با فصل سـ ــرد مواجه میشویم و بیماریهای
تنفسـ ــی افزایش خواهد یافت به دلیـ ــل اینکه در فصل
سـ ــرد مردم در فضای بسـ ــته قـ ــرار دارند ممکن اسـ ــت
بیماری بیشـ ــتر منتقل شود و مثل کشـ ــورهای نیم کره
شمالی دچار شیوع بیشتر بیماری شویم.
وی افـ ــزود :بـ ــا اسـ ــتقامت مـ ــردم در رعایـ ــت مسـ ــائل

ایران و جهان

قرارداد ترکمنچایی ویلموتس! بابا تو دیگه کی هستی دست فتحعلی رو بستی!

انتخابات ریاستجمهوری
 28خرداد  1400برگزار میشود

بررسی پرداخت سهام عدالت
به جاماندگان در کمیسیون
اقتصادی مجلس
سـ ــید غنی نظری ،عضو هیأت رئیسه کمیسیون
اقتصـ ــادی مجلس گفـ ــت :طرح تعییـ ــن تکلیف
جاما نـ ــدگان سـ ــهام عدا لـ ــت در جلسـ ــه ا یـ ــن
کمیسـ ــیون طرح و سـ ــاز و کار پرداخت آن مورد
برر سـ ــی قرار گرفت.بسـ ــیاری از افراد مشـ ــمول
دهکهای پایین نتوانسـ ــتهاند سهام عدالت را
به دالیلی همچون اطال عر سـ ــانی ناکافی و سـ ــایر
دال یـ ــل دریافت کنند و این سـ ــهام با یـ ــد به آنها
نیز پرداخت شـ ــود.پیشبینی ما این ا سـ ــت که
حدود  20میلیون نفر جامانده از سـ ــهام عدالت
هسـ ــتند ا مـ ــا ا مـ ــکان پردا خـ ــت بـ ــه  10میلیون
نفـ ــر از آنهـ ــا در شـ ــرایط فعلی و جـ ــود دارد .این
تعداد شـ ــامل  6میلیون کارگر سـ ــاختمانی ،یک
میلیـ ــون و  500هـ ــزار نفر تحت پو شـ ــش کمیته
ا مـ ــداد ا مـ ــام خمینـ ــی(ره) 200 ،هـ ــزار نفـ ــر تحت
پو شـ ــش بهزیسـ ــتی و مابقی از اقشـ ــار آ سـ ــیب
پذیر خواهند بود.

امضا شـ ــده ،رقمی معادل  2/152میلیـ ــارد ریال از محل منابع داخلی بانـ ــک و رقمی بالغ بر 5/854
میلیارد ریال از محل قرارداد عاملیت تأمین شده است.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن ارزش کل تسهیالت پرداخت شده در بازه زمانی مذکور را معادل
 5/619میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:پیشـ ــرفت حداقل  20درصدی پروژه ســــاختمانی ،نداشــــتن
چک برگشـ ــتی و بدهی معوق بانکی از شـ ــرایط دریافت تسـ ــهیالت نوسـ ــازی بافت فرسوده برای
سازندگان است.

اســــتخدامی انجام شــــده اســــت و مجوز برای جــــذب معلم
گرفتیــــم امــــا نیــــازی که مشــــکل مــــا را حــــل کند بیشــــتر از
مجوزهاســــت و انشاءاهلل با محاســــبه تراکم دانشآموزان،
نیاز واقعی مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم در راستای عدالت
آموزشــــی و فراهم کردن فرصتهای بهتــــر یادگیری قدم بر
داریــــم و معلمان را بیشــــتر جــــذب کنیم .هفته گذشــــته در
وزارتخانه میزبان رئیس سازمان اداری و استخدامی بودیم.
وی درباره تالش آمــــوزش و پرورش برای حفظ و ارتقای جایگاه
معلمان نیز گفت :با پیگیریهایی که انجام شد شاهد افزایش
ضریب فوق العــــاده برای معلمان بودیم .بــــرای اعتراضاتی که
معلمــــان دارند که گاه بــــا مدرک و تخصص یکســــان دریافتی
متفاوتی دارنــــد باید بگویم ایــــن موضوع نه فقــــط در آموزش
ً
و پرورش که ســــایر دســــتگاهها نیز وجود دارد .مثــــا دریافتی
همــــکاران در وزارت علوم کــــه در دانشــــگاه تدریس میکنند
کمتر از همکاران هم تخصصشان در وزارت بهداشت هست.
یعنی این تفــــاوت وجود دارد .در خصــــوص آموزش و پرورش
ً
باید بگویم که واقعا کار کردن در مدرســــه کار دشــــواری است؛
ً
خصوصا برای دوره ابتدایی .تدریــــس در کالس اول به مراتب
سختتر از دوره دکتراســــت .معلم کالس اول بعد از یکسال
تــــاش شــــاهد پیشــــرفت چشــــمگیری در دانشآموزانش
اســــت و برای همین اســــت که هیچ معلم دیگری در سراســــر
عمر مــــا این تأثیر را ندارد .برای ارتقــــا جایگاه معلمان همچنان
تالشهایــــی دارد صورت میگیــــرد .حکیــــم زاده درباره حضور
دانشآموزان در مدارس و رعایت شــــیوهنامههای بهداشتی

بیان کرد :برای رعایت شیوهنامهها همکاری تنگاتنگی با وزارت
بهداشـ ــت داریم و همه اقداماتی که انجام میدهیم با رعایت
شیوهنامههاســــت .باید با افتخار بگویم کــــه ما امتحانات پایه
نهم و نهایی را با شرکت بیش از  600هزار دانشآموزان و حتی
یک مورد مشـ ــکل نداشـ ــتیم و یا ثبت نام ورودیهای جدید
ً
خصوصا پایههای اول که برای غربالگری سنجش هم مراجعه
کردند مشکلی نبود و تمهیداتی اندیشیده شد که خانوادهها
بدون دغدغه باشند .دستورالعمل شـ ــروع سال هم در جای
جایش تأکید شــــده با رعایت شــــیوهنامهها توانستیم سرانه
خاصــــی را دریافــــت کنیم و امیدواریم اســــتمرار پیــــدا کند و به
خانوادهها اطمینان میدهیم سالمت بچهها اولویت ماست.
معــــاون آموزش ابتدایی بــــار دیگر با تشــــریح وضعیت آغاز
ســــال تحصیلی در مناطق با توجه به ســــه وضعیت سفید،
زرد و قرمــــز گفــــت :در مناطــــق ســــفید ،جایی کــــه جمعیت
دانشآموزی کم اســــت با رعایت شیوهنامههای بهداشتی،
کالسهای درس به صورت حضوری اســــت؛ در مناطق زرد،
آموزش به صورت ترکیبی اســــت یعنی هم در بستر مجازی
و هــــم دانشآموزان با حفظ شــــیوهنامههای بهداشــــتی در
مدارس حضور پیدا میکنند و در وضعیت قرمز نیز فقط در
بســــتر مجازی و آموزشهای تلویزیونی است .آموزشهای
تلویزیونی اتفاق خوبی اســــت و خوشــــبختانه با توافق صدا
ً
و ســــیما ،از  15شــــهریور مجددا برنامه تلویزیونی را خواهیم
ً
داشــــت .عمدتا مناطق ســــفید مناطق روستایی و عشایری
است که آموزشها حضوری خواهد بود.

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :رئیس کمیته دســــتمزد
کانون عالی شـ ــوراها درباره ابالغ حق مسکن از تیرماه
گفت :با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع
25درصد ازحق مسکن کارگران کم شد.
فرامرزتوفیقـ ــی ,رئیس کمیته دســــتمزد کانــــون عالی
شـ ــوراها ،در واکنـ ــش بـ ــه ابــــاغ مصوبه دولــــت برای
افزایش حق مسـ ــکن کارگران گفــــت :زمانی که وزیرکار
اقدامـ ــی را انجـ ــام میدهد کــــه مغایر با روح ســــه جانبه
گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه
حق مسـ ــکن در شـ ــورای عالی کار مشــــخص نشــــده
بود .وزیرکار در مصاحبهای اعــــام کرد که طبق مصوبه
شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از
تیرماه اعمال میشود.
وی ادامـ ــه داد :با توجه به ورود ســــازمان بازرســــی کل
کشور به دسـ ــتمزد  99کارگران و تأکید رهبری مبنی بر
اینکه صدای کارگران شـ ــنیده شود,دستمزد سال 99
ً
مجددابه بحث گذاشـ ــته شــــد.برخی مؤلفهها تغییر و
برخی دیگر اصالح شـ ــد .یکی از مؤلفههایــــی که تغییر
کرد بحث حق مسـ ــکن کارگران بود .بــــا توجه به اینکه
بارها مسـ ــؤولین اعـ ــام کردند کــــه این مصوبــــه برای
دسـ ــتمزد 99کارگـ ــران اسـ ــت .بنابرایــــن افزایش حق
مسکن میبایسـ ــت از ابتدای فروردین ماه  99اجرایی
میشد.

رئیس کمیته دســــتمزد کانــــون عالی شــــوراها گفت:
انتظــــار داریم مجلس قانونی تصویــــب کند که مصوبه
افزایــــش حق مســــکن کارگــــران نیازی بــــه تصویب در
هیأت دولت نداشــــته باشــــد در شــــورای عالــــی کار به
تصویب برسد.
توفیقی گفــــت :حدود 600هزارتومــــان از مجموع درآمد
کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد
است.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن
به حقوق کارگران اضافه م یشــــد در 12ماه ســــال رقمی
حدود 2میلیون و400هزارتومان میشد ,با ابالغ مصوبه
حق مســــکن از ابتدای تیر ماه و با کســــر600هزارتومان
بــــرای فروردیــــن ,اردیبهشــــت و خــــرداد مــــاه حـ ــدود
25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

حداقل یک میلیون از  2.5میلیون خانه خالی
به بازار عرضه خواهد شد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهــــان :نماینده رشــــت در
مجلـ ــس گفت :حداقل یـ ــک میلیــــون از مجموع 2.5
میلیون خانه خالی با اجرای قاطع قانون و در قالب اخذ
مالیات از خانههای خالی به بازار عرضه خواهد شــــد که
میتواند اثرات خوبی داشته باشد.
جبـ ــار کوچک ینـ ــژاد نماینـ ــده مردم رشــــت در مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی ،اظهار کرد :مــــردم در انتخابات اخیر
علیرغـ ــم گالیهمندیها و نگرانیهایی کــــه از کارآمدی
دولـ ــت و عدم نظـ ــارت و فســــادی کــــه در بخشهای
مختلف به وجود آمده بود داشــــتند و همین موضوع
را در مشارکتشـ ــان در انتخابــــات نشــــان دادنــــد ،به
نمایندگان غیرهمسوی با دولت رأی دادند.

 محتکـ ــران خانـ ــه برای فـ ــرار از مالیـ ــات ناچار به
عرضه هستند
وی افزود :مردم بـ ــه نامزدهایــــی در انتخابات مجلس
یازدهـ ــم رأی دادنـ ــد کـ ــه بتواننــــد در یکســــال باقــــی
مانده از عمـ ــر دولت چند اقدام اساســــی را در زندگی و
معیشتشان ببینند.
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
با توجه بـ ــه تصویب قانـ ــون اخذ مالیــــات از خانههای
خالـ ــی م یتـ ــوان اثـ ــرات آن را در بازار مســــکن دید ،چرا
که محتکران بـ ــرای فرار از مالیات ناچــــار به عرضه خانه
هسـ ــتند لذا ما امیدواریم با ابالغ اجــــرای این مصوبه از

سوی دولت بتوانیم شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.

