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رسالت عکاس خبری 
را قدر بدانیم

عکس خبری از دیرباز به عنوان قابل اتکا ترین وجه رســــانه و سند معتبر 
می شود. تاریخی برشمرده 

رئیس شورا:

ح ملی مسکن  کلیات تفاهم نامه طر
برای اقشار کم درآمد در شورا 

مصوب شد
رئیس شورای اسالمی شهر همدان اعالم کرد: کلیات 

تکالیف مدیریت شــــهری مندرج در تفاهم نامه 
همکاری  به منظور  مســــکن«  ملی  »اقدام  طرح 
شــــهرداری در چارچوب قوانین و در راســــتای 

تأمین مســــکن برای اقشار کم درآمد و کاهش 
قیمت سرســــام آور مسکن در شــــهر همدان، 

مورد تصویب اعضای شــــورای شهر قرار 
گرفت.

کاوسی امید تأکید کرد:

اختصاص پروانه ساختمانی رایگان 
با فرزندآوری سوم

متأسفانه شاهد تبلیغ و تبیین خاصی در این زمینه از سوی 
شهرداری نبودیم

 ضرورت برنامه ریزی شهرداری برای 
فرهنگ سازی فرزندآوری

مالــــی  و  بودجــــه  برنامــــه،  کمیســــیون  رئیــــس 
کرد:  شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان تأکیــــد 

ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان 
شهرداری همدان باید در حوزه 

فرهنگ سازی فرزندآوری ..
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صف مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

انسداد بیش از 4 هزار حلقه 
چاه غیرمجاز در همدان
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صف فرماندار همدان:

افتتاح دو بخش آی سی یو 
#هم عرض ارادت _ هم حفظ سالمتدر بیمارستان های فاطمیه و فرشچیان
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»پیام حیدری«
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پیروزی پرگل شهرداری همدان 
در ایستگاه پایانی لیگ 2

صفحه   2

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان 
در مراسم افتتاح ساختمان بیمه سالمت:

مردم زیر فشار مسکن و معیشت

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

 صد میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان اکباتان
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان:

همراهی کامل هیأت های حسینی با ستاد کرونا
و اجرای شیوه نامه های بهداشتی
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استاندار همدان:

ح آماده بهره برداری در هفته دولت 416 طر

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان با بیــــان اینکه در هفته دولــــت 416 طرح در این 
اســــتان بهره برداری می شــــود، گفت: در مجموع 499 طــــرح در این ایام بهره بــــرداری و یا عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
وز دوشــــنبه در گفت وگو با خبرنــــگاران بیان  به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی ر
کــــرد: این تعداد طــــرح با اعتبار بیــــش از چهار هزار میلیــــارد تومان در هفتــــه دولت افتتاح و 

می شود. زنی  کلنگ 
اســــتاندار همدان گفــــت: از ایــــن میزان طــــرح 416 پــــروژه در حوزه هــــای مختلف و بــــه تفکیک 

شهرســــتان، به اعتبار 2 هزار و 670 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
شــــاهرخی ادامه داد: همچنین 83 طرح با اعتبار یک هزار و 340 میلیارد تومان در دستور کار قرار 

گرفته که در هفته دولت کلنگ زنی می شود.
، امور زیربنایی، خدمت به  وی بیان کرد: علیرغم تمام محدودیت ها و مشکالت اقتصادی کشور

مردم و توسعه روزافزون در جای جای ایران اسالمی متوقف نشده است.
شــــاهرخی یادآور شــــد: هر ســــاله با آغاز هفته دولت شــــاهد افتتاح و بهره بــــرداری از طرح های 

مختلــــف عمرانی، رفاهی، خدماتی، صنعتی، کشــــاورزی 
در کشــــور هســــتیم که اســــتان همدان نیــــز از این امر 
مســــتثنا نبــــوده و مردم این دیار شــــاهد هســــتند که 
علیرغــــم وجــــود تمــــام مشــــکالت، دولت به توســــعه 

دارد. جدی  توجه  مناطق 
وی تأکید کــــرد: عالوه بر هفته دولت، در دهه مبارک فجر 
و ایام مختلف ســــال نیز با بهــــره بــــرداری از طرح ها، نوید 

توسعه و پیشرفت را به مردم می دهیم.

استان

رسالت عکاس خبری 
را قدر بدانیم

مصطفی شیرمحمدی  �
عکــــس خبری از دیربــــاز به عنوان قابــــل اتکا ترین 
وجــــه رســــانه و ســــند معتبــــر تاریخــــی برشــــمرده 

می شود.
آژانس عکس خبری  امروزه در دنیا تعداد بسیاری 
آنها تربیت عکاســــان  که وظیفه  معتبر وجود دارد 
خبری و تهیه مســــتندات تصویــــری از رویدادهای 

اجتماعی، تاریخی، حوادث، جنگ و... است.
از  گفت عکاســــی خبــــری یکی  همچنیــــن می توان 
پــــر مخاطره تریــــن و البته پر هزینه تریــــن حوزه های 

خبری در جهان به شمار رفته است.
عکاســــان خبــــری در ایران بــــا هزینه های سرســــام 
آور شــــخصی و با کمتریــــن مقدار درآمــــد، روزانه به 
رســــالت تاریخی خود مبادرت دارند و دوشادوش 
سایر اصحاب رسانه به طور مســــتمر با عنصری به 
نام عشــــق به هنر و فن عکاسی خبری کار رسانه ها 

را پیش می برند.
 موفق تریــــن عکاســــان خبــــری تیزبیــــن و 

ً
عمدتــــا

که عالوه  هشیار و باهوش ترین عکاسان هستند 
بر شــــناخت ابــــزار کار خــــود دارای شــــناخت کافی 
از عناصــــر و ارزش هــــای خبری هســــتند، به همین 
دلیل هم معمواًل با موانعی مواجه هســــتند چرا که 
مجریان برنامه های مختلف نگران شــــکار اتفاقات 
از  انتظــــار  بــــه نظم مــــورد  و نارســــایی های مربــــوط 

هستند. خود  برنامه های 
با این حال عکاســــان خبری به خصــــوص در ایران 
اگرچه جزو باهوش ترین و تیزترین عکاسان خبری 
آنها  به شــــمار می روند و معمــــواًل آرشــــیو محرمانه 
حاوی تصاویر بســــیار جالبی اســــت امــــا نجابت و 
وظیفه شناســــی عکاسان خبری و نیز وجدان کاری 
بــــه آنان اجــــازه مخدوش کــــردن زحمــــات مجریان 
کما اینکــــه بایــــد بدانیم عکاس  را نمی دهد  امــــور 
خبری جاســــوس بیگانه نیســــت بلکه عاملی برای 
تعریف شایســــته رویدادهــــای اجتماعی و فرهنگی 

و... است.
هستند  همان هایی  خبری  عکاسان  باشد  یادمان 
جانفشــــانی  با  ســــرزمین  تاریخی  رویدادهای  در  که 
و ایثار مثال زدنــــی رویدادهای مختلــــف را به ثبت 
رســــاندند تا در تاریخ ایران ماندگار و اثرگذار شــــده 

است.
متأســــفانه در برخــــی برنامه ها در طی این ســــال ها 
شــــاهد بــــروز رفتارهــــای غیــــر حرفــــه ای از ســــوی 
متولیــــان برنامه های مختلف هســــتیم که منشــــأ 
این رویکرد ها اگرچه ناشــــناخته اما اسفناک است 
 عکاســــان خبری را نامحــــرم می دانند 

ً
چــــرا که بعضا

و از فعالیــــت آنها در عرصه اجــــرا ممانعت به عمل 
می آید.

بــــه هرحــــال اگــــر مجریــــان امــــور از نحــــوه اجــــرای 
برنامه هــــای خود نگرانی نداشــــته و نظــــم الزم را در 
دســــتور کار قرار داده اند، دلیل اشــــکال تراشــــی و 
جلوگیری از فعالیت عکاســــان خبــــری در برنامه ها 

را مشخص کنند.

یادداشت

ایجاد اشتغال پایدار برای 
796 مددجوی کمیته امداد 

امام)ره( همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معاون اشــــتغال و 
خودکفایــــی کمیته امــــداد امام خمینی)ره( اســــتان 
همدان گفــــت: از ابتــــدای ســــال جاری بــــرای 796 

مددجو اشتغال پایدار ایجاد شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، شــــهرام عابدی با اشــــاره به 
اینکه اشــــتغال همواره یکی از موارد مهم و اساسی 
هر جامعــــه و صنفی به شــــمار مــــی رود و به طورکلی 
موضــــوع اشــــتغال و پیچیدگی هــــای آن در جهــــان 
پرشــــتاب امروز توجه بســــیاری از سیاست گذاران، 
دولت مردان و کارشناســــان را به خود جلب نموده 
است، گفت: از ابتدای سال جاری این نهاد توانسته 
اســــت برای 796 نفــــر از مددجویان اشــــتغال پایدار 

ایجاد کند.
عابدی بابیان اینکه اشــــتغال پایدار به شغل هایی 
گفته می شود که به صورت مستمر فعالیت داشته 
و دچار نوسانات شــــدیدی نشود و درواقع اشتغال 
پایدار نوعی از ســــطح اشــــتغال اســــت کــــه موجب 
پایداری راه حل معیشــــتی می شــــود، ادامــــه داد: در 
این زمینه امسال 27 میلیارد و 683 میلیون تومان 

هزینه پرداخت شده است.
وی بــــا عنوان ایــــن مطلب کــــه در حال حاضــــر و با 
توجه به شــــرایط کنونی اقتصاد لزوم و ضرورت ایجاد 
اشــــتغال پایدار بســــیار محســــوس اســــت، گفت: 
شــــغل های راه اندازی شــــده در زمینه های خدمات، 
دام پروری، زنبورداری، صنعتی و معدنی، حمل ونقل، 
کشــــاورزی، فرش و گلیم، صنایع دســــتی و پرورش 

طیور بوده است.

خبـــر

فرماندار همدان:

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

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: فرماندار همدان از افتتاح و 
کلنگ زنی 94 طرح با 804 میلیــــارد تومان اعتبار هم زمان 
با هفته دولت در همدان خبــــر داد و گفت: دو بخش آی 
سی یو در بیمارســــتان های فاطمیه و فرشــــچیان افتتاح 

می شود.
گرامیداشت  گزارش هگمتانه، حسین افشاری ضمن  به 
هفته دولت با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی 94 طرح با 804 
میلیارد تومان در شهرســــتان همدان اظهــــار کرد: تعداد 

پروژه های قابل افتتاح 64 طرح است.
وی از آغــــاز عملیــــات اجــــرای 30 طــــرح بــــا 557 میلیــــارد 
تومــــان اعتبار خبر داد و گفت: این طرح ها شــــامل 10 طرح 
کشاورزی، 9 طرح گازرســــانی، 16 طرح توزیع برق، چهار طرح 
در بخــــش خدمــــات درمانی، ســــه طرح در بنیاد مســــکن 

انقالب اسالمی و سه طرح در بخش صنعتی است.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه در هفته دولت بهسازی 
431 واحــــد مســــکونی روســــتایی آغــــاز می شــــود گفت: 

همچنین 715 مدرسه روســــتایی 9 کالسه بازسازی شده 
نیز افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه دو بخش آی ســــی یو در بیمارستان های 
فاطمیه و فرشــــچیان افتتاح خواهد شــــد گفت: سومین 
بخش دیالیز در بیمارســــتان شهید بهشــــتی و اورژانس 

بیمارستان سینا نیز به بهره برداری می رسد.
افشــــاری با اشــــاره به اینکــــه در بخش صنعتــــی نیز طرح 
تولید کابینت های پالســــتیکی با اشــــتغال زایــــی 105 نفر 
و طرح تولیدی مخازن اســــتیل افتتاح خواهد شــــد گفت: 
در بخش کشــــاورزی نیز طرح های آبیاری، احداث گلخانه، 
پرورش میش، بره، گوســــاله و مرغ گوشتی به بهره برداری 
می رســــد و افتتاح ســــردخانه 3 هزار تنــــی در یکن آباد نیز 

انجام می شود.
ســــتادی  عملیــــات  ســــاختمان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
اجرایی  عملیات  گفت:  می شــــود  کلنگ زنی  گازرســــانی 
200 واحد مســــکونی طــــرح اقدام ملی مســــکن در این 

می شود. آغاز  هفته 
فرماندار همدان از آغاز عملیات اجرایی مجتمع دامپروری 
شــــرکت شســــتا در قهاونــــد خبــــر داد و بیــــان کــــرد: آغاز 
عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتــــی محوطه کبابیان نیز در 

این هفته انجام می گیرد.

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

ثبت نام در »سپند« شرط فعالیت رانندگان سرویس مدارس
آغاز  نام نویسی در »سپند« از چند روز آینده

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون تاکســــیرانی سازمان 
حمــــل و نقل بــــار و مســــافر شــــهرداری همدان بــــا بیان 
اینکه شــــرط فعالیت رانندگان سرویس مدارس همدان 
ثبت نام در سامانه سپند اســــت  از آغاز ثبت نام طی چند 

روز آینده خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، میــــالد کریمی با اشــــاره بــــه اینکه 
فعالیت رانندگان سرویس مدارس در سال جاری منوط 
به ثبت نام در سامانه ســــپند است اظهار کرد: اعالم شده 
که ثبت نام در این ســــامانه اجباری است و رانندگان باید 

این کار را انجام دهند.
وی با اشــــاره به اینکــــه در این راســــتا شــــرکت های مورد 
تأیید سازمان تاکسیرانی به تهران معرفی شده اند گفت: 
سال های پیش رانندگان سرویس مدارس در برنامه های 
دیجیتالی شرکت های مربوطه ثبت نام می کردند و نظر ما 
 کار در 

ً
ادامــــه این روند بود اما اتحادیه اصــــرار دارد که حتما

سامانه سپند انجام شود.
معاون تاکســــیرانی ســــازمان حمــــل و نقل بار و مســــافر 
شــــهرداری همــــدان با بیــــان اینکــــه جلســــه ای را در این 
خصوص در تهــــران برگزار کردیم و شــــرایط الزم برای ثبت  

نــــام فراهم می شــــود افــــزود: در ایــــن مورد اطالع رســــانی 
خواهیم کرد که رانندگان سرویس مدارس ثبت نام خود 
را در سامانه ســــپند انجام دهند تا در سهمیه سوخت به 

مشکل برنخورند.
وی در پاســــخ بــــه اینکــــه پیش بینی می کنید امســــال چه 
تعداد از رانندگان سرویس مدارسل فعالیت کنند؟ گفت: 
نمی دانیم روند به چه صورت خواهد بود چون سال گذشته 
وضعیت خوبــــی را به دلیل بیماری کرونا شــــاهد نبودیم و 

اختالف هایی بین رانندگان و خانواده ها به وجود آمد.
کریمی با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال گذشته مدارس 
تعطیل شــــد و اختالف بین رانندگان سرویس مدارس و 
خانواده ها نســــبت به پرداخت کرایه بود افزود: رانندگان 
اصــــرار داشــــتند کرایه روزهــــای تعطیل پرداخت شــــود و 
خانواده ها می گفتند که چون خدماتی ارائه نشده این کار 

را انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه در نهایت قرار شــــد تا اســــفندماه نصف 
کرایه را پرداخت کنند و بقیــــه را نپردازند که این امر باعث 
ضرر و زیان رانندگان شــــد اظهــــار کرد: امســــال نیز نحوه 

حضور دانش آموزان در مدارس مبهم است.