  یک میلیون خانه خالی ب ـ ـهزودی به بازار عرضه
خواهد شد
کوچکینژاد خاطرنشــــان کرد :حداقل یــــک میلیون از
مجمــــوع  2.5میلیون خانــــه خالی با اجــــرای قاطع این
قانــــون و در قالــــب اخذ مالیــــات از خانههــــای خالی به
بازار عرضه خواهد شد که میتواند اثرات خوبی داشته
باشد.
وی گفت :قوه قضائیه و دســــتگاههای ناظر و مجلس
میتواننــــد با رصد اجــــرای دقیق قانون اخــــذ مالیات از
خانههای خالی مانع از احتکار مسکن در کشور شوند،
ضمن اینکه دیوان محاســــبات و سازمان بازرسی کل
کشــــور هم در رصد اجــــرای این قانون نقــــش مهمی را
برعهده دارند.
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استان

خبـــــر

«پیام حیدری»
داور شهرآورد تهران شد

نایب رئیس هیأت کشتی همدان:

حضور در لیگ بدون کشتیگیران بومی منطقی نبود
هگمتانه ،گروه ورزش :نایب رئیس هیأت کشـ ــتی همدان گفت :حضور در لیگ برتر کشتی آزاد
کشور بدون برخورداری از کشتی گیران مطرح بومی منطقی نبود.
مسـ ــعود مصطفی جـ ــوکار اظهار کرد :نمیتوانسـ ــتیم با صرف سـ ــه میلیارد تومـ ــان هزینه بدون
برخورداری از مهرههای بومی راهی لیگ برتر کشتی شویم.
وی بیان کرد :مهرههای کلیدی کشـ ــتی همدان سرباز هسـ ــتند و در لیگ امسال اجازه حضور در

تیم دیگری ندارند.
جوکار خاطرنشـ ــان کرد :فلسفه لیگ شکوفایی استعدادها است در حالی که داشتههای کشتی
همدان با دیگر تیمها قرارداد دارند و در صورت حضور نمایندهای از اســــتان در مســــابقات ،باید
ترکیب غیربومی را تشکیل میدادیم.
وی بـ ــا تأکید بر اینکه هدف کشـ ــتی همدان حضـ ــور نماینده در المپیک اسـ ــت ،گفت :در انتظار
پایان پذیری شیوع کرونا هســــتیم تا بتوانیم در این چارچوب برنامههای خود را اجرایی کنیم.
نایب رئیس هیأت کشــــتی همدان اضافه کرد :هم اینک به صورت مجازی فعالیتهای کشــــتی

استان را ادامه میدهیم و تاکنون موفق عمل کرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه نهاوند ،مالیر و همدان پیشــــانی رشــــد و توســــعه کشــــتی همدان هستند،
گفت :تقویت این ســــه شهرســــتان منجر به قدرتمند شــــدن کشــــتی اســــتان میشــــود چرا که
میعادگاه قهرمانان ارزنده جهان و المپیک هستند.
جوکار یادآور شــــد :کشــــتی برای تداوم درخشــــشهای گذشـ ــته نیاز به بودجه مناسـ ــب دارد تا
قهرمانان مستعد بتوانند بدون دغدغه در خدمت کشتی باشند.
همدان دارای پنج هزار کشتی گیر و مربی است.

پیروزی پرگل شهرداری همدان
در ایستگاه پایانی لیگ 2
شهرداری آستارا حریف پاس در پلیآف

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :در هفته پایانی گـ ــروه اول لیگ
دسته دوم فوتبال کشـ ــور تیم فوتبال شهرداری همدان
میزبان آواالن کامیاران بود که موفق شـ ــد با  4گل حریف
خود را گل باران کند.
در این دیــــدار دروازه بانان دو تیم هر کــــدام یک پنالتی
را مهار کردند همچنین محی الدین عنبری با نمایشـ ــی
درخشـ ــان دروازه شـ ــهرداری را در چندیـ ــن موقعیـ ــت
بسـ ــته نگه داشـ ــت ،دروازه بـ ــان تیم کامیـ ــاران نیز روز
بسیار خوبی را پشت سـ ــر گذاشت و علی رغم دریافت
 4گل چندین گل دیگر را هـ ــم دریافت نکرد و عملکرد
هگمتانه ،گروه ورزش :وبگاه فدراســــیون فوتبال
نوشـ ــت؛ رئیـ ــس دپارتمـ ــان داوری فدراسـ ــیون
توضیحاتی ارائه کرد.
علیر ضـ ــا سـ ــهرابی،رئیس دپارتمـ ــان داوری
فدرا سـ ــیون در بـ ــاره قضـ ــاوت شـ ــهرآورد عنوان
کـ ــرد :در فدرا سـ ــیون فوتبـ ــال کمیت ـ ـهای به نام
کمیتـ ــه صیا نـ ــت از مسـ ــابقات و جـ ــود دارد کـ ــه
تما مـ ــی موارد و مسـ ــائل مربوط بـ ــه همه باز یها
را ر صـ ــد میکننـ ــد .از جمله وقتی من فهر سـ ــت
داوران مـ ــورد تأییـ ــد ز یـ ــر کمیتـ ــه چید مـ ــان
بـ ــرای شـ ــهرآورد را ارا ئـ ــه کـ ــردم با حضـ ــور آقای
کرمانشـ ــاهی مخالفت شد.
وی ادامـ ــه داد :برخـ ــاف برخـ ــی اظهـ ــارات آقـ ــای
بهارونـ ــد اصال جزو نفـ ــرات این کمیته نیسـ ــتند و
در این جلسـ ــه حضور ندارند و طـ ــرح مباحث این
چنینی که بـ ــا دسـ ــتور وی قضاوت کرمانشـ ــاهی
بـ ــرای شـ ــهرآورد وتو شـ ــده فاقـ ــد اعتبـ ــار و قابل
پیگیری اسـ ــت.از سـ ــوی دیگر هیچ ابالغی هم به
آقای کرمانشـ ــاهی در این مدت داده نشـ ــده بود
و همانطور که رئیس محترم حراسـ ــت فدراسیون
تأکیـ ــد داشـ ــتند این مـ ــوارد گمانه زنی رسـ ــانهای
بوده است.
رئیـ ــس دپارتمـ ــان داوری افـ ــزود:داوران دیگـ ــر
پیشـ ــنهادی دپارتمـ ــان زاهدی فر ،پیـ ــام حیدری،
سـ ــید علی و کوپال ناظمی بودنـ ــد .در این میان،
من هم بالفاصله با آقـ ــای صفیری تماس گرفتم و
موضوع مخالفت با قضاوت کرمانشـ ــاهی را اطالع
دادم.
سـ ــهرابی تصر یـ ــح کرد :اکنـ ــون هم بـ ــا توجه به
اینکـ ــه ز یـ ــر کمیتـ ــه چید مـ ــان تأکیـ ــد بـ ــر تغییر
آ قـ ــای زا هـ ــدی فـ ــر دار نـ ــد ،دپارتمـ ــان تصمیـ ــم
کمیتـ ــه داوران را ا جـ ــرا کرده و «پیـ ــام حیدری»،
داور شایسته کشـ ــورمان قضاوت این دیدار را
برعهده خواهد داشت .

هگمتانه ،گروه ورزش :با توجه به اینکه در دوران شـ ــیوع
ویـ ــروس کرونـ ــا بهتر اسـ ــت در خانـ ــه بمانیم ،م ـ ـی توان
حرکات ورزشی مناسـ ــب محیط خانه را به تنهایی یا همراه
با فرزندان و والدین انجام داد تا شـ ــاداب و با نشاط زندگی
روزمره خود را پیش ببریم.
ترس و نگرانـ ــی در مورد ویروس کرونا توجه تمام دنیا را به
خود معطوف کرده اسـ ــت و هرچند این ویروس سرعت
انتقال باالیی دارد اما باید توجه کنیم افراد زیادی سـ ــاالنه
در اثر بیماریهایی که مانند آنفلوآنزای فصلی خیلی آشنا
هستند از دنیا میروند.
اضطـ ــراب میتواند بر رفتـ ــار ما اثر بگـ ــذارد و رفتار نیز خود
ممکن اسـ ــت باعث بیمـ ــاری یا تشـ ــدید وضعیت بیمار
شـ ــود ،بنابراین تغییرات رفتاری ناشـ ــی از موقعیتهای
اضطراب آور ،شـ ــرایط را برای همه اعضای خانواده ناسالم
میکنـ ــد ،از جملـ ــه اینکـ ــه بهصـ ــورت ایجاد بـ ــی نظمی در
وعدههای غذا و ساعت خواب شاهد آن خواهیم بود.
در شـ ــرایط اضطرابـ ــی ،فرد به گونـ ــهای عمـ ــل میکند که
احتمـ ــال ابتال به بیماری یا آسـ ــیب دیدگی در وی افزایش
مییابـ ــد ،بنابراین اگر نگرانی ما درباره چیزی بود که خارج از
کنترل ما اسـ ــت یا درباره آیندهای که هنوز نیامده خواهد
بود و نم ی شـ ــود کاری برای آن انجـ ــام داد ،درگیر اضطراب
هستیم؛ اضطراب باعث میشـ ــود افراد به طور مکرر پیام
های اشـ ــتباه و نادرست برای هم ارسال کنند ،در حالی که
دستورالعملهای درست و مؤثر نادیده گرفته م ی شوند.
بر اسـ ــاس این مطلب که از سـ ــوی فدراسـ ــیون پزشکی
ورزشی تهیه شـ ــده ،برای مقابله با اضطراب ناشی از کرونا
به نکات مختلفی باید توجه داشـ ــت .ابتـ ــدا اینکه نکات
بهداشـ ــتی را جدی گرفته و رعایت کنیم (شسـ ــتن مداوم
دس ـ ـتها با آب و صابون حداقل به مـ ــدت  20تا  30ثانیه،
پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با استفاده
از دسـ ــتمال کاغذی و )...و در عین حال بـ ــه تغذیه خود و

خانواد ه اهمیت دهیم تا بتوانیم جسممان را برای مقابله
با ویروس قوی کنیم.
باید تفکر مثبت داشته باشیم تا بتوانیم بهتر با ویروس
مقابله کنیم ،هیجان چه مثبت و چه منفی نقشـ ــی حیاتی
در تعادل کارکرد دسـ ــتگاه ایمنی بـ ــازی میکند و بدبینی،
افسـ ــردگی ،اضطـ ــراب و نگرانـ ــی در مورد ابتال بـ ــه بیماری
باعـ ــث کاهش دسـ ــتگاه دفاعی بدن شـ ــده و بـ ــدن را در
مقابل ویروس ضعیـ ــف و ناتوان خواهد کرد .باید مراقب
خطای شناختی فاجع ه سازی یا بزرگنمایی باشیم؛ تمایل
به اغراق کـ ــردن موارد خوب یا بد نوعـ ــی تفکر غیرمنطقی
اسـ ــت که باعث فاجعهسازی در مورد موضوعات شده و
زمینه اضطراب و افسردگی را بهوجود میآورد.
همچنین بزرگنمایی ابتال به ویروس کرونا باعث میشود
خودمـ ــان را در مقابـ ــل ویروس ناتوان در نظـ ــر گرفته و به
شـ ــدت احسـ ــاس ناامنی،درماندگی و افسـ ــردگی کنیم.
از کـ ــودکان در برابر ترس ناشـ ــی از ابتال بـ ــه ویروس کرونا
محافظت کنیم ،یادمان باشـ ــد به عنـ ــوان والدین اولین
الگوهـ ــای رفتـ ــاری فرزندمـ ــان هسـ ــتیم و اگـ ــر فرزندان،
کـ ــودکان و نوجوانـ ــان خـ ــود را دوسـ ــت داریم بـ ــا افکار و
آموزشهای مثبت و نه ترسـ ــناک ،آنهـ ــا را برای مقابله با
ویروس آماده کنیم.
وقتی خیلی نگران هسـ ــتیم و اضطراب داریم ،روشهای

با

آگهی موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

ما
هم
را
هب
اش
ید

آگهی حصر وراثت

رئیس حوزه شماره  111شورای حل اختالف صالحآباد

آگهی تغییرات شرکت ره ساز ماشین الوند (سهامی خاص )
به شــماره ثبت  10010و شناســه ملی  10820097781به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/05/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد - 1 :محل شــرکت در واحد ثبتی همــدان به آدرس
استان همدان  ،شهرســتان همدان ،بخش مرکزی ،شهر همدان ،محله
ســیزده خانه ،کوچه شــهید امیر لعلی ،خیابان بوعلی ســینا جنوبی ،
پالک  ،0مجتمع اداری تجاری آریان ،طبقه  ، 11واحد  ،125کدپســتی
 6515691668تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.
 - 2به موضوع شــرکت  :تولید انواع پریفرم -انواع بطری -)PET(-انواع
درب  ،انواع ظروف یکبار مصرف پالســتیکی ،انواع ظروف یکبار مصرف
کاغذی ،انواع ظروف یکبار مصرف اســفنجی و انواع ظروف یکبار مصرف
گیاهــی «در تمامی موارد در صورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم»
اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

959246

با تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون؛

ورزش و بهداشت روانی در دوران شیوع کرونا

خانم خدیجه اکبری دارای شناســنامه شــماره  27به شرح دادخواست به کالسه
111/253/99ش از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان اسمعیل ترکمندجو به شناسنامه شماره  9در تاریخ 98/12/08
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن متوفی /متوفیه
منحصر اســت به -1 :متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوقالذکر همسر
متوفی  -2حاتم ترکمندجو فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 40140181311
صادره از بهار متولد  1371فرزند ذکور متوفی  -3سجاد ترکمندجو فرزند اسمعیل
به شماره شناسنامه  4052110978صادره از بهار متولد  1367فرزند ذکور متوفی
 -4حسین ترکمندجو فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  4910122079صادره
از بهار متولد  1360فرزند ذکور متوفی  -5ســمیه ترکمندجو فرزند اســمعیل به
شماره شناســنامه  4051907708صادره از بهار متولد  1363فرزند اناث متوفی
 -6زهره ترکمندجو فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  4040274865صادره از
بهار متولد  1375فرزند اناث متوفی  -7رقیه ترکمندجو فرزند اســمعیل به شماره
شناســنامه  4052109181صادره از بهار متولد  1364فرزند اناث متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشد ،از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 296

مناسبی داشت.
در پایان رقابتهـ ــای گروه اول لیگ دسـ ــته دوم فوتبال
کشـ ــور تیـ ــم فوتبـ ــال اسـ ــتقالل مالثانی درصـ ــدر جدول
ایسـ ــتاد تا جواز حضور در لیگ دسـ ــته اول فوتبال کشور
را کسب کند.
تیم فوتبال شهرداری آستارا نیز راهی پلی آف شد تا حریف
تیم فوتبال پاس همدان شود.
تیم فوتبال شهرداری همدان نیز با  10پیروزی 8 ،تساوی و
 8شکسـ ــت با  38امتیاز در رده ششم جدول به کار خود
پایان داد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری همدان

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شــماره 139960326004000348
مورخه  1399/04/08تصرفات مفروزی و مالکانه آقای محمدرضا نوروزی به شناســنامه شــماره 375
و کــد ملی  3978727749فرزند ابراهیم متقاضی پرونده کالســه  1394114426004000068در
ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پالک  5036فرع از  550فرعی از یک اصلی به مساحت 127/36
مترمربع و قســمتی از پالک  549فرعی از یک اصلی به مســاحت  42/54مترمربع جمعاً به مساحت
 169/90مترمربع واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک تویسرکان ،سرکان ،خیابان دستغیب ،کوچه سادات
خریداری از آقایان ســید صدرالدین مهدیون و علیرضا پویا محرز گردیده است .لذا مفاد رأی صادره به
اســتناد ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله  15روز در این روزنامه
آگهی میگردد .در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند ،از تاریخ
انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت
ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند .ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض
به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند .در غیر این صورت متقاضی
میتواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون
توجه به اعتراض ،عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد .ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نمیباشد.
سیروس قلیزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
م.الف 295

تاریخ انتشار نوبت اول1399/05/21 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/04 :

آگهی تغییرات شرکت ماکارونی مهشاد (سهامی خاص )

به شماره ثبت  421و شناسه ملی  10820024428به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضاء هیئت مدیره از 2نفربه  3نفر افزایش یافت وماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.

959250

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

آگهی تغییرات حمایت های مردمی دانشجو محمد (مؤسسه غیر تجاری)

به شماره ثبت  200و شناسه ملی  10820011718به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/12/11تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :ســمت
اعضای هیات مدیره برای الباقی مدت تا تاریخ  1399/08/20به شــرح ذیل
تعیین گردیــد :آقای محمود قائمی به کدملی  3874273016به ســمت
رئیس هیئت مدیره آقای یعقوب محمدی فر به کدملی  3309042361به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی لطفعلی زاده مهرآبادی به کدملی
 0042718635به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای داود دمقی به
کدملی  4030080170به سمت منشی و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا
شاه نظری به کدملی  3871057428به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا
بریری به کدملی  0042194547به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)
 - 2دارندگان حق امضاء  :حق امضاء در کلیه موارد با امضای ثابت مدیرعامل
به همراه امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره وهمراه با مهر موسســه
معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
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اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری همدان

آرا م سـ ــازی را انجام دهیم (تنفس باید بسـ ــیار آرام باشد و
تا جایی که احسـ ــاس راحتی دارید قبل از بازدم نگه دارید؛
به عبارت دیگر تنفس شـ ــکمی انجام دهیـ ــد و این کار را
بهصورت نشسته یا ایسـ ــتاده هم م ی توان انجام داد) .با
کسانی که دوستشـ ــان دارید ،حرف بزنید و از نگرانی خود
در مورد بیمـ ــاری صحبت کنید ،اما تمـ ــام صحبت خود را
ت بخش
معطوف بـ ــه کرونا نکنیـ ــد .کارهای کوچـ ــک لذ 
مانند مطالعه ،نقاشی و رنگ آمیزی کردن انجام دهید.
به جای نگرانی در مورد از دست دادن چیزهایی که دارید،
لذت چیزهایی کـ ــه داریـ ــد را ببرید و قدرشـ ــان را بدانید و
به خاطـ ــر نگرانی بـ ــرای فرزندتان و ابتالی وی بـ ــه بیماری،
بـ ــا او بدرفتـ ــاری نکنید .اگـ ــر از قبل مشـ ــکالت اضطرابی
داشتهاید ،ممکن اسـ ــت در روزهای اخیر عالئم اضطرابی
بیشـ ــتری را تجربه کنید،پس حتما یکـ ــی از روشهای آرام
سـ ــازی را انجام دهیـ ــد تا بتوانیـ ــد بر اضطراب خـ ــود غلبه
کنیـ ــد .در صورتی که تحت اضطراب و فشـ ــار روانی زیادی
قرار دارید ،یا عملکرد روزانه شما کاهش پیدا کرده است،
حتما با روانشناس ،روانپزشک یا پزشک مشورت کنید.
 ورزشکاران و بهداشت روانی در دوران کرونا
با توجه به اینکه بهتر اسـ ــت در خانه بمانیـ ــم ،م ی توانیم
حرکات ورزشی مناسـ ــب محیط خانه را به تنهایی یا همراه
با فرزندان و والدین خود انجام دهیم تا شاداب و با نشاط
بمانیم .ورزشـ ــکاران تیمهای ملی و حرفهای و باشگاهی
که در حال حاضر در اردو به سـ ــر نمیبرنـ ــد ،حتما از روش
تصویرسـ ــازی ذهنی اسـ ــتفاده کنند تا بتواننـ ــد از تجارب
ذخیره شـ ــده در حافظ ه شـ ــان در جهت افزایش انگیزه و
کارایی بهتر در زمان بازگشت به اردو بهرهمند شوند.
به نقل از ایسـ ــنا ،بـ ــه عنوان ورزشـ ــکاران تی مهـ ــای ملی،
حرفهای و باشگاهی ،تدوین و مرور اهداف ورزشی را انجام
دهید تا بتوانید اعتماد به نفس خود را در شرایط مطلوبی
نگه دارید و نگرانی کمتری داشته باشید و تمرکز کنید.

بازگشت سقف قرارداد به فوتبال ایران
هگمتا نـ ــه ،گروه ورزش :در جلســــه هیأت رئیســــه
فدرا ســــیون فوتبال مصوب شــــد که دوباره برای
نقـ ــل و انتقـ ــاالت بازیکنان ســــقف در نظــــر گرفته
شود.
جلسـ ــه اعضـ ــای هیــــأت رئیســــه فدرا ســــیون
فوتبـ ــال بـ ــا حضـ ــور حیــــدر بهار وند ،سرپرســــت
فدرا سـ ــیون ،مهـ ــدی محمدنبــــی ،دبیــــرکل و
محمـ ــود ا سـ ــامیان ،عبدالکاظــــم طالقانــــی،
محمـ ــود شـ ــیعی ،فر یــــدون اصفهانیــــان و لیــــا
صوفیزاده برگزار شد.
در آغاز این جلسـ ــه ،دبیــــرکل فدرا ســــیون فوتبال
گزارشــــی درباره موضوعات جـ ــاری و برنامه اردوها و
مسـ ــابقات تیمهای ملی رد ههــــای مختلف به اعضا
ارائه کرد.
در ادامه ،مصوبات ذیل در جلســــه بــــه تأیید اعضا
رسید:
_1تصویب سـ ــقف نقل و انتقاالت بازیکنان فوتبال
در فصل آتی
_2ممنوعیـ ــت جـ ــذب بازیکــــن و مربــــی خارجــــی
بـ ــرای فصـ ــل آتـ ــی در تمامــــی باشــــگا ههای کشــــور
با توجـ ــه به عـ ــدم در اختیار دا شــــتن منابــــع ارزی و
محدودیتهای نقل و انتقال ارز
_3ادامه قـ ــرارداد بازیکنــــان و مربیــــان خارجی که از
فصول قبل با باشـ ــگاهها قرارداد داشتهاند بالمانع
اســــت و در صورتی که قرارداد آنها به اتمام ر سـ ــیده
باشـ ــد فقط با باشـ ــگاه فعلی خود میتوانند تمدید
کننـ ــد و با باشـ ــگاه ثالث دیگــــر نمیتواننــــد تفاهم
کنند یا قراردادی به امضا ر سـ ــانند.
_4تمامـ ــی بازیکنان و مربیان داخلی بدون ا ســــتثنا
کـ ــه دارای قـ ــرارداد ریالی با باشــــگاه خود هســــتند

میبایســــت در ســــایر موارد قرارداد نیــــز واحد پول
ملی(ریــــال یــــا تومان)توافــــق و به تفاهم بر سـ ــند و
الغیر .
_5تخصیــــص حــــق عضویت مســــابقات لیـ ــگ برتر
فوتبال مطابق مصوبات قبلی الزماالجرا میباشـ ــد.
_6تصویــــب مقــــررات تعییــــن وضعیــــت بازیکنان
فوتســــال با رعایت الزامات قانونی
_7برگــــزاری دورههــــای آموزشــــی با حضـ ــور مربیان
صاحب نــــام بینالمللی برای مربیان داخل کشـ ــور
به صورت وبینار
_8تصویب عملکرد و صورتهای مالی فدرا سـ ــیون
_9دربــــاره میزبانی جــــام ملتهای آســــیا  2027مقرر
شــــد گزارش جلســــات به صورت دورهای به هیأت
رئیسه ارائه گردد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139960326001000622مورخه  1399/05/28هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای محمدرحیم منطقی فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 102464
صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/25
مترمربع قســمتی از پالکهای  87و  79فرعی از  9اصلی واقع در حومه بخش یک
همدان ،به نشــانی :خیابان صدف 18 ،متری هدایت ،کوچه سنبل خریداری از مالک
رســمی آقای نامدار سرخوش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.