معاون تاکســــیرانی ســــازمان حمــــل و نقل بار و مســــافر 
شــــهرداری همــــدان با اشــــاره بــــه اینکه بــــا این تفاســــیر 
نمی توان پیش بینی کرد که چه تعداد ســــرویس مدارس 
در شــــهر فعالیت کنند اظهار کرد: البته ما روال کار خود را 

پیش خواهیم برد.
وی در گفتگــــو با فارس، با بیان اینکه ثبت نام ســــرویس 
مــــدارس در چنــــد روز آینده آغــــاز خواهد شــــد و باید دید 
استقبال به چه شــــکل خواهد بود افزود: چون رانندگان 
با ثبت نام در ســــامانه ســــپند ســــوخت دریافت می کنند 

احتمااًل ترغیب به فعالیت خواهند شد.

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

 صد میلیارد تومان 
برای تکمیل بیمارستان اکباتان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از اختصاص 
یک هــــزار میلیــــارد ریال اعتبار بــــرای اتمام پروژه ســــاخت 

بیمارستان اکباتان همدان خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، حمیدرضــــا حاجی بابایــــی ظهر روز 
گذشــــته با حضور در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

ابن ســــینا ضمن تأکید بر ضرورت اتمــــام پروژه های نیمه 
تمام در اســــتان گفــــت: پروژه های مهم و معتبر اســــتان 
اولویت اول مدیریت کالن است و در این راه پیگیری های 

ویژه در دستور کار قرار دارد.
رئیــــس کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات مجلس 
شــــورای اسالمی ادامه داد: جانمایی و شــــروع به کار پروژه 
عظیم بیمارستان یک هزار تخت خوابی نیز جزو مهمترین 
اقدامــــات در حوزه تأمیــــن امکانات پزشــــکی و اجتماعی 

همدان اســــت که از حیث ارتقا ضریب توانمندی استان 
در حوزه سالمت از اهمیت خاصی برخوردار است.

افــــزود:  نشســــت  ایــــن  در  مجلــــس  نماینــــده  ایــــن 
تختخوابی  یک هزار  بیمارســــتان  و  اکباتان  بیمارســــتان 
همــــدان بــــه جــــذب نیروهــــای جویــــای کار در عرصــــه 
ســــالمت کمک شــــایانی خواهد کرد کما اینکه در طول 
مدت ســــاخت و ســــاز نیز جذب نیــــروی کار مطلوبی را 

می زند. رقم 

در ادامه این نشســــت رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا با ارائــــه گزارشــــی از عملکرد این دانشــــگاه در 
مســــیر مبارزه با کرونا گفت: اســــتان همدان همواره جزو 
کشــــور بوده و شــــاهد افزایش  موفق ترین اســــتان های 

توفیقات هستیم.
رشید حیدری مقدم افزود: پشتیبانی و حمایت مسؤوالن 
ارشــــد اســــتان مایــــه دلگرمی نیروهــــای دانشــــگاه علوم 

پزشکی ابن سیناست.

رئیس شورا:

ح ملی  کلیات تفاهم نامه طر
مسکن برای اقشار کم درآمد 

در شورا مصوب شد
شــــورای  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
کــــرد: کلیــــات تکالیف  اســــالمی شــــهر همدان اعالم 
مدیریت شــــهری مندرج در تفاهم نامه طرح »اقدام ملی 
مســــکن« به منظور همــــکاری شــــهرداری در چارچوب 
قوانیــــن و در راســــتای تأمیــــن مســــکن برای اقشــــار 
کم درآمد و کاهش قیمت سرسام آور مسکن در شهر 
همدان، مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
به گــــزارش هگمتانه، کامــــران گردان در صحن شــــورا 
بــــا محوریــــت اجــــرای »طــــرح اقــــدام ملی مســــکن« در 
راستای تأمین مســــکن برای اقشــــار کم درآمد، گفت: 
معاونت های عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزارت کشــــور و معاونت مسکن و ســــاختمان وزارت 
راه وشهرســــازی برای اجــــرای طرح اقدام ملی مســــکن، 
تفاهم نامــــه ای منعقــــد داشــــته اند مبنــــی بــــر اینکــــه 
ضمن ایجــــاد هماهنگی بین بخشــــی و بهره بــــرداری از 
ظرفیت های پیش بینی شده مشترک برای تسهیل و 
تســــریع در اجرای پروژه های اقدام ملی تأمین مسکن، 

اقدامات عاجالنه صورت گیرد.
وی افــــزود: این تفاهم نامه کشــــوری به منظــــور اجرای 

اصل 31 قانون اساســــی و قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مســــکن منعقد  شده است که بر این 
اساس، داشتن مسکن متناســــب با نیاز حق هر فرد 
و خانواده ایرانی برشــــمرده می شــــود و نیز در راســــتای 
سیاســــت های دولت با هدف کمک به رفع بخشــــی از 
مشکل دسترسی به مســــکن خانواده ها در استان ها 

و شهرستان ها مطرح شده است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان، 
گــــردان اظهار کــــرد: کمک به اجــــرای پروژه اقــــدام ملی 
مســــکونی  واحدهــــای  احــــداث  قالــــب  در  مســــکن 
مناســــب، ارزان قیمــــت و مقــــرون به صرفــــه به صورت 
ملکی و اســــتیجاری در شــــهرهای هدف سطح کشور 
به منظور تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن بر اساس 
راه وشهرســــازی  وزارت  شــــده  احصــــا  نیازمندی هــــای 
از حمایت هــــای اســــتانداران،  کامــــل  بــــا بهره منــــدی 
فرمانداران، شورای اسالمی شــــهر و شهرداران شامل 
ارائه زمین، پروانه ساختمان، مصوبات استانی و منابع 

مالی موجود، خواهد بود.

کاوسی امید تأکید کرد:

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

 ضرورت برنامه ریزی شهرداری برای فرهنگ سازی فرزندآوری
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه، 
بودجه و مالی شــــورای اسالمی شــــهر همدان تأکید کرد: 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان 
باید در حوزه فرهنگ سازی فرزندآوری، برنامه داشته باشد.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید در نطق پیش از 
دستور صحن شــــورا، گفت: در تعرفه عوارض سال 99 
شهرداری همدان مصوب شــــد تا برای شهروندانی که 
پس از سال 97، فرزندآوری ســــوم را داشته باشند، 120 
مترمربع پروانه ساختمانی رایگان در نظر گرفته شود که 
متأسفانه شــــاهد تبلیغ و تبیین خاصی در این زمینه از 
سوی شهرداری نبودیم. وی افزود: البته این مهم باید 
پیوســــت های مختلفی داشته باشــــد، اما ضمن تأکید 
بر امام محوری که مقام معظــــم رهبری نگران آینده پیر 
جامعه ایران اســــالمی هســــتند، باید به سمتی حرکت 
کنیم تا جامعه همدان را به سمت و سوی آینده جوان 
ترغیب کنیم. کاوســــی امید در ادامه ابراز امیدواری کرد 

با همکاری، دانش و کمک اعضای شــــورای پنجم، طرح 
مناســــبی ارائه دهیم تا تدوین بودجه 1400 شــــهرداری 
همــــدان، عادالنه تــــر شــــود. بــــه نقــــل از روابط عمومی 
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 

، پوشش دهند. صورت مناسب تر

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مراسم افتتاح ساختمان بیمه سالمت:

یر فشار مسکن و معیشت مردم ز
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم زیر فشار 

مسکن و معیشت هستند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحسین فالحی 
بعــــداز ظهر دیــــروز در مراســــم افتتــــاح ســــاختمان بیمه 
ســــالمت همدان اظهار کرد: طیفی از جامعه فاقد هر نوع 
بیمه ، زیر پوشــــش بیمه ســــالمت قــــرار گرفته اند که این 

بسیار حائز اهمیت است.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــالمی گفــــت: باید مــــردم بداننــــد نظام اســــالمی برای 
خدمت به مردم تالش می کند و  این روزها با وجود تحریم 
و در زمانی که فشــــار اقتصــــادی زیاد اســــت ارائه خدمات 

متوقف نشده که باید آنها را اطالع رسانی کرد.
فالحــــی با بیــــان اینکه خطر تحریــــف را باید جــــدی گرفت 
افزود: مســــؤوالن باید خدمات را به اطالع مردم برســــانند 
که اگر به این مهم توجه نشــــود خطر تحریف وجود دارد و 

عملکرد 40 ساله نظام اسالمی را زیر سؤال خواهند برد.
فالحی با تأکید بر اینکه امروز مردم نیاز به توجه بیشــــتری 

دارند و فشــــار اقتصادی باالســــت گفت: مردم در عرصه 
مسکن و معیشــــت زیر فشار هســــتند که باید با همت 

مسؤوالن از این شرایط رد شویم.
آزادبخــــت: همــــدان در مقابله با کرونــــا موقعیت   �

خوبی دارد
معاون سیاســــی و امنیتی اســــتاندار همــــدان هم با بیان 
اینکه همــــدان در مقابله بــــا کرونا موقعیــــت خوبی دارد 
گفت: البته مردم همچنان باید اصول بهداشتی را رعایت 

کنند.
دســــتورالعمل های  مردم  کرد:  اظهــــار  آزادبخت  مصطفی 
بهداشــــتی و فاصله گــــذاری اجتماعــــی را خــــوب رعایــــت 

می کنند اما باید بیشتر رعایت شود.
معاون سیاســــی امنیتــــی اســــتاندار همدان با اشــــاره به 
هفته دولت گفــــت: این هفته یادآور شــــهیدان مخلص 
نظام، شــــهیدان رجایی و باهنر است که با اخالص، ایمان 
و خدمــــت به مــــردم در تاریخ کشــــور ماندگار شــــدند 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 نقش آفرینی تمام 
مدیران در رأس آنها نماینده ولی فقیه در اســــتان و استاندار 
همدان قدم های خوبی در راستای خدمت به مردم برداشته 
اســــت خاطرنشــــان کرد: نمایندگان اســــتان نیز در راستای 

همدلی کم نمی گذارند و تعامل خوبی با مدیران دارند.
کاهش   8 5. درصدی هزینه های بیمه سالمت در همدان
مدیرکل بیمه سالمت استان همدان با اشاره به مدیریت 
هزینه های بیمه ســــالمت گفت: سال 97 برای نخستین 

بار 8.5 درصد هزینه های بیمه سالمت کاهش یافت.

فرجی: کاهــــش   ۸ 5. درصــــدی هزینه هــــای بیمه   �
سالمت در همدان

مدیرکل بیمه سالمت همدان نیز اظهار کرد: اواخر سال 
94 این 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 3 هزار و 
300 متر بنا با 180 میلیارد ریال احداث شده است گفت: 

ساختمان در 11 طبقه در مســــاحت 400 مترمربع ساخته 
شده است.

 ، وی اظهــــار کرد: از جمعیت یک میلیــــون و 730 هزار نفر
قریب به یــــک میلیون نفر زیر پوشــــش بیمه ســــالمت 

هستند.

وی با اشــــاره به اینکه یکی از مشکالت موجود این است 
که هزینه های ما گران تمام می شود چون مدیریتی صورت 
نمی گیرد افزود:  برای نخســــتین بار ســــال 97، 8.5 درصد 
نسبت به ســــال های قبل هزینه ها کاهش یافت که جزو 

استان هایی بودیم که در این زمینه خوب عمل کردیم.
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هگمتانه، گروه شهرســــتان: پیکر پاک شهید علی محمد 
قنبری پس از 34 ســــال 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 34 ســــال انتظار به وطن بازگشــــت، روز یکشــــنبه وارد 
نهاوند شــــد و صبح دیروز در میان استقبال پرشور مردم 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زادگاهش روستای 

»بیان« به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع این شهید از محل ســــپاه نهاوند با اجرای 
ســــان و احتــــرام نظامی آغاز و پــــس از آن پیکر شــــهید به 

سمت زادگاهش حرکت داده شد.
مردم روســــتای »بیان« نیز با سینه زنی به استقبال شهید 
آمده و به یاد شــــهید کربال در ســــوگ او عزاداری کردند، در 

این مراســــم یکی از همرزمان شــــهید در گــــردان تخریب 
لشکر انصارالحســــین)ع( خاطراتی از او بیان کرد و گفت: 
شهید قنبری اولین کســــی بود که داخل قایق در منطقه 

جزیره مجنون در عملیات عاشورا به شهادت رسید.
وی به نقل از شــــهید گفت: در داخل پایگاه دزفول پیش 
هم نشســــته بودیم که شــــهیدقنبری گفت دیشب یک 
خوابــــی دیدم که از روی قایق پرواز کــــرده ام، من همان جا 

متوجه شدم که زمان شهادتشان فرا رسیده است.
ایــــن رزمنده دفاع مقدس اظهار کرد: ایشــــان 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 متأســــفانه قبل از رســــیدن بــــه دژ در داخل 
قایق مورد اصابت گلوله مســــتقیم دوشــــکا قرار گرفت و 

به شهادت رسید.