برابر رأی شــماره  139960326001000620مورخه  1399/05/27هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم زهره زندی پاک فرزند عباســعلی به شماره شناسنامه  103330صادره
از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  171/25مترمربع
قسمتی از پالکهای  87و  79فرعی از  9اصلی واقع در حومه بخش یک همدان ،به
نشــانی :خیابان صدف 18 ،متری هدایت ،کوچه سنبل خریداری از مالک رسمی آقای
نامدار ســرخوش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.

م.الف 811

علی زیوری حبیبی -رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول99/06/04 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/20 :

م.الف 813

علی زیوری حبیبی -رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول99/06/04 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/20 :

آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان برخط گنجنامه

آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود الوند پیشخوان سرکان

در تاریخ  1399/05/29به شماره ثبت  14270به شناسه ملی 14009376980
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولت الکترونیک
از قبیل ایجاد و بهره بــرداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر
پیشــخوان دولت و بخــش عمومی غیر دولتی وارائه خدمــات بازرگانی مرتبط
بموجب مجوز شــماره  119/2396مورخ  1399/05/22سازمان تنظیم مقررات
وارتباطات رادیویی تاسیس گردید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان همدان  ،شهرستان همدان  ،بخش مرکزی  ،شهر همدان،
محله حصارراه علی آباد  ،کوچه طالقانی  ، 11بلوار میرسیدعلی همدانی  ،پالک 0
 ،طبقه همکف کدپستی  6519777414سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید
اسکندری به شــماره ملی  4040014952دارنده  500000ریال سهم الشرکه
آقای وحید اسکندری به شماره ملی  4040014960دارنده  500000ریال سهم
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید اسکندری به شماره ملی 4040014952
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود آقای وحید اســکندری به شماره ملی  4040014960و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل :طبق اساسنامه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری همدان
959248

در تاریخ  1399/05/15به شماره ثبت  1038به شناسه ملی 14009345437
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولت الکترونیک
از قبیل ایجاد و بهره بــرداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر
پیشــخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و ارائــه خدمات بازرگانی مرتبط
بموجب مجوز شــماره  119/2064مورخ  1399/05/07سازمان تنظیم مقررات
وارتباطات رادیویی تاسیس گردید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان همدان  ،شهرستان تویسرکان  ،بخش مرکزی  ،شهر سرکان،
محله بیورقلعه  ،کوچه شهید حسن نجفی  ،خیابان امام خمینی(ره)  ،پالک ، 0
طبقه همکف کدپستی  6584139352سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی
اسکندری به شــماره ملی  3979389464دارنده  500000ریال سهم الشرکه
خانم مریم اسکندری به شماره ملی  3979865762دارنده  500000ریال سهم
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی اسکندری به شماره ملی 3979389464
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت نامحدود خانم مریم اســکندری به شماره ملی  3979865762و به سمت
عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل :طبق اساسنامه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تویسرکان
959249

سهشـــنبه  4شـــهريور  1399شماره 4598

هگمتانه گزارش میدهد:

نقش مؤثر فرهنگی
فرهنگسراها در شهر

فرهنگ
شهروندی

7

کتابهای بالاستفاده
را به فرهنگسراها اهدا کنیم

هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگ شـ ــهروندی  -زهـ ــرا ذوالفقاری:
شهـ ــا و
امـ ــروزه فرهنـ ــگ شـ ــهروندی ،رفتارهـ ــا ،کن 
واکنشهای شـ ــهروندان در قبـ ــال موضوعات مختلف
شـ ــهر نکتهای مهم و تأثیرگذار در شـ ــهرهای رو به رشـ ــد
اسـ ــت ،در واقع با گسترده شدن شـ ــهرها و جوامع و زیاد
شـ ــدن جمعیت آنچه که مهم م یشـ ــود چگونه زیسـ ــتن
در کنـ ــار هم اسـ ــت کـ ــه این مهم هـ ــم با ترویـ ــج فرهنگ
شهروندی عملی م یشـ ــود ،در این میان فرهنگسراها به
عنوان مراکز فرهنگـ ــی و اجتماعی میتوانند نقش مؤثری
را در ترویج فرهنگ شهروندی داشته باشند.

 فعالیـ ــت  17مجموعـ ــه فرهنگی و فرهنگسـ ــرا در
شهر همدان
امـ ــروزه با توجـ ــه به گسـ ــترش شهرنشـ ــینی موضوعات
مختلفی پیشروی شـ ــهرها و مدیریت شهری قرار گرفته
است.
مدیریـ ــت شـ ــهری و موضوعـ ــات فرهنگـ ــی گسـ ــترش
شهرنشـ ــینی ،مسائل و مشـ ــکالت خاص زندگی شهری،
بیش از بیش ضـ ــرورت توجه همه جانبه بـ ــه راهبردهای
سودمند برای بهینه سـ ــازی زندگی ساکنان شهرها را الزم
ساخته است.
در راسـ ــتای بند  6مـ ــاده  55قانـ ــون شـ ــهرداریها و ارتقا
فرهنـ ــگ اسـ ــامی  -ایرانی شـ ــهروندان با رویکـ ــرد ایجاد
محیطهای با نشـ ــاط و جذاب ،فرهنگسـ ــراها نیز شـ ــکل
میگیرند که در ایـ ــن مراکز فرهنگی شـ ــرایط آموزشهای
امـ ــور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و هنرهای گوناگون در
راستای اعتالی فرهنگ شهرداریها و شهرنشینی فراهم
میشود.
به واقع فرهنگسـ ــرا ساختمانی است که در آن یک یا چند
ً
نهـ ــاد فرهنگی فعالیـ ــت دارند ،در فرهنگسـ ــراها معموال
شـ ــرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی
و همچنین آموزش پیشهها و هنرهای گوناگون را نیز دارا
هستند.
مدیریت شـ ــهری همدان هم در راستای آموزش و نشاط
شهروندان و ترویج فرهنگ شهروندی اقدام به راهاندازی
چندین فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی کرده است.
رئیس سـ ــازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـ ــی شهرداری
همدان در گفتگو با خبرنگار هگمتانـ ــه اظهار کرد :از آنجا
که فرهنگسراها در سـ ــطح محلهای هستند تأثیر بسزایی
را در ترویج فرهنگ شهروندی دارند.
روحاله وجدی با اشـ ــاره به اینکه فرهنگسـ ــراهای شهر در
سـ ــطوح مختلف ورزشـ ــی ،فرهنگی ،اجتناعـ ــی ،هنری و...
فعالیت میکنند ،عنوان کرد :یکـ ــی از اولویتهای اصلی

این فرهنگسراها آموزش شـ ــهروندی در راستای ترویج
فرهنگ شهروندی است.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگسـ ــراها با توجـ ــه به محلهای
بـ ــودن تأثیرگـ ــذار هسـ ــتند ،گفـ ــت :بـ ــا توجـ ــه بـ ــه اینکه
فرهنگسـ ــراها در سـ ــطح محل ـ ـهای فعالیـ ــت میکنند در
ترویج فرهنگ شهروندی موفق بودهاند و نتایج خوبی به
دست آمده است.
این مسـ ــؤول به استقبال گسترده شهروندان همدانی از
مجموعههای فرهنگی همدان اشـ ــاره و بیان کرد :برگزاری
اردوها ،کالسها ،مسابقات ،کالسهای آموزشی ،برگزاری
کالس در راسـ ــتای ترویـ ــج فرهنـ ــگ شـ ــهروندی از جمله
اقدامات این مجموعهها در شعاع محله است.
وجدی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه فعالیـ ــت  17مجموعـ ــه فرهنگی و
فرهنگسرا در شـ ــهر همدان اظهار کرد :در راستای ترویج
فرهنگ شهروندی توزیع کتابچه و بروشور انجام میشود.
وی به برگـ ــزاری کالسها در فضای مجازی در ایام شـ ــیوع
کرونا اشاره داشت و افزود :این کالسها در حوزه آموزش
سالمت و رعایت نکات بهداشتی برگزار میشد.
ایـ ــن مسـ ــؤول با اعـ ــام ایـ ــن مطلـ ــب کـ ــه آموزشهای
شهروندی در راستای فرهنگ سازی زباله در فرهنگسراها
تأثیرگـ ــذار بـ ــوده اسـ ــت ،بیـ ــان کـ ــرد :فرهنگسـ ــراها و
مجموع ههـ ــای فرهنگـ ــی بیـ ــش از دو هزار مخاطـ ــب را در
شـ ــهر پوشـ ــش میدهند که این مهم در ترویج فرهنگ
شهروندی مؤثر است.
وجـ ــدی با بیـ ــان اینکه آموزشهـ ــای شـ ــهروندی رایگان
اسـ ــت ،عنوان کـ ــرد :به جـ ــد میتوان گفـ ــت آموزشهای
شـ ــهروندی بسـ ــیار نتیجه بخش بـ ــوده به طـ ــوری که در
فرهنگ زباله پیشرفتهای بسیاری حاصل شده است.
وی به افتتاح مرکز جامع آموزش شـ ــهروندی شـ ــهرداری
همـ ــدان اشـ ــاره و بیـ ــان کـ ــرد :همچنیـ ــن پـ ــارک آموزش
شهروندی در کنار مجتمع عین القضات همدان با پیاده
سازی موضوعات مختلف و در خصوص آداب شهروندی
راهاندازی میشود.
وجدی بـ ــه فعالیت  11فرهنگسـ ــرا در شـ ــهر همـ ــدان نیز
اشـ ــارهای کرد و گفت :امروزه آموزش از طریق موسـ ــیقی،
هنر نقاشـ ــی ،تئاتر و نمایش تأثیرگذاری باالیی دارد که در
فرهنگسراهای شهر آموزشهای شهروندی از این طریق
انجام شده است.
آمـ ــوزش شـ ــهروندی در یـ ــک تعریـ ــف ،عبارت از رشـ ــد و
پرورش دادن ظرفیتهای افراد و گروهها برای مشـ ــارکت
و تصمیمگیـ ــری و عمـ ــل آگاهانه و مسـ ــؤوالنه در زندگی
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی است.
یک کارشـ ــناس جامعـ ــه شناسـ ــی در گفتگو بـ ــا خبرنگار

وجدی:
 11فرهنگسرا در شهر همدان با
آموزش از طریق موسیقی ،هنر نقاشی،
تئاتر و نمایش تأثیرگذاری باالیی دارد
که در فرهنگسراهای شهر آموزشهای
شهروندی از این طریق انجام شده
است.