اعتبار 17 میلیارد تومانی برای گاوداری 6۰۰۰ رأسی قهاوند
هگمتانه، گروه خبر همدان: اعتبــــار 17 میلیارد تومانی به 

گاوداری قهاوند اختصاص یافت.
به گزارش هگمتانه، شورای شهرســــتان قهاوند با حضور 
امام جمعــــه و محمدی نماینده دفتر دکتــــر حاجی بابایی 
و اعضای شــــورای شهر و شــــهردار و مســــؤوالن قهاوند 

تشکیل جلسه داد.
در ایــــن جلســــه از خدمــــات حمیدرضــــا حاجــــی بابایی 
نماینــــده مردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی به دلیل تخصیــــص اعتبار 17میلیــــارد تومانی 
6000رأســــی در حال انجــــام در این  بــــه پــــروژه گاو داری 

شد. تقدیر  شهرستان 
انتقاد از پروژهای ورزشــــی ورزش و جوانان قهاوند توسط 
اعضای شورای شــــهر و شــــهردار از دیگر بخش های این 
شــــورا بود که از مدیران مربوط خواســــته شد به پروژه های 

ورزشی قهاوند رسیدگی شود.
آمایش کشــــت قهاوند و آموزش کشــــاورزان نیز در این 
شــــورا 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
کرد:  ارزانفــــود اعالم  هگمتانه، گروه شهرســــتان: دهیــــار 
بخش نخست شــــهر زیرزمینی ارزانفود آماده افتتاح بوده 
و زیرساخت های الزم برای بازدید گردشگران فراهم شده 
اما متأسفانه به علت شیوع کرونا افتتاح این بخش عقب 

افتاده است.
به گزارش هگمتانه، عباس حســــنی در تشریح ظرفیت ها 
و مشــــکالت روســــتای ارزانفــــود از توابــــع بخــــش مرکزی 
شهرســــتان همدان، اظهــــار کرد: روســــتای ارزانفود در 17 
کیلومتری جنوب غربی بخش مرکزی همدان واقع است، 
این روســــتا به علت قرار گرفتن در دامنه کوه های سمت 
جنوب غربــــی کوهســــتان الونــــد از مناظر بســــیار زیبایی 
برخوردار است که از ســــمت غرب به کوه های کاله قاضی 
و ســــاوج بالغ)به زبان محلی ســــرخ بالغ( و از سمت شرق 
به روســــتای ترکمان و کــــوه قره داغ و از ســــمت جنوب به 

روستای تکمه داش ختم می شود.
وی با بیــــان اینکه اهالی روســــتای ارزانفود بــــه زبان ترکی، 
کردی و لــــک صحبت می کننــــد، افزود: 2800 نفر ســــاکن 
روســــتای ارزانفــــود هســــتند و شــــغل مردم این روســــتا 

کشاورزی، گردوکاری و دامپروری است.
دهیار روســــتای ارزانفود با بیان اینکه این روســــتا از لحاظ 
تاریخی بســــیار غنی اســــت، خاطرنشــــان کــــرد: یک قلعه 
قدیمی دارای حمام و خزینه در روســــتای ارزانفود قرار دارد 

که متعلق به 500 سال پیش است.
وی با اشــــاره به وجود یک اقامتگاه بومگردی در روستای 
ارزانفود اعالم کرد: بخش نخست شهر زیرزمینی ارزانفود 
آماده افتتــــاح بــــوده و زیرســــاخت های الزم بــــرای بازدید 
گردشگران فراهم شده اما متأسفانه به علت شیوع کرونا 

افتتاح این بخش عقب افتاده است.
حسنی با بیان اینکه یکســــری سنگ نوشته نیز همزمان 
با شهر زمینی ارزانفود کشف شده است، گفت: روستای 
ارزانفــــود منطقه سرســــبز و خنکی اســــت و گردشــــگران 

می توانند از طبیعت بکر روستا نیز استفاده کنند.
وی با بیــــان اینکه بهســــازی خیابان هــــا و معابــــر باید در 
روستای ارزانفود انجام شود، ادامه داد: سالن ورزشی این 
روستا دو سال اســــت که نیمه کاره باقی مانده و هر ساله 

اعتبار کمی به این سالن اختصاص داده می شود.

وی با بیان اینکه این روستا دبستان و راهنمایی دخترانه 
و پســــرانه دارد و دانش آمــــوزان بــــرای تحصیــــل در مقطع 
دبیرستان به سنگستان یا مالیر می روند، گفت: روستای 
ارزانفــــود مســــتعد کارهای کوچــــک زود بازده روســــتایی 

است.
دهیــــار ارزانفــــود در گفت وگــــو بــــا ایســــنا، با بیــــان اینکه 
مهاجرت معکوس در این روستا انجام شده است، یادآور 
شــــد: قالی بافی، جوراب بافی، خیاطی و سبدبافی از صنایع 

دستی این روستا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

انسداد بیش از 4 هزار حلقه چاه غیرمجاز در همدان
جلوگیری از برداشت بی رویه و غیرمجاز 2۸3 میلیون مترمکعب آب         افزایش تعداد سدهای استان به 1۰ سد با ظرفیت 132 میلیون مترمکعب

هگمتانه، گروه خبر *: مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای 
همدان با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح تعادل بخشــــی و 
از ســــال 93 تاکنون 4 هزار و 328 حلقه چــــاه غیرمجاز با 
حکم قضایی در اســــتان مسدود شــــد، گفت: بر همین 
اســــاس از برداشــــت بی رویــــه و غیرمجــــاز 283 میلیون 
مترمکعب آب جلوگیری شــــد که طول چاه ها به 150 هزار 

متر می رسد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، منصور ستوده ظهر دوشنبه 
در نشســــت خبری خود که در فضای مجازی برگزار شد، با 
اشــــاره به اینکه هفته دولت فرصت مناســــبی برای بیان 
اقدامات دولت است، به انسداد چاه های غیرمجاز اشاره 
کرد و گفت: از ابتدای سال 93 تاکنون 4 هزار و 328 حلقه 
چاه غیرمجاز با حکم قضایی مســــدود شــــد و از برداشت 
283 میلیون مترمکعب جلوگیری شد که طول چاه ها به 

150 هزار متر می رسد.

احداث ســــدها؛ از اقدامات مهــــم دولت یازدهم و   �
دوازدهم در خصوص منابع آبی

وی در ادامــــه ســــخنانش بــــا بیــــان اینکــــه شــــرکت آب 
منطقه ای نقش مهم تأمین آب و از طرف دیگر مطالعات 
منابع آب اســــتان را بر عهــــده دارد و وضعیــــت منابع آب 
اســــتان و... را رصد می کنــــد، عنوان کرد: یکــــی از اقدامات 
مهمی که دولــــت یازدهم و دوازدهــــم 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 ســــرابی، نعمت آباد، شنجور و... است 
که آب شرب، کشاورزی و زیست محیطی را تأمین می کند.
این مقــــام مســــؤول اضافه کــــرد: قبل از دولــــت یازدهم 

و دوازدهم تعداد ســــدها در اســــتان 4 ســــد بــــا حجم 92 
میلیون مترمکعب بود که اکنون به 10 سد با 132 میلیون 
مترمکعب رســــیده اســــت کــــه 30 میلیــــون مترمکعب 

ظرفیت سدها و مخازن آب استان را افزایش دادیم.

افزایش ظرفیت تصفیه خانه های اســــتان به 6165   �
لیتر بر ثانیه

ســــتوده در ادامــــه افــــزود: در احــــداث تصفیه خانــــه نیــــز 
اقداماتی صورت گرفته اســــت که قبل از دولت یازدهم و 
دوازدهــــم 3 تصفیه خانه با ظرفیت 1650 لیتــــر بر ثانیه در 
استان وجود داشت که اکنون به 6 تصفیه خانه با ظرفیت 

6165 لیتر بر ثانیه و به طول 256 کیلومتر رسیده است.

اجرای 123کیلومتر از پروژه آب رسانی تالوار  �
وی یکی دیگــــر از پروژه های مهم اســــتان را آب رســــانی از 
تالوار اعالم و اظهار کرد: این پروژه 140 کیلومتر اســــت که 

123 کیلومتر آن انجام شده است.
مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای همدان بــــا اعالم اینکه 
از ظرفیت منابع آب اســــتان و ســــدها برای گردشگری نیز 
اســــتفاده کرده ایم، عنــــوان کرد: این امکان فراهم شــــده 
اســــت که ســــرمایه گذاران در ایــــن حوزه وارد شــــوند و در 
خصوص سدهای اســــتان همچون سد شیرین سو، سد 
ســــرابی، ســــد نعمت آباد و ســــد کالن مالیر برای قابلیت 
گردشــــگری معرفی شده اســــت که فراخوان نیز داده شد 
و چندین شــــرکت اعالم آمادگی داشتند و در حال بررسی 

آن هستیم.
ســــتوده یکی دیگــــر از اقدامــــات مهم دولــــت را واگذاری 
پروژه ها به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در استان 

همدان نیز در حوزه پروژه های آب منطقه ای 1800 میلیارد 
ریال ســــرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است 
کــــه از آن جمله می توان به پروژه ســــد خــــرم رود با 3375 
میلیارد ریال، آب رســــانی به شــــهر همدان بــــا 500 میلیارد 
ریــــال و تصفیه خانه آب شــــرب مالیر بــــا 400 میلیارد ریال 
 BOT اعتبار و تصفیه خانه شهرستان تویسرکان به روش 
که 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد با اعتبار 225 میلیارد 

ریال اشاره کرد.
این مســــؤول تصریح کــــرد: اقدام دیگری که انجام شــــده 
مشــــارکت بانک کشاورزی با بانک صادرات و تجارت برای 
اجرای سد گرین نهاوند است که موافقت ها گرفته شده 
است و در مرحله فراخوان قرار دارد که 187 میلیارد تومان 
برای این پروژه نیاز اســــت که دولت تضمیــــن کرده که با 

سود معقول آورده را به سرمایه گذار برگرداند.
وی با اشــــاره به اینکه یکــــی دیگر از اقدامات در راســــتای 
حفظ منابع آب زیرزمینی، الیروبی و ساماندهی رودخانه ها 
آسیب پذیر اســــتان شناسایی  کرد: نقاط  اســــت، عنوان 
شده اســــت که 132 کیلومتر را الیروبی کردیم و توانستیم 
ســــیالب را از رودخانه هــــا عبور دهیــــم و 525 مــــورد رفع 
تصرف رودخانه انجام شــــد که 143 مورد پــــل ریل گذاری 
صورت گرفت که حد و بستر رودخانه و حریم آن مشخص 

می شود.

نصب 4 هزار و 9۸۰ کنتور هوشمند  �
ســــتوده همچنین به نصب کنتور هوشــــمند بر روی چاه 
کشاورزی و صنعت در راســــتای حفظ منابع آب زیرزمینی 
اشــــاره و بیان کرد: تاکنون 4 هزار و 980 کنتور هوشــــمند 

نصب شده که 35 درصد چاه ها را شامل می شود.

وی در ادامــــه به انســــداد چاه ها نیز به عنــــوان اجرای طرح 
تعادل بخشــــی اشــــاره و ابراز کرد: طرح تعادل بخشــــی در 
بهبود منابع آب زیرزمینی استان بسیار کمک کننده بود و 
میانگین بارش استان 340 میلی متر بود که امسال 460 
میلی متر بارندگی داشتیم که نسبت به سال گذشته 24 
درصد کاهــــش دارد که در بلندمــــدت 32 درصد افزایش 

دارد.
ستوده با اشاره به اینکه 10 سد در دست مطالعه است که 
76 درصد آن پر شده است، گفت: استان همدان آزمونه 
اجرای نرم افزار ساماب اســــت که تمام منابع آب زیرزمینی 
در آن مشــــخص شده اســــت و تاکنون موفق عمل کرده 

است.
وی در بخش دیگری از ســــخنانش به اســــتفاده از پساب 
برای تأمین آب صنعت اشاره کرد و گفت: در همدان هم 
پساب همدان به ســــمت نیروگاه مفتح همدان هدایت 
شــــد که با اجرای این خط انتقال به طول 40 کیلومتر و 15 
میلیون مترمکعــــب آب در ماه انتقال داده می شــــود که 
اکثر چاه هایی که نیروگاه از آن برداشت می شود پر شد و 
10 میلیون مترمکعب آب به نیروگاه تحویل می شــــود که 

با این آب نیروگاه ظرفیت تولید 100 درصدی برق را دارد.

وی ادامه داد: قســــمتی از این پســــاب هم به پتروشیمی 
هگمتانــــه انتقــــال داده می شــــود تــــا بــــه جای چــــاه از آن 

استفاده کنند.
ســــتوده با اشــــاره بــــه اینکــــه در طــــرح تعادل بخشــــی که 
توانســــتیم چاه غیرمجاز را پر کنیم 3 میلیون مترمکعب 
آب هم به بخش کشاورزی و صنعت تخصیص داده شد، 
گفت:  در این راســــتا هم موفق شــــدیم به اشتغال کمک 

کنیم.
آب منطقــــه ای همدان بــــه پویش  مدیرعامــــل شــــرکت 
الف.ب. ایران در وزارت نیرو اشــــاره کرد و گفت: بر اساس 
ایــــن پویــــش پروژه های مهمــــی در راســــتای آب و برق در 
کشــــور اجرا و بهره برداری می شود که سد نعمت آباد با 60 
میلیارد تومان اعتبار بهره برداری می شــــود و چندین طرح 
نیروگاه خورشــــیدی و شبکه آب رسانی و 3 پست برق و 8 

شبکه زه کشی هم جزء این پویش است.
ستوده در نهایت به دستاوردهای دولت در صنعت آب 
و برق اشــــاره و بیان کرد: 99.9 درصد جمعیت شــــهری و 
82.5 درصد جمعیت روســــتایی از نعمت آب و 100 درصد 
جمعیــــت شــــهری و 99.9 درصــــد جمعیت روســــتایی از 

نعمت برق بهره مند هستند.

خاک نهاوند فرزند شهیدش
را در آغوش کشید

در هفته دولت انجام می شود؛

افتتاح و کلنگ زنی 71 پروژه با 1۰7 میلیارد اعتبار 
در کبودرآهنگ

کبودرآهنگ رتبه دوم اشتغال در استان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: در هفته دولت 71 پــــروژه با 107 میلیارد تومان اعتبار در شهرســــتان 
کبودرآهنگ بهره برداری و کلنگ زنی می شود.

بــــه گــــزارش هگمتانه، دولتمــــردان شهرســــتان کبودرآهنــــگ و بخش هــــای تابعه نتایــــج تالش و 
پیگیری های خود را در قالب پروژه های عمرانی، فرهنگی تقدیم مردم والیت مدار شهرستان کردند.

فرماندار کبودراهنگ در مراســــم افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها گفت: از سال 97 تاکنون 597 پروژه با 
مبلغ 95 میلیارد و 253 میلیون و 900هزار تومان اعتبار کلنگ زنی و به مرحله بهره برداری رســــیده 

است و در هفته دولت امسال 71 پروژه با 107 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.
حجــــت اهلل مهــــدوی در ادامه گریزی بــــه آمار اشــــتغالزایی زد و افزود: تعهد اشــــتغال امســــال در 
شهرستان 1529 نفر بوده که در شش ماهه اول برای 1169 نفر 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 شــــیوع ویروس در کشور مدیران شهرستان کبودراهنگ با 

همه توان پیگیر حل مشکالت مردم و آوردن اعتبار برای شهرستان هستند.
مهدوی در ادامه از تخصیص 58 میلیارد تومان تســــهیالت 6 درصد با تنفس یک ساله برای ایجاد 

اشتغال خبر داد و خاطرنشان کرد: در این شهرستان متقاضی دریافت وام اشتغال نیست.
به نقل از ایســــنا، فرماندار کبودراهنگ تصریح کرد: امسال 132 پروژه عمرانی با 27 میلیارد تومان به 

مرحله بهره برداری رسیده است.