هگمتانه ،در این خصوص گفت :آموزشهای شهروندی
امـ ــروزه نقش مهمـ ــی در تقویـ ــت روح جمعـ ــی و وجدان
جمعی جامعـ ــه دارد؛ درواقع وجود چنیـ ــن آموزشهایی
موجب اثرگـ ــذاری عناصر اصلی شـ ــهروندی چـ ــون نظام
حقوقـ ــی ،حس عضویـ ــت ملی ،حس تعلق و وابسـ ــتگی
اجتماعـ ــی بـ ــر وضعیت ارتباطـ ــات بین فرهنگـ ــی جامعه
میشود.
سـ ــمیه گوهری انصاف ادامه داد :تمامـ ــی جوامع معاصر
دارای ایـ ــن نگرانی و دل مشـ ــغولی هسـ ــتند کـ ــه چگونه
نوجوانـ ــان و جوانان را برای زندگی شـ ــهری و شـ ــهروندی
آماده سـ ــازند و راه و رسم مشـ ــارکت در مسائل اجتماعی
را به آنـ ــان بیاموزند ،بسـ ــیاری از مردم معتقدنـ ــد که نظام
آموزشـ ــی بایـ ــد مهارتهایی را آموزش دهد کـ ــه جوانان و
شـ ــهروندان را برای مشـ ــکالت زندگی اجتماعـ ــی ،محلی،
ایالتی و سیاستهای ملی آماده سازد.
وی بیان کـ ــرد :امـ ــروزه فقدان آمـ ــوزش فرهنـ ــگ زندگی

ً
شهری کامال مشـ ــهود بوده و ناآگاهی از فرهنگ و قواعد
رفتاری زندگی شـ ــهری ،هزینههای زیادی را به مسـ ــؤوالن
شـ ــهر و شـ ــهروندان تحمیل میکند ،آموزش شهروندی
عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی است.
گوهـ ــری افزود :آمـ ــوزش شـ ــهروندی منجر بـ ــه تحکیم و
تقویت نظام ارزشی مهارتهای شهروندی برای استحکام
دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان میشود.
وی تصریح کرد :این آموزشها میتواند توسـ ــط خانواده،
مدرسه و رسـ ــانههای همگانی و سایر نهادهای اجتماعی
مثـ ــل فرهنگسـ ــراها انجام بگیـ ــرد ،چنیـ ــن آموزشهایی
از سـ ــوی فرهنگسـ ــراها نوعـ ــی اعتمـ ــاد به نفـ ــس و رفتار
مسـ ــؤوالنه از نظر اجتماعی و اخالقی بـ ــه وجود میآورد ،و
نقش دیگر ایـ ــن مؤلفهها ارایه اطالعـ ــات و آگاهی درباره
مسائل عمومی جامعه است.
این کارشناس گفت :این آموزهها به روابط اجتماعی بین
افراد و روابط افراد و نهاد سـ ــاختار نظـ ــام اجتماعی مربوط

میشـ ــود که فرهنگسـ ــراها میتوانند با ارائه آموزشهای
متناسب با نیاز اهالی محلهها و مناطق مربوطه در گروهها
و سنین متفاوت ،آنها را برای زندگی شهروندی و رفتارها و
نگرشهای صحیح شهروندی آماده کنند.
وی توضیح داد :رشد سـ ــریع و بی وقفه شهرها و انباشت
مشکالت و مسـ ــائل شـ ــهری مجالی برای اندیشیدن به
حوزه شـ ــهروندی و آموزش شـ ــهروندی باقی نگذاشــــته
اسـ ــت ،در حالی که این موضوع یکی از مهمترین مسائل
اجتماعی و فرهنگی شهرها است.
گوهری اظهار کرد :با آموزش شهروندی است که ساکنان
شـ ــهرها به بهبود فضاهای عمومی و حتی جزئیاتی مانند
پاکیزه نگهداشتن فضاهای شهری فکر میکنند ،نسبت
به مسائل شـ ــهری دغدغهمند میشوند و برای مشارکت
در امور شهر انگیزه پیدا میکنند.
اطالع رسانی و آگاه سازی شــــهروندان از حیطه فعالیت
فرهنگسراها ،متناسـ ــب بودن آموزشهای شهروندی
و اسـ ــتفاده از آموزشهـ ــای متناســــب بــــا شــــهروندان
آن منطقـ ــه و اسـ ــتفاده از کادر مجــــرب در آموزشهــــای
شـ ــهروندی همـ ــه و همه از مواردی اســــت که بــــر میزان
اثربخشی آموزشـ ــی و افزایش تمایل شــــرکت کنندگان
در آموزشهای فرهنگسـ ــرا مؤثر اســــت ،این روند منجر
به ارتباط دو ســــویه بین نهاد آموزشــــی و مردم (آموزش
دیـ ــدگان) میشـ ــود ،شـ ــهروندان را بــــرای رویارویــــی با
مسـ ــایل و مشـ ــکالت دنیـ ــای پیرامــــون خــــود توانمند
میسـ ــازد ،انتظارات آنهـ ــا را از یکدیگر تعدیــــل میکند و
زمینه را برای مشــــارکت یکایک شهروندان در اداره شهر
فراهم میسازد.

برای شهروند خوب بودن چه کنیم؟

 .1سطح سواد و تحصیالتتان را ارتقا بدهید
یکـ ــی از بهترین کارهایی که برای خدمـ ــت به جامعه خود
میتوانیـ ــد انجـ ــام بدهید ،تحصیـ ــات عالی اسـ ــت .اگر از
تحصیالت عالی برخوردار باشید ،میتوانید جایگاه شغلی
بهتری پیدا کنید و در رونق اقتصادی کشـ ــورتان بیشـ ــتر
سهیم شـ ــوید .کسـ ــانی که سـ ــطح سـ ــواد باالتری دارند،
میتواننـ ــد در رأیگیریها و سـ ــایر فعالیتهـ ــای مدنی با
آگاهـ ــی کاملتری تصمیـ ــم گیـ ــری کنند .پس اگـ ــر هنوز
دانشآموز هسـ ــتید ،نسـ ــبت به درس و مدرسه بیاعتنا
نباشـ ــید و بکوشـ ــید با نمرات خوب ،برنامهریزی درسـ ــی
مناسـ ــب و اجـ ــرای روش صحیح مطالعه بـ ــرای کنکور ،به
دانشگاه راه پیدا کنید.
 .2سختکوش باشید
فرقی نمیکند در چه شـ ــغلی مشـ ــغول به کار هسـ ــتید،
سـ ــخت کوشـ ــی در هـ ــر شـ ــغلی یکـ ــی از ضروریتریـ ــن
خصوصیات یک شهروند خوب است .وقتی با دلوجان
سـ ــر کارتان حاضر شـ ــوید ،هم خدمـ ــات باکیفیتتری به
دیگران میرسـ ــانید و هم از این راه کسب درآمد میکنید؛
هردوی اینها موجب تقویت و تحکیم وضعیت اقتصادی
شهرتان میشوند.
 .3اخبار روز را دنبال کنید
پیگیـ ــر اخبار روز باشـ ــید و از مسـ ــائلی که مردم ،شـ ــهر و
کشـ ــورتان را درگیر کردهاند ،اطالع کامل پیـ ــدا کنید .بله،
اطـ ــاع «کامل»! به ایـ ــن معنی که مثال درمـ ــورد اختالفات
سیاسـ ــی به دیدگاههای هردو جنـ ــاح خوب گوش کنید و
مغرضانه قضاوت کـ ــردن درمورد دیگران را متوقف کنید.
سیاست خیلی پیچیدهتر از این حرفهاست که بهراحتی
درمورد رویکردهای احزاب نظردهی کنید.
همچنیـ ــن از یک شـ ــهروند خـ ــوب انتظار م ـ ـیرود که در
فرایندهـ ــای توسـ ــعه و برنامهریـ ــزی نیز مشـ ــارکت کند.
مثـ ــا نظرتـ ــان را درمـ ــورد پروژههـ ــای شهرکسـ ــازی یـ ــا
سـ ــاخت فروشـ ــگاهها و مراکز خرید به گوش مسؤولین
برسـ ــانید .ببینید پروژههایی که قرار است در شهر محل
سـ ــکونتتان اجرایی شـ ــوند ،چقـ ــدر از لحاظ سـ ــامتی و
منافع زیس ـ ـتمحیطی و اجتماعی به سـ ــود مردم منطقه
خواهند بـ ــود .با نمایندگان شـ ــهرتان در اینباره صحبت
کنید و بگذارید از نقطهنظراتتان بهعنوان یک شـ ــهروند
خوب و آگاه ،مطلع شوند.
 .4در کارهای خیر شرکت کنید
اگر در وضعیت مالی خوبی هسـ ــتید ،بخشی از درآمدتان
را بـ ــه کارهای خیر مانند سـ ــاخت مدرسـ ــه یا بیمارسـ ــتان
اختصـ ــاص بدهید .یا اگـ ــر وقت کافـ ــی در اختیـ ــار دارید،
میتوانید در اوقـ ــات فراغتتان بهصـ ــورت داوطلبانه در
انجمنهای خیریـ ــه فعالیت کنید .چقدر عالی اسـ ــت اگر
بتوانید مکانـ ــی را ایجاد کنید که افراد بیسـ ــرپناه بتوانند
غـ ــذا و جای خـ ــواب رایـ ــگان دریافـ ــت کنند .امـ ــا پیش از
اینکـ ــه به هر خیری ـ ـهای کمک مالی کنیـ ــد ،حتما بهطریقی

مطمئن شـ ــوید که خیریهی موردنظر از کمکهای مردمی
سوءاسـ ــتفاده نکند .متأسـ ــفانه ،گاهی شاهد خیریههای
غیرمجازی هسـ ــتیم کـ ــه از پول مـ ــردم در جهـ ــت منافع
شخصی استفاده میکنند.
 .5خون و پالسما اهدا کنید
خـ ــون و پالسـ ــما ازجملـ ــه مایعـ ــات حیاتی بدن بهشـ ــمار
میروند .برای اینکه بیمارستانها و مراکز درمانی با کمبود
منابـ ــع خونی مواجه نشـ ــوند ،با اهدای خون و پالسـ ــما به
مردم شـ ــهر و کشورتان زندگی ببخشـ ــید .اگر از دارندگان
گروههای خونی نادر هسـ ــتید ،میتوانید بـ ــا اهدای خون
به فرشـ ــتهی نجات هممیهنانتان تبدیل شوید .اهدای
پی وقوع سوانحی که مجروحان
خون و پالسما بهویژه در ِ
زیادی برجای میگذارند ،بسیار حیاتی است.
 .6اصول کمکهای اولیه را یاد بگیرید
در کالسهـ ــای آمـ ــوزش کمکهـ ــای اولیـ ــه و احیـ ــای
قلبیریوی شـ ــرکت کنیـ ــد .یادگیری آمادگ یهـ ــای الزم در
برابر سوانح نیز میتواند در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه
بسیار کمککننده واقع شـ ــود .بهتر است هر چند سال
یکبـ ــار در ایـ ــن کالسها شـ ــرکت کنید تـ ــا مهارتهایی
را که یـ ــاد گرفتهاید ،فرامـ ــوش نکنید ،زیـ ــرا احتمال خیلی
زیادی وجود دارد که آموختههایتان را تحت فشـ ــار بحران
و استرس از یاد ببرید.
 .7برای دیگران فرصت کسب درآمد ایجاد کنید
هروقت که از دستتان ساخته است ،فرصتی ایجاد کنید
تا دیگـ ــران بتوانند با کار کردن برای شـ ــما پول دربیاورند.
مثال کسی را اسـ ــتخدام کنید تا باغچهی منزلتان را مرتب
کند یـ ــا اتاقهایتان را رنگ بزند .با ایـ ــن کار نهتنها به رونق
اقتصادی شـ ــهرتان کمـ ــک میکنیـ ــد ،بلکه بـ ــه کارگران
مشاغل خدماتی نیز فرصت کسب درآمد میدهید.
 .8به سالمتی خودتان اهمیت بدهید
باید به سـ ــامتی خودتان اهمیت بدهیـ ــد و تا حد امکان
سـ ــالم زندگی کنید .اگر مردم در حفظ سالمتی خود کوشا
نباشـ ــند ،به همان نسـ ــبت در مطبها و مراکز درمانی با
صفهای طوالنیتـ ــری مواجه خواهیم بـ ــود .این درحالی
اسـ ــت که اگر هرکسـ ــی مواظب سـ ــامتی خودش باشد،
باعث خواهد شـ ــد که رسیدگی به سـ ــایر بیماران با تأخیر
صورت نگیرد .پـ ــس همین امروز ورزش کردن را شـ ــروع
کنیـ ــد و رژیم غذایی سـ ــالم داشـ ــته باشـ ــید .بـ ــا افزایش
یهـ ــا ،شـ ــاید گاهی ب ـ ـ ه توصیهی
شـ ــیوع بعضـ ــی از بیمار 
پزشـ ــک به تزریق واکسن نیاز داشـ ــته باشید .برنامههای
واکسیناسـ ــیون را جدی بگیرید تا هم سـ ــامتی خودتان
حفظ شـ ــود و هم کـ ــودکان اطرافتان که هنوز واکسـ ــن
نزدهاند ،به خطر نیفتند.
 .9در انتخابات شرکت کنید
مهمترین کاری که بهعنوان یک شهروند خوب میتوانید
انجام بدهید ،شـ ــرکت در انتخابات اسـ ــت .شـ ــاید گاهی
احساس کنید که عالقهای به شرکت در همهی انتخابات

ندارید و فقـ ــط در انتخاباتـ ــی که بهنظر خودتـ ــان اهمیت
بیشتری دارند شرکت میکنید ،این درحالی است که باید
در همهی انتخابات حضور فعال داشـ ــته باشید .اینطور
نباشد که مثال فقط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت
کنید ،بلکه مشارکت در سایر انتخابات ازجمله انتخابات
مجلس شورای اسالمی یا انتخابات شورای شهر و روستا
نیز ضـ ــرورت دارد ،زیرا بهویژه نماینـ ــدگان مجلس نقش
بسزایی در تعیین تغییرات ایفا میکنند.
 .10با نمایندگان شهرتان گفتوگو کنید
اگر بهعنوان یک شهروند با مسـ ــائل و مشکالتی روبهرو
هسـ ــتید که برایتان اهمیـ ــت خیلی زیادی دارنـ ــد ،باید با
مراجعه بـ ــه دفتر ارتباطـ ــات مردمی نمایندگان شـ ــهرتان
درمورد این مسـ ــائل با آنها گفتوگو کنید و بهاینترتیب
مشکالتتان را به گوش مسؤولین برسانید .اگر هنوز به
سن رأی نرسـ ــیدهاید یا در انتخابات اخیر شرکت نکردید،
بـ ــاز هم بدانید کسـ ــانی کـ ــه در انتخابات پیروز شـ ــدهاند،
نماینـ ــدهی هم ـ ـهی مـ ــردم شهرشـ ــان هسـ ــتند و قطعا
یشـ ــان مهم اسـ ــت که در جریان دیدگاههای مختلف
برا 
قرار بگیرند.
 .11در فعالیتهای انتخاباتی شرکت کنید
وقتی کشور در آستانهی انتخابات قرار دارد ،همیشه باید
کسانی باشند که در ادارهی سـ ــتادهای انتخاباتی ،فرایند
رأیگیری و شـ ــمارش آرا کمک کننـ ــد .میتوانید بهصورت
داوطلبانـ ــه در سـ ــتاد کاندیدای مـ ــورد عالقهتان فعالیت
کنید و در ادارهی ستادهای انتخاباتی ،شمارش آرا و سایر
فعالیتهای مشارکتی حضور فعال داشته باشید .بسیار
عالی اسـ ــت که خانواده ،دوسـ ــتان و سـ ــایر مردم را نیز به
شرکت در اینگونه فعالیتها تشویق کنید.
 .12زبالههای قابل بازیافت را تفکیک کنید
زبالههای قابل بازیافت مانند کاغذ و پالسـ ــتیک را از سایر
زبال ههـ ــا تفکیک کنید .وسـ ــایلی که دارای نمـ ــاد بازیافت
ک کیسـ ــه دور
باشـ ــند ،نیابد با زبالههای غیربازیافتی در ی 
ریخته شـ ــوند .بهطورکلی ،بیشـ ــتر کاالهای ساختهشـ ــده
از کاغذ و پالسـ ــتیک درصورتی که حاوی غذا یا آغشـ ــته به
مادهی خاصی نباشند ،قابل بازیافت هستند .با تفکیک
زبالههـ ــای بازیافتی میتوانید در کاهـ ــش حجم زبالههای
دفنی سهیم شوید.
 .13کود بسازید
پسـ ــماند غذاهـ ــا و مـ ــواد آ لـ ــی را به کـ ــود تبدیـ ــل کنید تا
بهاینترتیـ ــب نیز از حجـ ــم ضایعات بکاهیـ ــد .مواد قابل
تبدیل به کود عبارتند از پسـ ــماند مـ ــواد غذایی ،برگها و
کاغذهایی که در فرایند تولیدشان ،از مادهی سفیدکننده
استفاده نشده اسـ ــت .اینها را در جعبهی بزرگی در بیرون
طشـ ــان را هـ ــر چند هفته زیرورو
از منزل جمعآوری و مخلو 
کنید .در این مخلوط مقداری خاک هم بریزید و صبر کنید
تا همهی اینها تجزیه و به یک مخلوط یکدسـ ــت تبدیل
شـ ــوند .این فرایند شـ ــاید ماهها طول بکشد .کودهایی را

هگمتانــــه ،گــــروه فرهنــــگ شــــهروندی :بــــا اهدای
کتابهــــای بالاســــتفاده به فرهنگســــراها ،سـ ــنت
پسندیده اهدای کتاب رو رونق بخشیم.
به نوشــــته ایرنــــا ،اهدای کتــــاب یکی از ســــنتهای
فرهنگی پسندیده است که توسط بسیاری از اهالی
ادب ،فرهنــــگ و هنــــر انجــــام میشــــود ،کتابهای
بالاستفاده که برای مطالعه عموم مردم به کتابخانهها
اهدا میشود تا افراد بیشــــتری بتوانند آنها را مطالعه
کرده و از مفاهیم عمیق آن استفاده کنند.
در این راســــتا ،هســــتند افــــرادی که در مناسـ ــبات
مختلف مانند قرار گرفتن در آســــتانه ماه میهمانی
خداوند تعدادی از کتابهای شــــخصی خود را برای
کمــــک به فرهنــــگ مطالعه و ترویــــج فرهنگ کتاب
خوانی بــــه کتابخانــــه فرهنگســــراها اهــــدا میکنند
که ایــــن کتابها بــــا موضوعات مختلفــــی از جمله
سیاست ،مذهب ،فرهنگ و فناوری است.
گــــذر از فتنــــه  ،88رهبــــر احیاگــــر ،افسانهسـ ــازان
هولوکاست ،کشــــف تاریخ ،بزم اهریمن ،جلوههایی
از عاشــــورا ،فرهنــــگ اخالقــــی معصومیــــن ،بـ ــازی
زندگی و شــــیوه این بازی ،مبانی مدیریت اسالمی و
الگوهــــای آن و ارتباطشناســــی از جمله عنوانهای
کتابهایی اهدایی است که با تالش مدیر کتابخانه
فرهنگسراهای مختلف بالفاصله فهرستنویسی
میشود و در اختیار عموم قرار میگیرد.
اکثر کتابهای اهدا شــــده بســــیار عالی اسـ ــت و از
ارزش مادی و معنوی بسیاری برخوردار است.
ارزش کارهــــا بــــه نســــبت اهمیــــت و تأثیــــر فردی و
اجتماعی قابل سنجش اســــت و بر اساس معارف
دینی ،هــــر کس اثر نیکی را بنیان گذارد ،نسـ ــبت به
آثار آن تا هر زمان که بماند مأجور است.
طرح اهدای کتاب باید به عنوان ســــنتی حسـ ــنه در
بین مردم فرهنگ ســــازی و نهادینه شــــود تا بتوان
با ایــــن اقدام بخشــــی از نیازهای منابــــع کتابخانهها
در کشــــور را مرتفــــع کرد ،پیشــــگامی مســــؤوالن به
خصوص چهرههای برجســــته فرهنگــــی در این امر
بسیار مهم و الگوساز است.
بــــدون تردید مردم و مســــؤوالن میتوانند با اهدای
کتاب به کتابخانهها به رشــــد فرهنگی جامعه کمک
شــــایانی کننــــد و چنانچــــه فقط نیمــــی از کتابهای
بالاســــتفاده حبس شده در خانهها و دفاتر کار اهدا
شــــوند ،بخش عمده کمبود منابــــع کتابخانهای در
جامعه در کشور حل خواهد شد.
این روزها به دلیل بیماری کرونا بخش زیادی از زمان
خــــود را در خانه ســــپری میکنیم ،این خانهنشـ ــینی
فرصت طالیی آشــــتی با یار مهربان را برایمان فراهم
کرده است و چه خوب است کتابهای سودمندی
را برای خواندن انتخاب کنیم.
کتاب ،کتــــاب خوانی و افزایش ســــرانه مطالعه نماد
توسعه جوامع بشری است و فراهم کردن امکانات
و فرصتهــــای مطالعــــه بــــرای تمامی شــــهروندان
و ترغیــــب و تشــــویق آنــــان بــــه مطالعــــه ،تفکـ ــر و
اندیشــــهورزی و غنی ســــاختن برنامههای فرهنگی
بــــا محوریــــت کتــــاب از اولویتهــــای برنامههـ ــای
فرهنگسراهاست.

تبدیل تهدید به فرصت
با فرهنگسرای مجازی

که ساختهاید میتوانید بفروشـ ــید یا جهت تقویت خاک
باغچهی منزل خودتان ،از آنها استفاده کنید.
 .14آشغالها را از روی زمین جمع کنید
بهعنوان یک شهروند خوب اگر جایی آشغالی روی زمین
دیدید ،بیاعتنا از کنارش عبور نکنید .چقدر خوب است
که مثـ ــا ماهی یکبار بـ ــه منطقهی خاصی از شـ ــهر بروید
و هم ـ ـهی آشـ ــغالهایی را که میبینید ،جمـ ــع کنید .فقط
اینکه از دسـ ــتکش و ابزارهای مخصوص جمعآوری زباله
اسـ ــتفاده کنید تا مبادا حیـ ــن جمعآوری زبالهها آسـ ــیب
ببینید .همچنین میتوانیـ ــد در کمپینهای خودجوش
جمعآوری زباله در شـ ــهر محل سکونتتان عضو شوید و
هرازچندگاهی بهصورت تیمی به مناطق ُپر از زباله بروید.
 .15در نحوهی شستوشوی خودرو دقت کنید
مـ ــواد شـ ــویندهای که جهـ ــت شستوشـ ــوی خودروها
بهکار میروند ،میتوانند به محیطزیست آسیب برسانند
و حتی منجـ ــر به آلودگـ ــی منابع آب آشـ ــامیدنی شـ ــوند.
پس خیلی بهتر اسـ ــت کـ ــه از شستوشـ ــوی بیرویهی
خودروی شـ ــخصی خـ ــود اجتنـ ــاب کنید و تا حـ ــد امکان
از شـ ــویندههایی اسـ ــتفاده کنید که آسـ ــیب چندانی به
محیطزیسـ ــت نمیرسـ ــانند .همچنین توصیه میشـ ــود
در هنگام شستوشـ ــوی خودرو ،از دسـ ــتمال نمناک و
پاککنندههای چندمنظوره اسـ ــتفاده کنید تا در مصرف
آب نیز صرفهجویی کرده باشید.
 .16از تولیدکنندگان محلی خرید کنید
سـ ــعی کنید مـ ــواد غذایی مصرفی خـ ــود را از کشـ ــاورزان
و تولیدکننـ ــدگان محلـ ــی بخرید .بـ ــا ایـ ــن کار میتوانید از
تأثیـ ــرات زیس ـ ـتمحیطی حمـ ــل و ارسـ ــال مـ ــواد غذایی
بـ ــه مسـ ــافتهای دور بکاهیـ ــد و ضمن کمـ ــک به رونق
اقتصـ ــادی منطقـ ــه ،از خوراک یهـ ــا و غذاهـ ــای سـ ــال م و
محصوالت ارگانیک بهرهمند شوید .معموال محل تولید
را میتوانیـ ــد از روی برچسـ ــب بسـ ــتههای مـ ــواد غذایی
بخوانید .پـ ــس بیشـ ــتر از محصوالتی خریـ ــداری کنید که
ارگانیک هسـ ــتند و در حوالـ ــی منطقهی خودتـ ــان تولید
شده باشند.
 .17در مصرف آب صرفهجویی کنید