کشف جسد مرد جوان 
در پارک جنگلی بام مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست سازمان آتش 
نشــــانی و خدمات ایمنی مالیر از کشف یک جسد در 

حوالی پارک جنگلی بام  مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حســــین روســــتایی در توضیح 
ایــــن خبر اظهــــار کــــرد: روز یکشــــنبه 2 شــــهریورماه 
رأس ســــاعت 18:40 دقیقــــه طی تمــــاس تلفنی یکی 
از کالنتری هــــای درون شــــهری با ســــامانه 125 آتش 
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 
گاهی،  رســــیدن در حضور قاضی کشــــیک و پلیس آ
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 
 25 ساله بوده که در منطقه پارک جنگلی 

ً
جوان حدودا

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 

گاهی مالیر در دست بررسی و اقدام است. آ

تش سوزی در انبار رویه کوبی مبل مالیر  � آ
سرپرست ســــازمان آتش نشــــانی مالیر در ادامه به 
بروز آتش ســــوزی در انبار رویه کوبی مبل اشاره کرد و 
گفت: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با سامانه 
125 آتش نشــــانی بروز حریق در انبار رویه کوبی مبل 
 یک دستگاه 

ً
در حاشــــیه شــــهر اطالع داده و ســــریعا

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 اطفــــاء و 
سردســــازی منطقه حریق طی اظهــــارات مالک علت 
آتش سوزی نشت گاز LPG بوده اما علت اصلی هنوز 
مشــــخص نیســــت و همچنان توســــط کارشناسان 

درحال بررسی است.

افتتاح مدرسه 9 کالسه 
روستایی در بهار

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 یک میلیارد و 130 میلیون تومان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد حســــین مرادی از افتتاح 
مدرسه 9 کالسه روســــتای »روان« در شهرستان بهار 
خبر داد و اظهار کرد: این مدرســــه در نخستین روز از 

هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی بــــا بیــــان اینکه برای ســــاخت و مقاوم ســــازی آن 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 130 میلیون تومان هزینه 
شده اســــت گفت: این مدرســــه با 9 کالس درس و 

359 مترمربع زیربنا بهره برداری شد.
مدیرکل نوســــازی، توســــعه و تجهیز مدارس استان 
« سازمان  همدان با اهمیت به اجرای طرح »آجر به آجر
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بیان کرد: هرکسی 
می تواند با کمترین مبلغ در این طرح شرکت و در امر 

مهم مدرسه سازی سهیم باشد.
گاه ســــازی  به نقل از فارس،وی ضمن تأکید بر لزوم آ
اقشــــار مختلف جامعــــه در مشــــارکت های خیری و 
« به  خداپســــندانه یادآور شــــد: پویــــش »آجر بــــه آجر
گونه ای طراحی شــــده است تا هرکسی با هر بضاعت 
حتی با ســــرمایه خــــرد بتوانــــد در امر مدرسه ســــازی، 

مشارکت داشته باشد.

با حکم دادستان نهاوند؛

پلمب 2 دفتر مشاور امالک 
در نهاوند

عدم رعایت مصوبه 15 درصدی افزایش اجاره بهای مسکن
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس صنعــــت، معدن و 
تجارت نهاوند گفــــت: دو دفتر مشــــاور امالک به علت 
رعایت نکردن مصوبه 15 درصــــدی افزایش اجاره بهای 
مســــکن در نهاوند با حکم دادستان و همکاری پلیس 

پلمب شدند.
به گــــزارش هگمتانه؛ نقــــی کاکاوند اظهار کــــرد: دو دفتر 
مشاور امالک به علت رعایت نکردن مصوبه 15 درصدی 
افزایش اجاره بهای مسکن در نهاوند با حکم دادستان 

و همکاری پلیس پلمب شدند.
کاکاونــــد گفت: در پــــی افزایــــش غیر معقــــول قیمت 
مسکن در شهر نهاوند کارگروه کنترل قیمت مسکن 
تشــــکیل و تصمیماتــــی را اتخاذ کرد کــــه مهمترین آنها 
افزایش 15 درصدی کرایه منزل نســــبت بــــه رقم قرارداد 

سال قبل بود.
وی افــــزود: مســــتأجرانی کــــه در دو ماه گذشــــته منزل 
مســــکونی اجاره کرده اند و مصوبه 15 درصدی توســــط 
مشــــاور امالک در آن رعایت نشــــده می توانند شکایت 

خود را به پلیس اماکن ارائه دهند.
رئیــــس صنعــــت، معــــدن و تجــــارت نهاوند گفــــت: بر 
اساس دستور دادستان با مشــــاورین امالک، دالالن و 
صاحبخانه هایی که بخواهند خــــارج از عرف و مصوبات 
کارگــــروه کنترل مســــکن شهرســــتان بازار مســــکن را 

ملتهب کنند برخورد می شود.

خبــــــر

کالهبرداران میلیاردی اینترنتی
در دام پلیس فتا همدان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس پلیــــس فضای 
تولید و تبادل اطالعات انتظامی )فتا( اســــتان همدان 
از دستگیری کالهبردارانی که اقدام به سرقت اینترنتی 
2 میلیارد و 900 میلیون ریال به روش فیشــــینگ کرده 

بودند، خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فیروز ســــرخوش نهاد 
روز دوشــــنبه اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده 
از شــــهروند همدانی مبنی بر اینکه مبلغی از حســــاب 
وی به صورت اینترنتی برداشــــت شده است، موضوع 
به صورت ویژه در دســــتور کار کارشناسان این پلیس 

قرار گرفت.
بــــا بررســــی مســــتندات پرونــــده و  کــــرد:  وی اضافــــه 
اســــتعالمات الزم در خصوص تراکنش های حســــاب 
شاکی مشخص شــــد متهمان در چند مرحله اقدام به 

برداشت غیرمجاز از حساب شاکی کرده اند.
رئیس پلیــــس فتــــا انتظامی اســــتان همــــدان افزود: 
متهمان بــــا راه اندازی یــــک وبگاه فیشــــینگ اقدام به 
ســــرقت اطالعات ســــپس انتقــــال وجوه بــــه صورت 

اینترنتی کرده بودند.
ســــرهنگ ســــرخوش نهاد ادامه داد: با انجام اقدامات 
فنی و پلیســــی، متهمان که در 2 اســــتان ساکن و یک 
تیم کالهبرداری را تشــــکیل داده بودند شناسایی و با 
کسب مجوز قضایی، در یک عملیات پلیسی دستگیر 

شدند.
وی اظهار کرد: پس از انتقــــال متهمان به پلیس فتای 
همدان، مشخص شد آنها از افراد دیگری نیز به همین 
شــــیوه کالهبــــرداری کرده انــــد که موضوع در دســــت 

بررسی است.
رئیس پلیس فتا انتظامی اســــتان همدان توصیه کرد: 
شــــهروندان به هیچ وجه اطالعات بانکی خود از جمله 
کارت های بانکــــی و حتی کارت های بدون اســــتفاده و 
فاقد موجودی خود را در اختیــــار دیگران قرار ندهند و 
اطالعات خود را در وبگاه های مشــــکوک به فیشینگ 

وارد نکنند.

تماس تلفنی که 2 میلیون و 4۰۰ هزار تومان آب   �
خورد

ســــرهنگ ســــرخوش نهاد از پرونــــده دیگــــری درباره 
شناســــایی فردی  کــــه با ترفنــــد برنده شــــدن در قرعه  
کشــــی اقدام به کالهبرداری و دسترســــی بــــه اطالعات 

حساب های بانکی شهروندان می کرد، خبر داد.
وی بــــا بیان اینکه نباید اطالعــــات هویتی و بانکی خود 
را در اختیــــار افراد ناشــــناس قــــرار داد اضافه کرد: پس 
از مراجعه و شــــکایت یکی از شــــهروندان نهاوندی به 
پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز 24 میلیون ریالی 
از حســــاب او، دســــتگیری فرد متخلف در دســــتور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا همدان بیان کرد: به دنبال تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شــــد فرد کالهبردار با استفاده 
از ترفند برنده شدن در قرعه کشی اطالعات شخصی و 
بانکی مال باخته را دریافت و سپس با استفاده از این 
اطالعات اقدام به برداشــــت از حساب مال باخته کرده 

است.
سرهنگ سرخوش نهاد با بیان اینکه متهم شناسایی 
شده اســــت گفت: برقراری تماس های تلفنی و ارسال 
پیامــــک از مهم تریــــن روش های مهندســــی اجتماعی 
برای ترغیب کاربران به خالی کردن حســــاب آنها است 
که گاهی مواقع این تماس ها و پیامک ها تحت عنوان 
برنامه های مطرح رادیویــــی و تلویزیونی و یا اپراتورهای 

تلفن همراه صورت می گیرد.
به نقــــل از ایرنا، وی اظهار کرد: در صورت برنده شــــدن 
در قرعه کشــــی ها و واریــــز وجه به حســــاب شــــما، تنها 
کافی اســــت شــــماره کارت یا شماره حســــاب 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.وی2 نیست.
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رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان:

همراهی کامل هیأت های 
حسینی با ستاد کرونا

و اجرای شیوه نامه های بهداشتی
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس مرکز بهداشــــت 
با  حســــینی  هیأت های  گفــــت:  همــــدان  شهرســــتان 
تبلیغات اســــالمی 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 نامه هــــای 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 ســــال های قبل باشد 
که مردم نیز تجمع کنند افزود: با شــــیوع کرونا رزمایش 
مؤمنانــــه و کمک هــــای معیشــــتی توســــط نهادهــــای 
مختلف بین نیازمندان انجام شده که می توان نذورات 

ماه محرم را هم به این سمت برد.
وی در پاســــخ به اینکه گفته می شــــود در برخی مناطق 
اقدام به پخش شــــربت، چای و... می کنند افزود: شاید 
این اقدام از ســــوی هیأت های حســــینی و تکایا نباشد 
چــــون مســــؤول برگــــزاری مراســــم عــــزاداری تبلیغات 
اسالمی اســــت که این موارد را به آنها گوشزد کرده اند. 
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 190 اطالع 
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 
 به ما اطالع داده شــــود. رئیس مرکز بهداشــــت 

ً
حتما

شهرســــتان همدان با بیان اینکه در بســــیاری از این 
گاهی بــــوده و با تذکر  آ موارد ایــــن اتفاقــــات از روی نا
می تــــوان آن را رفع کرد گفت: هیأت های حســــینی با 
تبلیغات اســــالمی و ســــتاد مقابله با کرونا هماهنگ 
نیز  نــــذورات  توزیع  ممنوعیت  زمینــــه  در  و  هســــتند 

دارند. را  کامل  همراهی 
وی جلوگیــــری از پخش نذورات در شــــرایط کرونایی را 
به منظور تأمین ســــالمت مردم دانســــت و از تقویت 
فعالیت بازرســــان مرکز بهداشــــت و اعمال کنترل در 

این زمینه خبر داد.
خیراندیش با بیان اینکه رســــانه ها نیــــز باید در اطالع 
رســــانی و جلوگیری از بروز مشــــکل کمک کنند اظهار 
کرد: ما نیز با روش های مختلف به ویژه فضای مجازی 
اطــــالع رســــانی الزم را در خصــــوص ممنوعیت پخش 

نذورات داریم.
وی تنهــــا راه توزیع نذورات را عرضه جیره خشــــک و یا 
پخت غذا توســــط افراد دارای کارت بهداشتی و توزیع 
در منــــازل با رعایت شــــیوه نامه ها دانســــت و گفت: 
البتــــه چون مدیریت این مســــأله نیز دشــــوار اســــت 
ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفته که پخش نذورات 

را ممنوع کند.

خبــــــر

عزاداری سیار بازاریان
عزاداری صبحگاهی  در بازار طالفروشان

روضه خوانی مداحان در نقاط مختلف بازار
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: عضو هیأت رئیســــه اتاق اصنــــاف همدان گفت: بازاریان و کســــبه 
همدان برای پیشگیری از کرونا و ایجاد تجمع، مراسم عزاداری حسینی را در فضای باز و کوچه بازارها 

برگزار می کنند.
بــــه گزارش هگمتانــــه، احمد گازرانی با تأکید بر اینکه محرم هر ســــال کســــبه و بازاریــــان همدان در 

مســــاجد بزرگ و پر تجمع اقدام به برگزاری مراســــم روضه خوانی و عزاداری حسینی می کردند، اظهار 
کرد: اما امسال به خاطر شرایط کرونایی این مراسم  به نحو دیگری برپا می شود.

وی بــــا بیان اینکه تمام مراســــم و برنامه های محرم امســــال بر اســــاس فرمایشــــات رهبر انقالب و 
تبعیت از ســــتاد مقابله با کرونا برگزار می شــــود، تصریح کرد: بازاریان همدان هــــم برای جلوگیری از 

ایجاد تجمع و انتقال ویروس کرونا، عزاداری های سیار را در راسته بازارهای همدان به راه انداختند.
عضو هیأت رئیســــه اتاق اصناف همدان افزود: عزاداری ســــیار به گونه ای است که مداحان مطرح 
استان در نقاط مختلف بازار حاضر می شوند و بدون اینکه کرکره مغازه ای پایین بیاید و تجمع ایجاد 

شود، روضه خوانی می کنند.

گازرانی با اشاره به اینکه هر روز از ســــاعت 7:30 تا 9:30 در بازار طالفروشان همدان مراسم عزاداری 
حسینی برپا می شود، گفت: در این مراسم به مردم بســــته های بهداشتی حاوی ماسک و محلول 
ضدعفونی کننده در قالب نذورات اهدا می شــــود. 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 
کــــردن بازار کرده اند. به نقل از تســــنیم، عضو هیأت رئیســــه اتاق اصناف همدان بــــا بیان اینکه در 
شرایط فعلی مهم ترین اولویت ما حفظ سالمتی مردم است، اظهار کرد: بازاریان همیشه بنیان گذار 
برگزاری مراسم عزاداری محرم بوده اند و امسال نیز ضمن گرامیداشت ایام محرم با توزیع بسته های 

بهداشتی در بین مردم قدمی مؤثر در راه حفظ سالمتی مردم برداشته شده است.

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: ســــخنرانان مــــاه محرم و 
صفر الزم اســــت از ذکر مسائل نظری و تاریخی که ممکن 
اســــت در ذهن مخاطب شــــبهات اعتقــــادی پدید آورد، 

کنند. اجتناب 
به گــــزارش هگمتانه، آیت ا... شــــهید ســــید محمد صدر 
)شــــهید صدر ثانی( یکی از عالمان خاندان صدر اســــت. 
آثار متعددی در حوزه اسالم شناســــی و فقه  وی صاحب 
و عقایــــد و تاریخ اســــت و دو تألیف مســــتقل هم دربارۀ 
نهضــــت امــــام حســــین )ع( دارد. شــــهید ســــید محمد 
صــــدر در ایــــن دو کتــــاب می کوشــــد تا بــــا تحلیــــل قیام 
سیدالشــــهدا)ع( پرتوهایی بــــر این واقعــــه بیفکند و به 
برخی پرســــش های مطرح درباره علــــل قیام و اهداف آن 
پاســــخ دهد. متن حاضر برگرفته از کتاب اضواء علی ثورة 
الحســــین)ع( )پرتوهایی بر انقالب حســــین )ع(( است 
که مهدی ســــرحدی آن را ترجمه کرده است. وی در این 
گفتار خطبــــا، واعظان و مداحان اهل بیت)ع( را مخاطب 
قــــرار می دهــــد و دربــــارۀ نقــــل و تحلیــــل وقایع عاشــــورا 
توصیه هــــا و تذکراتــــی به آنــــان می دهد. به نظر می رســــد 
این توصیه ها و تذکرات همچنان الزم اســــت مورد توجه 

دوستداران اباعبداهلل )ع( قرار بگیرد.
آمد،  پیــــش از ورود بــــه جزئیاتــــی کــــه در ادامه خواهــــد 
شایســــته اســــت به ویژگی ها و شرایطی اشــــاره کنیم که 
ســــخنرانان ماه محرم و خطیبان مجالس عزای حسینی 
)ع( بایــــد آن را رعایت کنند تا در دنیــــا و آخرت به جایگاه 
واالتری ارتقا یابند و به خیر دو جهان برســــند. بخشــــی از 
توصیه هایــــی که در اینجا مطرح می کنیــــم، به طور کلی به 
دو بخش تقســــیم می شود؛ بخشــــی به مسؤولیت های 
دینی ما ارتباط دارد و بخشــــی هم به حادثــــه کربال مربوط 

می شود.
نخســــت، آنکه خطبا سخنان خود را با »بسم اهلل الرحمن 
الرحیــــم« آغــــاز کنند و هیــــچ عبــــارت دیگری حتــــی ذکر 
حســــین )ع( را قبل از بســــم اهلل نیاورند، که هر ســــخنی 
بی بســــم اهلل آغاز شــــود، ابتر اســــت و با گفتن بسم اهلل، 
ســــخنران در گفتار خود از شیطان به خدا پناه می برد و به 

رحمت خدای رحمان مؤید می شود.
دوم، در ســــخن خود مخاطبان را موعظه و ارشاد کند که 
ایــــن کار در جامعۀ مــــا و همۀ جوامع و تمامــــی زمان ها و 

مکان ها ضرورت دارد و بیان پند و موعظه در ســــخنرانی، 
نصیحــــت را بــــه اهلش می رســــاند تــــا بیشــــترین تعداد 
مخاطبــــان از آن بهره منــــد گردنــــد. خواه ایــــن موعظه ها 
مربوط به وقایع قیام امام حســــین )ع( باشد یا نباشد که 

در آن عبرت های بی شمار وجود دارد.
ســــوم، اینکه ســــخنران در کالم خــــود، هیچ شــــخص یا 

آزار ندهد. مذهب و طایفه ای را نرنجاند و 
چهــــارم، از نســــبت دادن رفتــــار و گفتــــار ناراســــت بــــه 
که دادن نسبت  کند  معصومین علیهم الســــالم پرهیز 
کــــذب بــــه معصومیــــن )ع( از بزرگترین گناهــــان کبیره 
اســــت، چه اینکه نســــبت کذب دادن به افراد عادی هم 
گناه کبیره اســــت. خواه در مورد شــــخصیت های تاریخی 
باشــــد، یا نویســــندگان کتــــاب و یــــا هر انســــان مؤمن. 
بهتریــــن روش برای نقــــل قول از دیگران، آن اســــت که 
از عباراتــــی مانند: »روایت شــــده« یــــا »گفته شــــده« و یا 
»آورده انــــد که …« اســــتفاده کنیم و تا زمانــــی که در مورد 
نویســــندۀ کتاب یا مطالب منسوب به وی یقین نداریم، 

از ذکر نام مؤلفان و کتاب ها خودداری کنیم.
پنجــــم، آنکــــه خطبــــا از نســــبت دادن گفتــــار و رفتــــار به 
معصومین )ع( تحت عنواِن »زبان حال«، چه در شــــعر یا 
نثــــر و چه به زبان فصیح یا عامیانــــه، خودداری کنند، مگر 
آنکه مطمئن باشــــند زبان حاِل آن بزرگواران در آن لحظه 

 همان بوده است.
ً
واقعا

ششم، آنکه سخنران از ذکر مســــائل نظری و تاریخی که 
ممکن اســــت در ذهن مخاطب شبهات اعتقادی پدید 
آورد، اجتناب کند. شــــبهه هایی که چه بســــا ســــخنران از 
پاســــخ دادن و رفع آنها ناتوان باشــــد یا اصاًل به آن توجه 
نکند. ســــخنران باید آنچه را می گویــــد، با دقت و صالبت 
انتخاب کند، که در غیر این صورت در برابر گفتۀ خویش 
مســــؤول اســــت و دانســــته یا نادانســــته به حــــرام دچار 
می شــــود. باید توجه داشــــت، فرقی ندارد کــــه این قبیل 
مســــائل مربوط به وقایع کربال باشــــد یا نباشــــد، یا به نظر 

م باشد یا نباشد.
ّ

آنان قطعی و مسل خود 
هفتم، اینکه ســــخنران ســــعی کند آنچه را خدای متعال 
پوشــــانده، مخفی نگــــه دارد و اتفاقاتی را کــــه هنگام نبرد 
یا کشــــته شــــدن افراد رخ داده و ممکن اســــت بیان آن 
موجب توهین یا خوار شــــدن کشــــته شــــده ها شود، به 

زبان نیــــاورد و از بیان چیزهایی که موجب کســــر شــــأن 
مؤمنــــان حاضــــر در آن دوره و تمامی مؤمنــــان - به ویژه 
حضرت سیدالشــــهدا )ع( و اصحاب و یاران و اهل بیت 

گرامی ایشان- می شود، خودداری کند.
در اینجا باید به دو نکته توجه کنیم:

- نکته اول آنکه مطلب ذکر شــــده در بــــاال، با اصل مهِم 
ذلت ناپذیری امام حســــین )ع( و یارانــــش، تفاوت دارد 
و بدیهی اســــت که آن بزرگواران هرگز بــــه خواری و ذلت 
دچار نشــــدند و از آن بــــه دور بودند. اما کشته شــــدگان 
کربال از ســــوی دشــــمن مورد توهیــــن قــــرار گرفتند و به 
 چنین کرد و در 

ً
، خوار شــــدند. دشمن عمدا حسب ظاهر

جنگ ها چنین چیزی بعید هم نیســــت، اما پوشاندن و 
ذکر نکردن آن واجب، و اشــــارۀ مســــتقیم و صریح به آن 

حرام است.
- نکتــــۀ دوم اینکه مطلب فوق، با اصل مهِم ذکر شــــده 
دربارۀ حرمِت دروغ بســــتن بــــه معصومیــــن در گفتار و 
رفتار متفاوت اســــت. یعنی اگر ســــخنران از پیش آمدن 
چنین صحنه هایی مطمئن هم باشــــد و با حجت شرعی، 
به آن یقیــــن هم پیدا کرده باشــــد، باز هم جایز نیســــت 
مطالبــــی را که موجب وهن و کســــر شــــأن آن بزرگواران 

است، بیان کند.
هشــــتم، آنکه ســــخنران، موضوعاتی را کــــه از نظر قانون 
طبیعت غیرممکن است، ذکر نکند، حتی اگر آن مطلب 
با روایات معتبر ثابت شــــده باشــــد. چرا که بــــه هر حال 
آن برای ذهن شنونده ســــنگین است. شاید  شــــنیدن 
بهترین مثال در این زمینه، مطلبی باشــــد که سخنرانان 
دربارۀ شــــهادت حضرت علی اکبر )ع( روایت می کنند. در 
روایات آمده اســــت که وقتی عمود آهنین بر فرق مبارک 
آن حضرت فرود آمد، مغز ایشــــان متالشی شد و بیرون 
ریخــــت. اما برخی از گویندگان، مطلــــب را این گونه ادامه 
می دهند کــــه حضرت علــــی اکبــــر )ع( در آخرین لحظات 
حیــــات، پــــدر بزرگوارش امام حســــین )ع( را فــــرا خواند و 
چون امام )ع( نزد او رفت، علی اکبر گفت: »جدم رســــول 
خدا )ص( هم اکنون مرا از شــــربتی سیراب کرد که پس از 

آن تشنگی نباشد…«
، انســــان  همگان یقین دارند که با متالشــــی شــــدن مغز
از دنیا مــــی رود و نمی توانــــد کلمه ای بر زبــــان بیاورد، چه 

رســــد به آنکه مدتی هم منتظر باشــــد تا پــــدر بر بالینش 
حاضر شــــود. بنابراین، از بین رفتن مغز به معنای وفات 
 پس از آن زندگی ادامه ندارد و 

ً
و شهادت اســــت و قطعا

آنچه برخی ســــخنرانان دربارۀ سخن گفتن آن حضرت در 
آن حالــــت می گوینــــد، از نظر قانون طبیعــــت غیرممکن 
اســــت، مگر آنکه بگوییم ضربۀ شدید به سر آن حضرت 
نخورده و مغــــز مبارکــــش از بین نرفته و امکان ســــخن 

گفتن برایش وجود داشته است.
نهــــم، اینکه ســــخنرانان محــــّرم، همۀ توان خــــود را برای 
ایجاد انسجام و هماهنگی در سخنرانی ها و وحدت رویه 
در بیــــان مطالب از منابع و کتب، بــــه کار گیرند و مطالب 
متناقض و متضاد یا پراکنده و غیرمنسجم بیان نکنند، 
بلکه موضوعاتــــی را ذکر کنند که از لحــــاظ تاریخی به هم 
نزدیک باشــــند و از نظــــر منطقی، منســــجم و هماهنگ 
باشــــد و ســــخنرانان باید همۀ توان خــــود را در این راه به 

گیرند. کار 
دهــــم، اینکــــه ســــخنران تــــا جایی کــــه ممکن اســــت، از 
پرداختــــن به علل و اســــباب حوادث از منظر فلســــفی و 
دلیل تراشــــی برای حــــوادث خودداری کند و تــــا زمانی که 
 صالحیت ایــــن کار را پیدا نکــــرده، از بیان علت 

ً
شــــخصا

و ســــبب وقایع اجتناب نمایــــد و آن را به اهلش واگذارد 
که خیر دنیا و آخرت در همین اســــت و این بهتر اســــت 
از آنکه به امری بپردازد که از عهده و توانش خارج اســــت 

و برای شــــنوندگان نیز ســــنگین و طاقت فرساســــت و 
ممکن اســــت شــــبهه هایی در ذهنشــــان پدید آورد که 
ســــخنران توان پاســــخ گویی و رّد 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 
نبایــــد به فلســــفه و ذکر دلیــــل و حکمت امــــور بپردازد، 
مگــــر آنکه صالحیــــت و زمینة ایــــن کار را در خــــود ایجاد 
کرده باشــــد و در غیر این صورت باید امــــور را به خداوند 
متعــــال ارجــــاع دهــــد. چنان که قــــرآن کریــــم می فرماید: 
 من عند ربنا« 

ٌ
»والراســــخون فی العلم یقولون آمّنا به کل

)و ثابت قدمــــان در دانش می گویند: به آن ایمان آوردیم 
ل عمران / 7(. که همه از جانب پروردگار ماست. آ

یازدهم، اینکه سخنران، اجتناب کند از تشکیک در امور 
و مفاهیمی کــــه عموم مردم بر صحت یا انــــکار آن اتفاق 
نظر دارند. زیرا هدف ســــخنران، هدایت و ارشاد مردم به 
ســــوی اصول عقاید و عبادات اســــت و بدیهی است که 
اگر مردم ســــخنان تردیدآور و شک آفرین را از او بشنوند، 
زبان به انتقاد از وی می گشــــایند و اعتبار او از بین می رود 
و بــــه موعظــــه و نصیحت او هــــم گوش نخواهنــــد داد و 

بدین ترتیب، عماًل او را بایکوت و تحریم می کنند.
دوازدهم، اینکه سخنران از نسبت دادن ارتکاب هرگونه 
، بــــه معصومین)ع( و  فعــــل حرام، چه اندک و چه بســــیار

حتــــی غیر معصومیــــِن حاضر در واقعه کربــــال، خودداری 
کند، زیرا افراِد غیر معصوم اگرچه احتمال دچار شــــدن به 
حرام دربارۀ آنان منتفی نیســــت، امــــا باید دربارۀ آنان هم 

خودداری کنیم، زیرا:
، آنان عالمانی تربیت شده در محضر امامان معصوم 

ً
اواَل

)ع( بودند.
آنان، به طــــرق معتبر  ، ارتــــکاب عمل حرام از ســــوی 

ً
ثانیا

ثابت نشــــده و از این رو نســــبت دادن آن، دروغ و حرام 
است.

، اگر هم فرض کنیم که چنیــــن عملی اتفاق افتاده، 
َ
ثالثــــا

آن، بهتر و شایســــته تر  پرده پوشــــی دربارۀ انجام دهندۀ 
است.

، اگر همۀ موارد فوق را هــــم نادیده بگیریم، کمترین 
َ
رابعا

مشــــکلی که با ذکر این قبیل مطالب پدیــــد می آید این 
اســــت که عامۀ مردم، تحمل شــــنیدن چنیــــن روایاتی را 
ندارنــــد و در برابــــر آن واکنش نشــــان می دهنــــد. از یک 
ســــو کســــی که چنین مطالبی را بازگو کند، از چشم مردم 
، مردم برای انجــــام عمل ناروا و  می افتد و از ســــوی دیگر
حرام جرأت پیــــدا می کنند، چرا که با خود می گویند، وقتی 
اصحــــاب ائمه )ع( کار حرام انجام می دادنــــد، چرا ما انجام 
ندهیم؟! در نتیجه اگر خطایی بر اثر شنیدن این مطالب 
از مردم سر بزند، سخنران و نقل کنندۀ مطلب هم در آن 

شریک خواهد بود.