این روزها بسیاری از کشـ ــورهای جهان با بحران کمآبی
مواجه هسـ ــتند .پـ ــس اصال جـ ــای تعجب نیســــت که
همهی ما باید در صرفهجویی آب نهایت کوشــــشمان
را بهکار بگیریم .درسـ ــت اسـ ــت که بخش اعظم کرهی
زمیـ ــن را آب تشـ ــکیل میدهد ،اما فقــــط مقادیر اندکی
از منابع آبی زمین قابل آشـ ــامیدن هستند ،درحالیکه
بسـ ــیاری از مـ ــا همیـ ــن مقادیر انــــدک را بــــرای مصارف
غیرضـ ــروری مانند باز گذاشـ ــتن بیمــــورد دوش آب به
هدر میدهیم.
چقدر خوب اسـ ــت که مثال برای آبیاری باغچهی منزلتان
از آب خاکسـ ــتری (یعنـ ــی همـ ــان پســــاب تولیــــدی از
فعالیتهایی مانند ظرفشویی یا حمام) ،استفاده کنید.
از حمـ ــام کردنهای غیرضـ ــروری بپرهیزیــــد و طول مدت
نتـ ــان را به  10دقیقـ ــه یا کمتر برســــانید .راهکار
حمام کرد 
دیگر صرفهجویی در مصرف آب این اســــت که از تعبیهی
استخرهایی که ُپر کردن یا نظافتشان آب زیادی میبرد،
خودداری کنید.
 .18در مصرف انرژی صرفهجویی کنید
بسیاری از روشهایی که جهت تولید برق منازل و تأمین
روشـ ــنایی بهکار میروند ،آسـ ــیب زیادی به محیطزیست
وارد میکنند .از اینرو ،بهتر اسـ ــت کــــه از انواع انرژی پاک
مانند انرژی خورشیدی اسـ ــتفاده کنید و در مصرف انرژی
محتاط باشـ ــید .سادهترین راهکار صرفهجویی در مصرف
انرژی این اسـ ــت که المپهای اضافی را خاموش کنید یا
بهجای اینکه بدون ضرورت خاصــــی پای لوازم برقی مانند
رایانه بنشـ ــینید ،اوقات فراغتتان را با مطالعهی کتاب پر
کنید.
 .19از وسایل نقلیهی عمومی استفاده کنید
بهعنـ ــوان یـ ــک شـ ــهروند خـ ــوب بهتــــر اســــت بهجای
اسـ ــتفاده از خـ ــودروی شـ ــخصی ،از وســــایل نقلیــــهی
عمومی اسـ ــتفاده کنیـ ــد .با ایـ ــن کار نهتنها بــــه مقابله
بـ ــا آلودگی هوا کمـ ــک میکنید ،بلکه به لحــــاظ مالی نیز
از صنعـ ــت حملونقـ ــل عمومی حمایــــت خواهید کرد.
این حمایت بهویژه به نفع اقشـ ــار کمدرآمدی است که
خودروی شخصی ندارند.

هگمتانــــه ،گــــروه فرهنگ شــــهروندی :الــــزام فعال
ســــازی فرهنگســــرای مجازی فرصتی بــــرای تبدیل
تهدید بــــه فرصت اســــت ،چراکــــه بــــرای جایگزینی
محتواهایــــی که بــــا ارزشها و فرهنــــگ و هویت ما
همراه نیســــت حذف دنیای مجازی راهکار درستی
نیست.
به نوشــــته ایمنــــا ،دربــــاره چگونگــــی فعالیتهای
فرهنگســــرای مجــــازی پــــس از بازگشــــایی مراکـ ــز
فرهنگی و هنــــری همچنین آغاز اجــــرای برنامههای
عرصــــه محــــور ،باید گفت پــــس از شــــیوع ویروس
کرونا فعالیت فرهنگســــرای مجازی بــــا نگاهی بلند
مــــدت میتواند آغــــاز شــــود .به علت حساسـ ــیت
موضوع و شرایط دوران شــــیوع ویروس کرونا ،الزام
به فعالســــازی فرهنگســــرایی برای تولید محتوا در
فضای مجازی احساس میشود.
باید برای شعار «در خانه بمانیم» راهکاری ارائه داد تا
مردم بتوانند در خانه بمانند .فضای مجازی میتواند
در ایــــن عرصه بــــه فرصت تبدیل شــــود ،زیـ ــرا هیچ
وقت راهــــکاری برای جایگزینــــی محتوای هماهنگ
با ارزشها ،فرهنــــگ و هویت مــــا در فضای مجازی
پیشــــنهاد نشــــده اســــت .به همین علت میتوان
تمرکز ویژه بر تولیدات مجازی مناســــب گذاشـ ــت
و با فرهنگســــرای مجــــازی مخاطبین خــــود را یافت
و بســــیاری از اصحاب فرهنگ هنــــر و نهادهای غیر
دولتــــی و مدنی برای مشــــارکت در تولیــــد محتوای
مجازی برای شهروندان اعالم آمادگی خواهند کرد.
باید نقاط قوت و ضعف ایجاد فرهنگســــرای مجازی
شناسایی شــــود .در ادامه نقاط ضعف باید بررسی و
رفع و بر نقاط قوت نیز باید تأکید و تقویت شود تا این
فرهنگسرا در فرهنگ ،هنر و ادب تأثیر گذار باشد.
همــــه برنامههایــــی کــــه در حــــوزه عمومــــی تعریف
میشــــود از جمله برنامههــــای عرصهمحــــور باید بر
اساس ابالغیههای ستاد استان و ملی کرونا باشد.
در بســــیاری از رویدادهای برگزار شــــده در چند ماه
اخیــــر از جمله جشــــنواره اســــتندآپ بخــــش اعظم
فعالیتهــــا در بخــــش مجــــازی بود ضمــــن اینکه
برنامههــــای عرصه محور با حفــــظ فاصله اجتماعی و
رعایت شیوه نامههای بهداشتی در استان همدان
برگزار شــــد کــــه میتوان بــــا راهاندازی فرهنگسـ ــرای
مجازی به این امور نظم بیشتری بخشید.
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جــــان جهانیــــان همــــه از تــــن بــــرون شــــدی

ی زنند و تا زمانی که
مردم ،بنده دنیایند و به ظاهرَ ،دم از دین م 
زندگیشان تأمین شود ،از آن دفاع میکنند؛ ّاما چون در بوته

عالــــم تمــــام غرقــــه دریــــای خــــون شــــدی

ک اند.
آزمایش قرار گیرند ،دینداران اند 

کاش آن زمــــان کــــه کشــــتی آل نبی شکســــت
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عکس روز

اهدای خون ایثارگران شهرداری در دهه اول محرم مصادف با آغاز هفته دولت

مقتلخوانی با عالمه عسگری

برگزاری پویش
خانواده حسینی

هگمتانه ،گروه فرهنگی :کتاب «مقتل امام حســــین(ع)» را باید اثری
نامید که خواننده روایتی دقیق و مســــتند از واقعه عاشورا میخواند
و میتواند بدون نگرانی به آن ارجاع بدهد.
به نو شـ ــته فارس ،تاریخ ا سـ ــت و فراز و فرودها و ناسخ و منسوخ
و صحیـ ــح و غیرصحیحهـ ــای آن .کسـ ــی نیسـ ــت کـ ــه بتوا نـ ــد بـ ــه
تنها یـ ــی پا به تاریخ بگذارد و سـ ــربلند از آن خارج شـ ــود .هزارتوی
تاریخ به قدری پر از اتفاقات بسـ ــیار است و گاهی بهقدری راست
و نارا سـ ــت به هم آمیخته شـ ــده کـ ــه مخاطب اگر بـ ــدون راهنما و
پیر راه قدم در آن بگذارد جز حیرت و سـ ــرگردانی چیزی نصیبش
نخواهد شد.
ایـ ــن ماجـ ــرا در تار یـ ــخ قیـ ــام سیدالشـ ــهدا(ع) نیـ ــز صادق اسـ ــت و
روایتهـ ــای جعلی و حوادث غیرواقعی آنقـ ــدر در متن تاریخ یافت
میشود که صدای شـ ــخصیتی مانند شـ ــهید مطهری را درباره برخی
انحرافات تاریخی این حادثه در آورده که نشــــانگر این است که این
واقعه نیـ ــز از دسـ ــتبرد جاعـ ــان و تحریفکنندگان در امـ ــان نبوده
اسـ ــت .قیام سیدالشـ ــهدا(ع) نیز از همین ناحیه ضربههایی خورده
که در صـ ــورت حضور نداشـ ــتن به موقـ ــع علمای راسـ ــتین احتماال
شـ ــاهد انحرافات جبـ ــران ناپذیری در این زمینـ ــه بودیم .روایتهای
جعلـ ــی و غیرواقعـ ــی زمینـ ــه حرف و حدیثهـ ــای بسـ ــیاری را فراهم
کرده و حتـ ــی زبان برخی بدگویـ ــان را نیز به روی ایـ ــن اتفاق باز کرده
و زمینـ ــه عیبجویـ ــی آنهـ ــا را نیز فراهم کرده اسـ ــت .حتـ ــی در نیت
جاعالن تشکیک نمیشــــود که شاید به نیت ایجاد شور و عاطفه در
دستگاه سیدالشهدا (ع) دســــت به چنین تحریفهایی زده باشند
ولی بـ ــا همین حرکت زمینه عیبجوییهـ ــا را فراهم کردهاند تا اصل
قیام را هدف بگیرند.
عالمه سید مرتضی عسـ ــگری یکی از آن شخصیتهایی است که با
بررسـ ــی متنها و اقوال مختلف دسـ ــت به تنظیم مقتلی زدهاند که
مســــتند اســــت و خواننده را در موقعیت حرکت سیدالشهدا(ع) بر
اساس روایتهای مستند قرار میدهند.
ارجاعات ســــندی این کتاب ارزشمند بر هر خوانندهای آشکار است
و مخاطـ ــب میتواند به راحتی با این کتاب به اتقان روایتها پی ببرد
و اثری مســــتند و در عین حال روان را مرور کنــــد .این کتاب از زمان
مرگ معاویـ ــه و آغاز حکومت یزیـ ــد بن معاویه و دسـ ــتور وی مبنی
بـ ــر گرفتن بیعت از امام حسـ ــین(ع) آغاز میشـ ــود و در ادامه بدون
حاشـ ــیه رفتن به اصل اتفاقات تاریخی میپردازد.
شـ ــاید یکی از بخشهای خسـ ــته کننـ ــده تاریخ حواشـ ــی و مباحث
فنـ ــی و کارشناسـ ــانه باشـ ــد که بر خشـ ــکی ایـ ــن گونـ ــه میافزاید و
هرخواننـ ــدهای را بـ ــه خود جذب نمیکنـ ــد .اما در مواجهـ ــه با این اثر
خواننده شاهد اســــت که اثری از شــــاخ و برگهای مرسوم در کتب
تاریخی خبری نیسـ ــت و مولف کمترین حضور را در متن دارد و هرجا
که بنــــا به ورود دارد بــــا عبارت «مولــــف »...:نظرش را دربــــاره رویداد
و واقعه نقـ ــل کرده اسـ ــت .از این حیـ ــث خواننـ ــده میتواند بدون

هگمتانه ،گــــروه فرهنگی :انتشــــارات شــــهید کاظمی
در یــــک حرکت جهادی اقــــدام به طراحــــی پویش ملی
«خانواده حسینی» کرده است .این پویش در راستای
ترویج شعائر حسینی و احیاء روضه خانگی برنامهریزی
شده است.
ایــــن روزهــــا کــــه شــــیوع کرونــــا باعــــث تعطیلــــی و
محدودیتهــــای زیــــادی برای بســــیاری از جلســــات و
گردهماییها است ،باعث شده که هیأتهای مذهبی
زیادی در سراســــر کشور جلســــات خود را تعطیل و یا به
صورت مجــــازی برگزار نمایند .اما میشــــود از این تهدید
به وجود آمده به چشــــم یک فرصت نگاه کرد و بستری
متفاوت را برای بهرمنــــدی از این مهمان ناخوانده ایجاد
کرد .روضــــ ه خانگــــی از قدیماالیام یکــــی از بابرکتترین
ً
و بیریاتریــــن جلســــات روضه بوده اســــت کــــه عموما
مادربزرگهــــا بانیــــان بســــاط این نــــوع روضــــه بودهاند،
روضههایی که بعضــــی از آنها قدمتی بیش از  100ســــال
دارنــــد .همچنین در گذشــــته رســــم بوده اســــت که در
مناســــبتهای گوناگون پرچــــم و بیرقهایی را ســــر در
خانهها آویزان میکردند و حاال که زندگی آپارتماننشینی
رواج پیدا کرده ،آن ســــنت حســــنه بهفراموشی سپرده
شده اســــت .در این راستا انتشارات شــــهید کاظمی در
یک حرکت جهادی اقدام به طراحی پویش ملی «خانواده
حسینی» کرده اســــت .این پویش که در راستای ترویج
شعائر حسینی و احیای روضه خانگی برنامهریزی شده و
همراه با یک منبر مکتوب است که در نوع خود مجالس
و روضههــــای خانگــــی را به ســــادهترین شــــکل برگزار و
تقویت میکند .این انتشــــارات در این طــــرح قصد دارد
بستههای ویژهای شــــامل :کتاب قصه کربال ،دستمال
اشــــک ،بیرق خانگی با شــــعار« :این خانه عزادار حسین
اســــت» و کتابهای منتخــــب و برگزیده با ایــــام محرم و
صفر را در بســــتهبندی متناســــب آماده و با شرایط ویژه
در اختیار مخاطبین عزیز قرار دهد .در این ایام خاص که
چند و چون برگزاری مراسم عزای حسینی به دلیل شیوع
کرونا در ابهام اســــت و مــــردم خلوت بیشــــتری را تجربه
ً
میکنند قطعا طرح «خانواده حسینی» میتواند مهمان
خلوت محرم مخاطبان باشــــد .بستههای ویژه «خانواده
حســــینی» با شــــرایط ویژه و همچنین تخفیف تابستانه
کتاب در وبگاه رســــمی انتشــــارات قابل عرضه اســــت.
عالقهمندان جهت تهیه این بستهها میتوانند از طریق
درگاه اینترنتی  nashreshahidkazemi.irو یا ارسال کلمه
(خانواده حسینی) به سامانه  3000141441اقدام کنند.

دس ـ ـتانداز و باال و پایین خیلی زیاد «مقتل امام حسـ ــین(ع)» این
دانشـ ــمند شـ ــیعه را بخواند و در جریـ ــان رویدادهـ ــای منتهی به روز
عاشورا قرار بگیرد.
دقت تحقیقی ایـ ــن کتاب برای مخاطب عام بیشـ ــک اهمیت دارد
کـ ــه با مقدم ـ ـه آیتاهلل جـ ــاودان بر این کتـ ــاب ،این اطمینـ ــان برای
مخاطـ ــب فراهم میشـ ــود و اهل دقت نیـ ــز با توجه بـ ــه جایگاه این
دانشـ ــمند شـ ــیعه (عالمه عسـ ــگری) بر اهمیت و جایگاه رفیع این
کتاب تأکید کردهاند.
زبان مسـ ــئله مهمی اسـ ــت که در مقتلهای موجـ ــود معموال با آن
روب ـ ـهرو هسـ ــتیم .خواننـ ــده در این کتاب بـ ــا زبانی روان و سـ ــلیس
مواجـ ــه اسـ ــت و خواننـ ــده احسـ ــاس سـ ــنگینی یـ ــا بزرگنمایـ ــی و
فضلفروشـ ــی مولـ ــف را از زبـ ــان احسـ ــاس نمیکنـ ــد بلکه روشـ ــن
اسـ ــت که بـ ــرای خوانده شـ ــدن و مواجهـ ــه خواننده تولید شـ ــده و
هرخوانندهای میتوند با آن ارتباط برقرار کند .مولف کوشـ ــش کرده
در این اثر با زبانی که هرکسی بتواند با آن ارتباط برقرار تاریخ را روایت
کند .در حالی که در متنهایی از این دسـ ــت نوعی درشتنویسـ ــی
همراه با عباراتی که گاهی نامفهوم اسـ ــت روبهرو هسـ ــتیم که عالمه
عسـ ــگری در کتابش از آنهـ ــا دوری کرده و اثری روان بـ ــرای مخاطبی
فراهم کرده است.
پانوش ـ ـتها و توضیحـ ــات کمکـ ــی در این کتـ ــاب به قـ ــدری مهم و
اثرگـ ــذار اسـ ــت که به تنهایـ ــی بار زیـ ــادی از دوش متن بـ ــر میدارد.
مولف هرجا اسم فرد یا مکان تازهای مطرح شده آن را در پانوشتها
توضیــــح داده و خواننــــده را بیاطالع رها نکرده اسـ ــت .عالوه بر این
ویژگی صفحهآرایی این کتاب در این است که پانوشتها در همان
صفحه نقل شــــده و به آخر کتاب ارجاع داده نشـ ــده تـ ــا خواننده را از
رفت و برگشتهای مکرر نجات بدهد.
مولف در ایـ ــن کتاب روایتی صحیح و شـ ــیرین از تار یـ ــخ غمبار کربال
ارائــــه کرده و مخاطــــب را در معرض روایتی مسـ ــتند بـ ــه روایتهای
صحیـ ــح که اغلب آنهـ ــا از منابع عامه گرفته شـ ــده قرار داده اسـ ــت.
کتاب «مقتل امام حسـ ــین(ع)» را نشـ ــر ایمان ماندگار منتشر کرده
است.

آگهی مزایده مرحله اول

کبابیان
هگمتانــــه ،گــــروه فرهنگــــی:
همدان شــــهری قدیمی است
شــــهری بــــا تاریــــخ و خاطراتــــی
ســــالخورده کــــه اگــــر امــــروز در
خیابانهــــا و کوچــــه پــــس
کوچه هایــــش خــــوب بگردیم
پیدایشــــان میکنیم .خاطراتی
کــــه هرکدامشــــان جلــــوهای از
زندگــــی این مردم کهــــن اند .نام هریــــک از کوچه ها ،محلههــــا و خیابانهای همدان
وجه تسمیهای دارد که از گذشتههای دور بر آنها به یادگار مانده است .بسیاری از ما
علت نام گذاری و حتی نامهای قدیمی کوچههای همدان را یا از یاد برده ایم یا به کلی
از آن بی خبریم .در این بخش تالش شده است معرفی مختصری از نامهای قدیمی
کوچهها و خیابانهای همدان قدیم صورت گیرد.

کبابیان یکـ ــی از محلههای قدیمی همدان اسـ ــت .محلـ ــه کبابیان
محوطهای بوده اسـ ــت که در آن یک چمن و چند دکان و مســــجد
و حمام قرار داشـ ــته و کوچههایی از آن منشـ ــعب میشـ ــدند .این
محلـ ــه هم اکنون بین بلوار خواجه رشـ ــید و خیابان شـ ــریعتی واقع
شده است.

-1متقاضیانمیتوانندجهتكسباطالعاتبیشتروبازدیداززمینهابهشهرداریصالحآبادمراجعهنمایند.
-2متقاضیانمیبایستجهتهرقطعهزمینطبقجدولذیل%5ازمبلغقیمتكارشناسیرابهعنوانسپردهشركتدرمزایدهرا
تاپایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ99/6/13بحســاب0104567590006سپردهشهردارینزدبانکملیصالحآبادواریزو
فیشواریزیآنرابههمراهدرخواستكتبیباذكرمشخصاتكاملخودبهدفترشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
-3كمیسیونمعامالتشهرداریدرروزشنبهمورخ99/6/15رأسساعت12درمحلشهرداریتشکیلمیگردد.
-4حضورمتقاضیانیانمایندهتاماالختیارایشاندرجلسهاختیاریمیباشد.
-5شهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختارمیباشد.
-6هزینهكارشناسیزمینوهزینهآگهیباخریدارخواهدبود.
-7برندهمزایدهمیبایستظرفمدتیکهفتهنسبتبهواریزكلمبلغبحسابشهرداریاقدامنمایددرغیراینصورتوامتناع
ازانجاممعاملهسپردهویبهنفعشهرداریضبطوبانفردوممعاملهانجامخواهدشد.
-8ســپردهنفراتدوموســومپسازانعقادقراردادبانفراولمســتردمــیگرددودرصورتانصرافســپردهافــرادبهنفع
شهرداریضبطخواهدشد.
-9بهتقاضاهاییكهبدونواریزمبلغسپردهموضوعبند2ارسالشودترتیباثردادهنخواهدشد.
-10قیمتومشخصاتزمینهاطبقجدولذیلمیباشد.
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مالاندوزان در صورت موفقیت
به میراث فرعونی میرسند
هگمتانه ،گروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده اســــت :به یقین انسـ ــان
حریــــص و کمطاقت آفریده شــــده اســــت وقتــــی که بدی به او ر سـ ــد
بیتابــــی میکنــــد و هنگامی کــــه خوبی به او میر ســــد ما نـ ــع دیگران
میشود.
حضرت امام حســــین علیهالســــام فرمودهاند :قناعت موجب آسـ ــایش
تنهاست.
حکایت :دو امیــــر زاده در مصر بودند ،یکــــی دنبال علماندوزی
بــــود و دیگری مــــال جمع میکــــرد ،عاقبت کســــی کــــه علماندوز
بــــود عالمــــه مصــــر شــــد و ما لا نــــدوز عزیــــز مصــــر شـ ــد .عز یـ ــز
ما لا نــــدوز ر و بــــه فقیــــه و عالمه کــــرد و گفــــت :من به سـ ــلطنت
(عزیــــزی مصــــر ) ر ســــیدم در حالــــی که تــــو بــــه میــــراث پیامبران
ر ســــیده ای ،کدام بهتر است؟
خردمند مردم هنرپرورند
که تنپروران از هنر الغرند

دوســت داریــد شــهر همــدان
در ســال  1420چگونه باشــد؟

(نوبت دوم)

شهرداریصالحآبادبهاســتنادماده13آئیننامهمالیشــهرداریهاوطبقمجوزشــماره/75شمورخ99/3/13شورای
اســالمیدرنظرداردتعداد10قطعهزمینتجاریـمســکونی(بدونپروانه)خودراازطریقمزایدهكتبیباشــرایطذیل
بفروشبرساند.

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

کوچه پس کوچه

فروش  10قطعه زمین مسکونی و تجاری شهرداری صالحآباد

م.الف823

امام حسین علیه السالم:

محتشم کاشانی

میز مطالعه

احیای جلسات روضه خانگی توسط یک ناشر

کاش آن زمــــان کــــه پیکــــر او شــــد درون خاک

حدیث

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

فـراخـــوان جلــب مشــارکت مردمــی در برنامــه
راهبــردی  -عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان
شهروندان گرامی:
بــه منظــور مشــارکت در ترســیم چشــمانداز برنامــه بیســت ســاله شــهر و شــهرداری
همــدان ،میتوانیــد بــا مراجعــه بــه لینــک پیوســت شــده ذیــل ،نظــرات و
ً
پیشــنهادات خــود را در فــرم نظــر ســنجی ثبــت نمائیــد .لطفــا بــا
مراجعــه بــه ســایت  2040.hamedan.irو تکمیــل
فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه
برنامهر یــزی دقیــق و غنیتــر یــاری
نمائیــد.

كویپردیس(مسکنمهر)تفکیکیبرزوصیدلیـشاهرخی

روابطعموميشهرداريصالحآباد

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

2040.hamedan.ir
چشمانداز شهر زمانی اعتبار مییابد که در تدوین آن ِصدای تمامی
گروههای ذینفع شنیده شود.