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

برگرفته از کتاب پرتوهایی بر انقالب حسین )ع(

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: امام جمعــــه همدان گفت: 
تحریف حقایق جامعه را منحرف می کند.

گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی ظهر  به 
وی انتظامی  وز در جمع فرماندهان و کارکنــــان نیر دیــــر
اســــتان، با بیــــان اینکه نتیجــــه تحریف هــــا، انحراف در 
جامعــــه خواهد بــــود، اظهار کــــرد: پیامبر اســــالم)ص( 
و  کرده اند  مشــــخص  جامعه  برای  را  نورانی  مســــیر  یک 
اگــــر این مســــیر که در جریــــان غدیر هم مطــــرح کردند 
جامعه  در  را  انحرافی  هیچ  نمی شــــد،  واقع  تحریف  مورد 

نبودیم. شاهد 
وی بــــا بیان اینکه اگــــر والیت امام علی)ع( اســــتمرار پیدا 
می کرد به دوران ظهور می رســــیدیم، گفت: نتیجه تحریفی 
که در غدیــــر رقم خود، انحراف جامعه اســــالمی از مســــیر 

)ص( بود. پیامبر
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
جهان اســــالم در 1400 سال گذشــــته با بدترین تشتت ها 
روبه رو شده اســــت، مطرح کرد: متأســــفانه این انحرافات 
سبب شد به جای آنکه دنیای اســــالم در مقابل استکبار 

قرار گیرد، درگیر تشتت های داخلی باشد.

وی تصریــــح کرد: اینکه جامعه به جایی می رســــد که فرزند 
)ص( را به شهادت می رســــاند، جزو عجایبی است  پیامبر

که ثمره درک نکردن عظمت والیت است.
امــــام جمعه همدان بــــا تأکید بــــر اینکه مردمــــی که علیه 
حســــین بن علی)ع( شمشــــیر کشــــیدند فهم درستی از 
حضرت نداشتند، گفت: در عاشورا بحث امامت و والیت 
نبود بلکه امام حســــین)ع(، ولی خدا، بــــه دنبال آن بود تا 

مسلمانی خود را ثابت کند.
وی با تشریح چرایی شــــکل گیری وقایع عاشورا ادامه داد: 
امــــام محل تجلی اراده خداوند اســــت، اما جامعه به دلیل 

انحراف از این مقام محروم شد.
آیت ا... شــــعبانی به تشــــریح ویژگی های تشــــخیص امام 
در جامعــــه پرداخت و گفت: امام کســــی اســــت که نظام 
اجتماعــــی و عــــزت جامعــــه اســــالمی را حفــــظ می کنــــد و 
پناهگاهــــی برای مردم اســــت و اگر امــــام از جامعه حذف 

شود، باید منتظر حضور منافقین در آنجا باشیم.
وی ادامه داد: در کشــــورهای عربی که امامت در آن وجود 
ندارد مشاهده می کنیم که امروز اســــرائیل را به رسمیت 
می شناسند و نســــبت به فجایع آن بی تفاوت هستند و 

این همان نتیجه حذف امام در جامعه است.
کیــــد بــــر اینکــــه اگــــر امام  امــــام جمعــــه همــــدان بــــا تأ
حسین)ع( به شــــهادت نمی رسید، امروز نامی از اسالم 
وجود نداشــــت، مطــــرح کرد: نه تنها شــــیعه که اســــالم 
آن  مدیون امام حسین)ع( است، چرا که یزید به دنبال 

بود تا اثری از اســــالم باقی نماند و اسالم را به طور کامل 
کند. حذف 

وی با بیان اینکه عزاداران حسینی باید نسبت به اهداف 
امام حســــین)ع( حســــاس باشــــند، اظهار کــــرد: برگزاری 
مجالس عزا برای رســــیدن و قرار گرفتن در مسیر حضرت 

که همان امر به معروف است، می باشد.
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.

ع: حجت االسالم  زار

مشی اخالقی امام حسین علیه السالم حتی در عرصه پیکار
خطیبان در مراسم سوگواری امام حسین)ع( در بیان حقایق اخالقی بکوشند

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: یک کارشــــناس مذهبی با 
ذکر مشــــی اخالقی امام حســــین علیه الســــالم در عرصه 
پیکار گفت: خطیبان در کنار برگزاری مراســــم سوگواری 
امام حســــین)ع( در راســــتای بیــــان حقایــــق اخالقی نیز 

بکوشند.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم  حســــن زارع اظهار 
کرد: در این ایام ضروری اســــت خطیبــــان در کنار برپایی 
مجالس عزاداری در راســــتای بیان حقایق اخالقی، دینی، 

احکام و تفسیر قرآن هم تالش کنند.
وی توضیح داد: ســــوگواری امام حســــین)ع( جزء شعائر 
مسلم و مســــجل مذهب شــــیعه اثنی عشــــری است و 
در آن به ســــه نکتــــه توجه الزم و ضروری شــــده اســــت؛ 
نخســــتین نکته مبارزه با ظلم در ســــطح عالــــی و عمیق 
اســــت، چنان که ســــران بنی امیــــه در زمان خــــود ظلم را 
به اوج رســــاندند و به یک شــــخصیت اســــتثنائی، الهی و 
علمی چون وجــــود مقدس امام حســــین)ع( با تاریخچه 
خانوادگی از ســــالله پیامبر اعظم روا داشــــتند و ایشــــان 

علیه ظلم قیام کردند.
زارع ادامــــه داد: اگــــر فلســــفه عاشــــورا را هر ســــال تکرار 
می کنیم به خاطر بیان کردن ظلم هایی اســــت که ریشــــه 
و اساســــش به بنی امیه برمی گردد و می خواهیم بگوییم 
»کل یــــوم عاشــــورا کل ارض کربال« و نه تنها در ســــال 61 
هجری امام حســــین)ع( با قیام خونینش در مقابل ظلم 
ایســــتاد اگر در همین زمــــان هم ظلمی در هر گوشــــه از 
عالم علیه بشریت رخ دهد، ما با اقتدار به سوگواری امام 

آن قیام می کنیم. حسین)ع( علیه 
مظلومیــــت  بیــــان  نکتــــه  دومیــــن  داد:  شــــرح  وی 
ســــتم  مورد  ظالمان  ظلــــم  راســــتای  در  کــــه  افــــرادی 
و  ســــوگواری  ســــال  هر  می گوییم  اگر  می گیرند،  قــــرار 
علت  این  به  شــــود  برگزار  ع(  حســــین) امام  اداری  عز
مظلومیتش  دنیــــا  گوشــــه  هــــر  در  مظلوم  که  اســــت 
یــــک  و  کنــــد  بــــراز  ا نــــد  می توا گوناگــــون  انحــــا  بــــه  را 
داری  طالیه  راســــتای  در  کــــه  اســــت  این  شــــیوه اش 
و  ظلم  مــــورد  ع(  حســــین) امام  مظلومیــــت  از  دفــــاع 

وش و  ســــتم قــــرار گرفتــــن خود را بیــــان می کنــــد و ر
تا  خون  می گیــــرد  پیش  را  ع(  حســــین) امام  مســــلک 
خــــود را در راســــتای حقانیت دین بــــه منصه ظهور و 

برساند. وز  بر
این کارشــــناس مذهبی افزود: سومین نکته در راستای 
تبیین معارف اخالقی، سیاســــی، اجتماعــــی و خانوادگی 
اســــت، قیــــام خونین کربــــال تنها مبــــارزه با ظلــــم و قیام 
مظلوم علیه ظالم نبود بلکه امام حســــین)ع( در حرکت 
28 رجب ســــال 61 هجری که از مدینه آغاز و به کربال ختم 
، بیانات گهربار و نصایحــــی فرمودند که  شــــد در مســــیر

می توانیم مورد استفاده قرار دهیم.
کنار قیــــام خونین  کــــرد: امام حســــین)ع( در  زارع بیان 
به فلســــفه اخالق و  معارف دین هم اهمیت بســــزایی 
داده و یکــــی از نمونه هایش این اســــت که زمانی که حر 
بن یزید ریاحی در لشــــکر عمر بن ســــعد بــــود و از امام 
کرد امام هم به شترها و هم  آب  حسین)ع( درخواست 

آب داد. به خانواده  او 

بوده  حــــر  لشــــکر  بیــــن  در  پیرمــــردی  داد:  ادامــــه  وی 
آب می کند و مشــــک  کــــه وقتــــی از امــــام درخواســــت 
وی  ر آب  قطــــرات  و  می لــــرزد  دســــتانش  می گیــــرد  را 
امام حســــین)ع(  بنابرایــــن  می چکــــد  لباس هایــــش 
قرار  لبانش  کنار  را  مشــــک  می نشــــاند،  زمین  را  پیرمرد 
می دهــــد و او را ســــیراب می کنــــد، این پیرمــــرد به این 
قصد به ســــوی امــــام)ع( آمده بــــود که ســــر بریده وی 
وی نیــــزه بزنــــد و  برای عمر ســــعد ببــــرد اما امام  را بــــر ر

حســــین)ع( مشــــی اخالقــــی را در عرصه پیــــکار هم به 
گذاشت . ظهور  منصه 

با ایســــنا، درباره  گفتگــــو  کارشــــناس مذهبــــی در  این 
کید  بــــا تأ کنونی  برگزاری مراســــم عــــزاداری در شــــرایط 
بر رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی، گفــــت: بهترین 
وزها همان اســــت کــــه رهبر  شــــیوه عــــزاداری در این ر
را ملــــزم می دانم تابع نظریات  که خود  انقالب فرمودند 

ونا باشم. کر با  کارشناسی ســــتاد ملی مقابله 

امام جمعه همدان:

یف حقایق  تحر
جامعه را منحرف می کند
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انعکاس قرارداد ترکمنچایی ویلموتس! بابا تو دیگه کی هستی دست فتحعلی رو بستی!

برق ٣٠ میلیون نفر از 
کم مصرف ها رایگان می شود

از مصوبــــه جدید دولــــت مبنی  رئیــــس جمهــــور 
 ٣٠ که  کم مصرف ها  بــــرق  رایگان شــــدن هزینه  بر 
می شود،  شــــامل  را  ایران  جمعیت  از  نفر  میلیون 

داد. خبر 

بررسی پرداخت سهام عدالت 
به جاماندگان در کمیسیون 

اقتصادی مجلس
کمیسیون  ســــید غنی  نظری، عضو هیأت رئیسه 
گفــــت: طرح تعییــــن تکلیف  اقتصــــادی مجلس 
ایــــن  جلســــه  در  عدالــــت  ســــهام  جامانــــدگان 
آن مورد  کار پرداخت  کمیســــیون طرح و ســــاز و 
مشــــمول  افراد  از  گرفت.بســــیاری  قرار  رســــی  بر
را  عدالت  سهام  نتوانســــته اند  پایین  دهک های 
ســــایر  و  ناکافی  اطالع رســــانی  همچون  دالیلی  به 
دالیــــل دریافت کنند و این ســــهام بایــــد به آنها 
که  اســــت  این  ما  شــــود.پیش بینی  پرداخت  نیز 
از ســــهام عدالت  20 میلیون نفر جامانده  حدود 
میلیون   10 بــــه  پرداخــــت  امــــکان  امــــا  هســــتند 
این  دارد.  وجــــود  فعلی  شــــرایط  در  آنهــــا  از  نفــــر 
کارگر ســــاختمانی، یک  6 میلیون  تعداد شــــامل 
500 هــــزار نفر تحت پوشــــش کمیته  میلیــــون و 
200 هــــزار نفــــر تحت  امــــداد امــــام خمینــــی)ره(، 
آســــیب  از اقشــــار  پوشــــش بهزیســــتی و مابقی 

بود. خواهند  پذیر 

واسطه ها از هر کیلو گوشت، 
4۰ درصد سود می برند

جــــز  گفــــت:  دامــــداران  اتحادیــــه  مدیرعامــــل 
گوشــــت  بازار  بر  کــــس دیگــــری  واســــطه ها هیچ 
قرمز کشــــور تسلط ندارد، ســــال گذشته بیش از 
حاضرند  دامداران  شــــد.  وارد  گوشت  کشور  نیاز 
74،500 تومان  بــــه قیمــــت  را  گوســــاله  گوشــــت 

کنند. عرضه 

همتی: در سه سال گذشته 
هیچ سود بانکی را کاهش 

نداده ایم
رئیــــس کل بانک مرکزی اظهار کرد: ســــود بانکی 
١5 درصد تثبیت  وی سود یکســــاله  ٩6 ر در سال 
ناتــــرازی،  دلیل  بــــه  بانــــک  چند  ولــــی  بود  شــــده 
ارائه می دادنــــد و نظام  ســــودهای بســــیار باالیی 
بانکــــی را به هــــم زده بودند و با انجــــام اصالحات 
را  خــــود  ســــود  عمال  بانک ها  ایــــن  بانکــــی  نظــــام 

دادند. کاهش 

افزایش بیکاری 
غ التحصیالن دکتری  فار

نسبت به مقطع کارشناسی
منصور غالمی وزیر علــــوم گفت: فارغ التحصیالن 
اشــــتغال  درصــــد   60 بــــه  نزدیــــک  کارشناســــی 
داشــــتند، این آمــــار مربوط به آن هایی اســــت که 
شــــده اند. فارغ التحصیــــل   96 و   95 ســــال های 
 70 بــــاالی  ارشــــد  کارشناســــی  فارغ التحصیــــالن 
فارغ التحصیــــالن  و  داشــــتند  اشــــتغال  درصــــد 
 90 96 باالی  95 و  مقطــــع دکتــــری در ســــال های 
درصد اشــــتغال داشــــتند. به تدریج در سال های 
ولی  کــــرده،  پیدا  کاهش  دکتــــری  اشــــتغال  اخیر 
افزایش اشــــتغال در بخش کارشناسی داشتیم.

کنکور در چه شرایطی حذف می شود؟  �
وزیــــر علــــوم همچنیــــن اظهــــار کرد: بــــرای حذف 
کنکور در ســــه ســــال گذشــــته، بحثمان این بود 
خود  دانشــــجویان  انتخاب  برای  دانشــــگاه ها  که 
نیــــاز به شــــاخص های اســــتاندارد دارند.اگر برای 
ورش امکان برگزاری  ســــه ســــال آخر آموزش و پر
شــــاید  باشــــیم  داشــــته  سراســــری  نهایی  آزمون 
زیابی  ار بــــرای  ســــاله ای  ســــه  شــــاخص  بتوانیــــم 
ود به دانشــــگاه ها عرضه  دقیق تــــر داوطلبــــان ور

. کنیم

مستمری
 مددجویان بهزیستی 

و کمیته امداد امام)ره( 
15 درصد افزایش یافت

گفــــت:  کشــــور  بهزیســــتی  ســــازمان  رئیــــس 
افزایش  بــــا  ماه  مرداد  از  مددجویــــان  مســــتمری 
یارانه ها  هدفمنــــدی  محــــل  از  درصــــدی  پانــــزده 
کارت  وی  ر بــــر  وز  ر دو  یکــــی  ظــــرف  و  پرداخــــت 
بانکــــی آنها شــــارژ خواهد شــــد.برای تمامی مراکز 
ســــالمندان،  معلولیت،  دارای  افــــراد  نگهــــداری 
جســــمی  ذهنی،  معلوالن  مزمن،  وانــــی  ر بیماران 
ــــــ حرکتــــی و فرزنــــدان دارای سرپرســــت غیرمؤثر 
مبلغ پانصد هزار تومان به حســــاب آن مؤسســــه 

شد. خواهد  واریز  خیریه  و 

اخبار کوتاه

3 شرط پرداخت وام 25۰ میلیونی مسکن اعالم شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیر امور اعتباری بانک مســــکن با اعالم 3 شــــرط پرداخت وام 250 
میلیون تومانی مسکن، گفت: از ابتدای سال 98 تا 15 مرداد امسال 13 هزار و 399 فقره تسهیالت 

در بافت های فرسوده به مرحله امضا رسیده است.
محمد حسن علمداری اظهار کرد: در بخش پرداخت تســــهیالت ارزان قیمت برای احیا و نوسازی 
بافت های فرســــوده بانک مسکن ســــال گذشــــه قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرسازی امضا و 
همکاری گسترده ای را آغاز کرد در همین راستا این همکاری در قالب دومین قرارداد در سال جاری 

نیز اســــتمرار پیدا کرد. وی ادامه داد: در جریان انعقاد این قرارداد این قول به وزارت راه و شهرسازی 
داده شــــده تا در صورت وجود منابع در چارچوب سیاســــت های اعتباری بانک مســــکن امسال و 
همچنین در صورت وجود درخواســــت سازنده حرفه ای، تا ســــقف 250 میلیون تومان تسهیالت 
نوسازی پرداخت کند. وی با اشاره به کارنامه یکسال اخیر تسهیالت پرداختی به پروژه های ساخت 
و ساز در بافت فرسوده، گفت: از ابتدای سال گذشته تا 15 مردادماه امسال، تعداد 13 هزار و 339 
فقره تسهالت به ارزش 8/027 میلیارد ریال به مرحله امضا قرار داد رسیده اند. از رقم کل تسهیالت 

امضا شــــده، رقمی معادل 2/152 میلیــــارد ریال از محل منابع داخلی بانــــک 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 
5/619 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:پیشــــرفت حداقل 20 درصدی پروژه ســــاختمانی، نداشــــتن 
چک برگشــــتی و بدهی معوق بانکی از شــــرایط دریافت تســــهیالت نوســــازی بافت فرسوده برای 

سازندگان است.

خبــــــــر

ایران و جهان

ساخت واکسن کرونای ایرانی با فناوری نانو
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: دبیر ســــتاد توســــعه 
فناوری نانو با بیان اینکه محققان با استفاده از فناوری 
نانو ســــاخت واکسن کرونا را در پیش گرفته اند، گفت: 
پیش بینــــی می کنیــــم بــــا تاخیــــر 3-4ماهه بــــه نتیجه 

ساخت این واکسن دست بیابیم.
دکتر سعید ســــرکار دبیر ســــتاد توســــعه فناوری نانو 
اظهار کرد: در حوزه ســــاخت واکســــن کرونــــا محققان 
فعال در بخــــش فناوری نانو کاری را شــــروع کرده اند تا 

بتوانند واکسن کرونا را با فناوری نانولیپوزوم بسازند.
وی با بیان اینکه اســــتفاده از این فناوری هم اکنون در 
یکی از شرکت های آمریکایی نیز برای ساخت واکسن 
کرونا در پیش گرفته شــــده اســــت، بیان کرد: امیدوار 

هستیم به سرعت کارمان را پیش ببریم.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: امیدوار هستیم 
که با اختالف زمانی 3-4 ماهه از آمریکا به نتیجه برسیم 
زیرا آن شــــرکت آمریکایی هــــم با فنــــاوری نانولیپوزوم 

ساخت واکسن کرونا را در پیش گرفته است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه کار تحقیقــــات و توســــعه فناوری 

مشکالت و مسائل خاص خود را دارد، بیان کرد: گاهی 
می شــــود که خیلی نتایج غیر قابل پیش بینی اســــت 
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:

6۰۰ هزار تومان از جیب هر کارگر پرید
کاهش 25 درصدی حق مسکن کارگران با اجرای مصوبه از تیر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیته دســــتمزد 
کانون عالی شــــوراها درباره ابالغ حق مسکن از تیرماه 
گفت: با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع 

25درصد ازحق مسکن کارگران کم شد.
فرامرزتوفیقــــی, رئیس کمیته دســــتمزد کانــــون عالی 
شــــوراها، در واکنــــش بــــه ابــــالغ مصوبه دولــــت برای 
افزایش حق مســــکن کارگران گفــــت: زمانی که وزیرکار 
اقدامــــی را انجــــام می دهد کــــه مغایر با روح ســــه جانبه 
گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه 
حق مســــکن در شــــورای عالی کار مشــــخص نشــــده 
بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعــــالم کرد که طبق مصوبه 
شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از 

تیرماه اعمال می شود.
وی ادامــــه داد: با توجه به ورود ســــازمان بازرســــی کل 
کشور به دســــتمزد 99 کارگران و تأکید رهبری مبنی بر 
اینکه صدای کارگران شــــنیده شود,دستمزد سال 99 
  به بحث گذاشــــته شــــد.برخی مؤلفه ها تغییر و 

ً
مجددا

برخی دیگر اصالح شــــد. یکی از مؤلفه هایــــی که تغییر 
کرد بحث حق مســــکن کارگران بود. بــــا توجه به اینکه 
بارها مســــؤولین اعــــالم کردند کــــه این مصوبــــه برای 
دســــتمزد 99کارگــــران اســــت. بنابرایــــن افزایش حق 
مسکن می بایســــت از ابتدای فروردین ماه 99 اجرایی 

می شد.

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 می شــــد در 12ماه ســــال رقمی 
حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با ابالغ مصوبه 
حق مســــکن از ابتدای تیر ماه و با کســــر600هزارتومان 
بــــرای فروردیــــن, اردیبهشــــت و خــــرداد مــــاه حــــدود 
25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

حداقل یک میلیون از 2.5 میلیون خانه خالی 
به بازار عرضه خواهد شد

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نماینده رشــــت در 
مجلــــس گفت: حداقل یــــک میلیــــون از مجموع 2.5 
میلیون خانه خالی با اجرای قاطع قانون و در قالب اخذ 
مالیات از خانه های خالی به بازار عرضه خواهد شــــد که 

می تواند اثرات خوبی داشته باشد.
جبــــار کوچکی نــــژاد نماینــــده مردم رشــــت در مجلس 
شــــورای اســــالمی، اظهار کرد: مــــردم در انتخابات اخیر 
علی رغــــم گالیه مندی ها و نگرانی هایی کــــه از کارآمدی 
دولــــت و عدم نظــــارت و فســــادی کــــه در بخش های 
مختلف به وجود آمده بود داشــــتند و همین موضوع 
را در مشارکت شــــان در انتخابــــات نشــــان دادنــــد، به 

نمایندگان غیرهمسوی با دولت رأی دادند.

محتکــــران خانــــه برای فــــرار از مالیــــات ناچار به   �
عرضه هستند

وی افزود: مردم بــــه نامزدهایــــی در انتخابات مجلس 
یازدهــــم رأی دادنــــد کــــه بتواننــــد در یک ســــال باقــــی 
مانده از عمــــر دولت چند اقدام اساســــی را در زندگی و 

معیشت شان ببینند.
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
با توجه بــــه تصویب قانــــون اخذ مالیــــات از خانه های 
خالــــی می تــــوان اثــــرات آن را در بازار مســــکن دید، چرا 
که محتکران بــــرای فرار از مالیات ناچــــار به عرضه خانه 
هســــتند لذا ما امیدواریم با ابالغ اجــــرای این مصوبه از 

سوی دولت بتوانیم شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.

 یک میلیون خانه خالی بــــه زودی به بازار عرضه   �
خواهد شد

از  کرد: حداقل یــــک میلیون  کوچکی نژاد خاطرنشــــان 
مجمــــوع 2.5 میلیون خانــــه خالی با اجــــرای قاطع این 
قانــــون و در قالــــب اخذ مالیــــات از خانه هــــای خالی به 
بازار عرضه خواهد شد که می تواند اثرات خوبی داشته 

باشد.
وی گفت: قوه قضائیه و دســــتگاه های ناظر و مجلس 
می تواننــــد با رصد اجــــرای دقیق قانون اخــــذ مالیات از 
خانه های 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.

: معاون سیاسی وزیر کشور

یاست جمهوری  انتخابات ر
28 خرداد 1400 برگزار می شود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون سیاسی وزیر کشور 
گفت: ما دو زمان 21 و 28 خرداد را برای انتخابات ریاســــت 
جمهوری 1400 به شــــورای نگهبان، دادیم که با 28 خرداد 

موافقت شد.
جمال عرف معاون سیاســــی وزیر کشــــور در نشست با 
خبرنگاران ضمــــن گرامیداشــــت یاد شــــهیدان رجایی و 
باهنر و تسلیت شــــهادت امام حســــین)ع(، گفت: ما در 

شرایط بین المللی خاصی قرار داریم.
وی ادامه داد بعد از اینکــــه آمریکایی ها خروج غیر قانونی 
از برجام داشــــتند دســــت به اقداماتی زده اند و در آستانه 
انتخابــــات آمریکا قصــــد اســــتفاده از بند هــــای 36 و 37 
برجام را داشــــتند که ناکام بودند و به ســــمت اســــتفاده از 
مکانیســــم ماشــــه رفته که آن هم ان شــــااهلل محکوم به 
شکســــت خواهد بود، لــــذا در این شــــرایط باید وحدت و 

یکپارچگی خود را حفظ کنیم.

مهمترین اقدام معاونت سیاســــی وزارت کشــــور   �
ساماندهی فضای حزبی کشور بود

عــــرف در مورد اقدامات معاونت سیاســــی وزارت کشــــور 
گفت: مهمترین اقدام ما ســــاماندهی فضای حزبی کشور 
بود. کمیســــیون مــــاده 10 احــــزاب وظیفه تطبیــــق قانون 
ابالغی ســــال 95 احزاب را دارد. در ایــــن مدت خانه احزاب 

استحکام یافته است.
معاون سیاســــی وزیر کشــــور بیان کرد: ســــه کمیسیون 
امنیت کشور در ســــه بخش کارگری، دانشجویی و اقوام 

است. در اعتراضات سال گذشته که تحصن و اعتراض در 
بخش نفت بود به آن ورود پیدا کــــرد و با همکاری وزارت 

نفت مشکل حل شد.

در انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم تبلیغات   �
میدانی نداریم

وی تأکیــــد کــــرد: در انتخابــــات 21 شــــهریور مرحلــــه دوم 
انتخابات مجلس یازدهم تبلیغــــات میدانی نداریم و قرار 
شــــد از ظرفیت فضای مجازی و صدا و ســــیمای استان ها 

استفاده شود.
معاون سیاسی وزیر کشــــور خاطر نشان کرد: مرحله دوم 
یازدهمیــــن دوره انتخابات مجلس شــــورای اســــالمی در 
حوزه های یازده گانه به منظــــور انتخاب 11 نماینده از میان 
22 نفــــر از نامزدهایــــی کــــه بیش تریــــن آرا را در مرحله اول 

کسب کرده اند، برگزار خواهد شد.
، کرج-  وی در این باره گفت: لنجان، میانه، ســــمیرم، بیجار
- آبدانان و بدره،  اشــــتهارد و فردیس، دهلران- دره شــــهر
- باوی- حمیدیه و کارون، زنجان و طارم، اســــالم آباد  اهواز
غرب و داالهو، کرمانشــــاه، کردکوی- ترکمــــن- بندر گز و 
گمیشــــان، 11 حوزه انتخابیه ای اســــت کــــه دومین مرحله 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در آنجا 

برگزار خواهد شد.
عرف بیان کرد: در مراکز اســــتان ها نامزدها دعوت شدند 
و شــــیوه نامه ها به آنها ابالغ و اگر الزم باشــــد از آنها تعهد 
گرفتــــه می شــــود. از 8 شــــهریور هــــم زنگ میــــان دوره ای 
انتخابــــات مجلس خــــورده و افــــرادی که بایــــد از کار خود 

استعفا دهند اقدامات الزم را انجام دهند.
وی افزود: تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند ماه 
خواهــــد بود اما در طرحی که مجلس دارد می خواهند برای 
انتخابات ریاست جمهوری هم ســــه ماه استعفا بگذارند 
که هنوز به قانون تبدیل نشــــده و هر وقت ابالغ شــــد آن 

را اجرایی می کنیم.

دولــــت هیچ تصمیمی بــــرای ایجاد اســــتان جدید   �
ندارد

وی تأکید کــــرد: دولت هیچ تصمیمی برای ایجاد اســــتان 
جدید در کشــــور را ندارد. در بحث تقســــیمات کشوری در 
مجموع 31 استان، 450 شهرستان، یک هزار و 104 بخش، 
یک هزار و 361 شــــهر و 2 هزار و 639 دهســــتان در کشور 

فعال است.
عرف در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه تمهیداتی برای 
انتخابات 1400 در زمینه رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
شــــده که حضور کم رنگ انتخابات اســــفند سال گذشته 
تکرار نشــــود، گفت: ما باید بنا را بر ایــــن بگذاریم که مثل 
خیلی از کشــــورها مانند کره و روسیه انتخابات را با شرایط 
کرونایی برگــــزار کنیم. در این کشــــورها یکــــی از اقدامات 
افزایش تعداد روزهای انتخاباتی به چند روز بود که ما هم 

می توانیم با تغییر قانون این اقدام را انجام دهیم.
وی در مورد تاریخ انتخاب ریاست جمهوری 1400 گفت: ما 
دو زمان را برای انتخابات 1400 به شــــورای نگهبان، 21 و 28 

خرداد 1400 دادیم که با 28 خرداد 1400 موافقت شد.
عرف در پاسخ به ســــوالی درباره احتمال جانبداری دولت 
در انتخابــــات، خاطرنشــــان کــــرد: رهبری تکلیــــف همه را 
روشــــن و وظایف دولــــت را در ســــال پایانی را مشــــخص 
کردند. قانونمداری و بی طرفــــی دو اصل برای ما در وزارت 

کشور است.
رئیــــس ســــتاد انتخابات کشــــور تأکید کرد: مــــا به عنوان 
مجری انتخابــــات وظیفه برگــــزاری انتخاباتی ســــالم،امن، 
رقابتی و با مشارکت باال را داریم. اگر عوامل ما این مسیر را 
طی نکردند، با آنها برخورد می شود زیرا دولت آبروی خود را 
بــــرای یک فرد نمی گذارد. ما هیچ قول و قراری با هیچ کس 

نداریم و تابع رأی مردم هستیم.
، گفــــت: در مجلس  وی دربــــاره اســــتیضاح وزیر کشــــور
دهــــم و یازدهــــم موضوع اســــتیضاح مطرح اســــت. وزیر 
و معاونــــان بــــه مجلــــس رفتــــه و توضیحــــات الزم را بــــه 
نماینــــدگان داده انــــد. مــــن نمی خواهم کســــی را متهم 
کنم امــــا برخی موضوعات انگیزه هــــای دیگری دارد و اگر 
کسی  کشور با درخواســــتی مثال درباره فرمانداری  وزارت 
مخالفت کند، اســــتیضاح مطرح می شود. به هر حال وزیر 

آمادگی پاسخگویی را دارد.

معاون کل وزارت بهداشت:

رعایت مناسب شیوه نامه های بهداشتی در مراسم  عزاداری
عاشورا و تاسوعا سفر نروید

وزارت  کل  معــــاون  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
بهداشــــت با اشــــاره به رعایت مناسب شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی در مراســــم  عــــزاداری گفت: به مــــردم توصیه 
می کنم روزهای عاشــــورا و تاســــوعا از ســــفر کردن پرهیز 

کنند.
تــــی بیماری هــــای تنفســــی افزایش   � طــــی روزهای آ

خواهد یافت
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشــــت در نشســــت 
خبــــری که با حضور تعــــدادی از خبرنگاران برگزار شــــد در 
خصــــوص زمان توقف شــــیوع بیماری کرونــــا گفت: این 
موضــــوع کامال بســــتگی به رفتــــار اجتماعی مــــا و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم دارد، بعد از موج دوم 
کرونا با رعایت اصول بهداشــــتی توانستیم با حماسه ای 
کــــه مردم آفریدند میــــزان مرگ و میــــر 45 درصد و میزان 
بســــتری را 40 درصــــد کاهش دهیــــم ولی میــــزان ابتال و 
بســــتری از دوران اوج کرونا در فروردین باالتر است، طی 
روزهای آتی با فصل ســــرد مواجه می شویم و بیماری های 
تنفســــی افزایش خواهد یافت به دلیــــل اینکه در فصل 
ســــرد مردم در فضای بســــته قــــرار دارند ممکن اســــت 
بیماری بیشــــتر منتقل شود و مثل کشــــورهای نیم کره 

شمالی دچار شیوع بیشتر بیماری شویم.
بــــا اســــتقامت مــــردم در رعایــــت مســــائل  وی افــــزود: 

بهداشــــتی امیدواریم بتوانیم بیمــــاری را مدیریت کنیم، 
هرگونــــه عادی پنداری و عادی ســــازی کــــه از داخل خانه 
شــــروع می شــــود، احتمــــال انتقال کرونــــا را بــــاال می برد، 
هرگونــــه مســــافرت ضــــرور و غیر ضــــرور عامــــل انتقال 
بیماری اســــت و فراموش نکنیم عامــــل انتقال ویروس 
از ووهان به ایران ســــفر بود، و عامــــل انتقال ویروس از 
شهرها به روســــتاها ســــفر بود، در کربال تا 13 محرم ورود 

هرنوع مسافر خارجی و داخلی ممنوع است.
مســــافرت های غیرضروری شــــهریور مــــاه باید به   �

تعویق بیفتد
کیــــد کــــرد: مســــافرت های غیرضــــروری شــــهریور  وی تأ
مــــاه باید به تعویــــق بیفتــــد، توصیه می کنیــــم جوانان و 
خانواده هــــا از مســــافرت پرهیــــز کنند و طبق ســــنتی که 
مردم عاشورا و تاسوعا به شهرهای زادگاه سفر می کردند 
درخواســــت می کنیم ســــفر را به هــــر دلیلی بــــه حداقل 
برســــانیم و از مســــافرت پرهیز کنند هرچنــــد ما متوجه 

هستیم که برخی از استان ها محور گردشگری است.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: پیشگیری از بروز 
موج ســــوم بســــتگی به رفتار اجتماعی مــــردم دارد، کادر 
بهداشــــت و درمان ما همه خســــته اند وشــــش ماه کار 

فرسوده انجام داده اند باید رعایت بیشتری کنیم.
وی با بیان اینکه 180 گروه در کشــــورهای مختلف درحال 

تــــالش بــــرای تولید واکســــن هســــتند و برخی کشــــورها 
میلیاردها دالر هزینه برای واکســــن صرف کردند گفت: بر 
اساس اعالم ســــازمان جهانی بهداشت در صورت تولید 
واکســــن باید شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت کنیم 
تأثیر واکســــن کرونا چند ماهه اســــت و نمی تــــوان به این 
بهانه بهداشت را رعایت نکرد، خبر خوب در مورد بیماری 
واکســــن آنفلوانــــزا اینکه شــــیوع این بیمــــاری در نیم کره 
جنوبی بــــه طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده اســــت که 
علت آن رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی است 
و احتمال می دهیم شــــیوع بیماری در کشور ما کم باشد 
اما برای گروه های خطر واکسن آنفلوانزا توزیع خواهد شد.

کودکان باالی 5 سال باید از ماسک استفاده کنند  �
کودکان مشابه بزرگساالن  حریرچی افزود: میزان ابتالی 
اســــت، کودکان باالی 5 ســــال باید از ماســــک استفاده 
کنند و برای تهیه ماســــک از پارچه یا از دستمال کاغذی 
زخیم برای تهیه ماســــک اســــتفاده شــــود. ممکن است 
کــــودکان بیماری را به مادربزرگ ها و پــــدر بزرگ ها منتقل 
آغاز  کند، ســــال تحصیلی با شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
خواهد شد، سالن های کنکور یکی از امن ترین مکان ها 
برای حضــــور دانش آموزان بود، تا امروز مراســــم  عزاداری 
کیــــد می کنیم  محــــرم به خوبــــی برگزار شــــده اســــت و تأ

دستورالعمل ها همواره رعایت شود.

ح کرد: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مطر

آغاز سال تحصیلی به معنای بازگشایی مدارس در کل کشور نیست
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: معاون آمــــوزش ابتدایی 
گفت: آغاز سال تحصیلی در 15 شهریور به معنای باز شدن 

مدارس در کل کشور نیست.
آمــــوزش ابتدایــــی آموزش و  رضــــوان حکیــــم زاده معــــاون 
پرورش در برنامه تکیه خانه شــــبکه دو که صبح روز گذشته 
آنتــــن رفت با بیــــان اینکه بازگشــــایی مــــدارس در 15  روی 
شــــهریورماه به معنــــای باز کردن مــــدارس و حضور فیزیکی 
دانش آموزان ســــر کالس نیســــت، گفت: بــــرای ما موضوع 
مهم تداوم جریان آموزشی و پرورشــــی است و اینکه بچه ها 
ســــال تحصیلی را بــــدون هیچ مشــــکلی آغاز کنند. شــــروع 
جریان آموزش به گونه ای باشــــد که با رعایت شــــیوه نامه ها 
آغاز  دانش آموزان بدون هیچ مشــــکلی ســــال تحصیلــــی را 
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 دســــتاوردهای این جریان، درگیری 
والدین در امر آموزش بود. قباًل شاید والدین دانش آموزان 
 در بخــــش ابتدایی 

ً
در جریــــان تحصیــــل نبودند. خصوصــــا

والدین پای کار آمدند هر چند در سند تحول بنیادین آمده 
که والدین شــــرکای اصلی و راهبردی هســــتند و امیدواریم 

این دستاورد را حفظ کنیم.
معــــاون آموزش ابتدایــــی درباره جذب معلمان برای ســــال 
تحصیلــــی جدید نیز گفــــت: مذاکــــرات با ســــازمان اداری و 

اســــتخدامی انجام شــــده اســــت و مجوز برای جــــذب معلم 
گرفتیــــم امــــا نیــــازی که مشــــکل مــــا را حــــل کند بیشــــتر از 
مجوزهاســــت و ان شاءاهلل با محاســــبه تراکم دانش آموزان، 
نیاز واقعی مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم در راستای عدالت 
آموزشــــی و فراهم کردن فرصت های 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 پیگیری هایی 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 دســــتگاه ها نیز وجود دارد. مثــــاًل دریافتی 
همــــکاران در وزارت علوم کــــه در دانشــــگاه تدریس می کنند 
کمتر از همکاران هم تخصصشان در وزارت بهداشت هست. 
یعنی این تفــــاوت وجود دارد. در خصــــوص آموزش و پرورش 
 کار کردن در مدرســــه کار دشــــواری است؛ 

ً
باید بگویم که واقعا

 برای دوره ابتدایی. تدریــــس در کالس اول به مراتب 
ً
خصوصا

سخت تر از دوره دکتراســــت. معلم کالس اول بعد از یکسال 
تــــالش شــــاهد پیشــــرفت چشــــمگیری در دانش آموزانش 
اســــت و برای همین اســــت که هیچ معلم دیگری در سراســــر 
عمر مــــا این تأثیر را ندارد. برای ارتقــــا جایگاه معلمان همچنان 
تالش هایــــی دارد صورت می گیــــرد. حکیــــم زاده درباره حضور 
دانش آموزان در مدارس و رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 

بیان کرد: برای رعایت شیوه نامه ها همکاری تنگاتنگی با وزارت 
بهداشــــت داریم و همه اقداماتی که انجام می دهیم با رعایت 
شیوه نامه  هاســــت. باید با افتخار بگویم کــــه ما امتحانات پایه 
نهم و نهایی را با شرکت بیش از 600 هزار دانش آموزان و حتی 
یک مورد مشــــکل نداشــــتیم و یا ثبت نام ورودی های جدید 
 پایه های اول که برای غربالگری سنجش هم مراجعه 

ً
خصوصا

کردند مشکلی نبود و تمهیداتی اندیشیده شد که خانواده ها 
بدون دغدغه باشند. دستورالعمل شــــروع سال هم در جای 
جایش تأکید شــــده با رعایت شــــیوه نامه ها توانستیم سرانه 
خاصــــی را دریافــــت کنیم و امیدواریم اســــتمرار پیــــدا کند و به 

خانواده ها اطمینان می دهیم سالمت بچه ها 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 
دانش آموزی کم اســــت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
کالس های درس به صورت حضوری اســــت؛ در مناطق زرد، 
آموزش به صورت ترکیبی اســــت یعنی هم در بستر مجازی 
و هــــم دانش آموزان با حفظ شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 
مدارس حضور پیدا می کنند و در وضعیت قرمز نیز فقط در 
آموزش های تلویزیونی است. آموزش های  بســــتر مجازی و 
تلویزیونی اتفاق خوبی اســــت و خوشــــبختانه با توافق صدا 
 برنامه تلویزیونی را خواهیم 

ً
و ســــیما، از 15 شــــهریور مجددا

 مناطق ســــفید مناطق روستایی و عشایری 
ً
داشــــت. عمدتا

است که آموزش ها حضوری خواهد بود.



به شــماره ثبت 10010 و شناســه ملی 10820097781 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/02 تصمیمات 
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 0، مجتمع اداری تجاری آریان، طبقه 11 ، واحد 125، کدپســتی 
6515691668 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 
2 - به 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

آگهی تغییرات شرکت ره ساز ماشین الوند  )سهامی خاص (

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

به شماره ثبت 421 و شناسه ملی 10820024428 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تعداد اعضاء هیئت مدیره از2 نفربه 3 نفر افزایش یافت وماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

959250

آگهی تغییرات شرکت ماکارونی مهشاد  )سهامی خاص (

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

 به شماره ثبت 200 و شناسه ملی 10820011718 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - ســمت 
اعضای هیات مدیره برای الباقی مدت تا تاریخ 1399/08/20 به شــرح ذیل 
تعیین گردیــد: آقای محمود قائمی به کدملی 3874273016 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای یعقوب محمدی فر به کدملی 3309042361 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی لطفعلی زاده مهرآبادی به کدملی 
0042718635 به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای داود دمقی به 
کدملی 4030080170 به سمت منشی و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا 
شاه نظری به کدملی 3871057428 به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا 
بریری به کدملی 0042194547 به سمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( 
2 - دارندگان 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. 

959247

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

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

در تاریخ 1399/05/29 به شماره ثبت 14270 به 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 119/2396 مورخ 1399/05/22 سازمان 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 11 ، بلوار میرسیدعلی همدانی ، پالک 0 
، طبقه همکف کدپستی 6519777414 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید 
اسکندری به شــماره ملی 4040014952 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقای وحید اسکندری به شماره ملی 4040014960 دارنده 500000 ریال 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 4040014960 و 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.

959248

 آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان برخط گنجنامه

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

در تاریخ 1399/05/15 به شماره ثبت 1038 به 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 119/2064 مورخ 1399/05/07 سازمان 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 6584139352 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی 
اسکندری به شــماره ملی 3979389464 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
خانم مریم اسکندری به شماره ملی 3979865762 دارنده 500000 ریال 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 3979865762 و 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. 

959249

 آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود الوند پیشخوان سرکان

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

علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/04       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/20

برابر رأی شــماره 139960326001000620 مورخه 1399/05/27 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 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 103330 صادره 
از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/25 مترمربع 
قسمتی از پالک های 87  و 79 فرعی از 9 اصلی 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 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند 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.

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

م.الف 813
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/04       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/20

برابر رأی شــماره 139960326001000622 مورخه 1399/05/28 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 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 پالک های 87  و 79 فرعی از 9 اصلی 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 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 811

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

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شــماره 139960326004000348 
مورخه 1399/04/08 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای محمدرضا نوروزی به شناســنامه شــماره 375 
و کــد ملی 3978727749 فرزند ابراهیم متقاضی پرونده کالســه 1394114426004000068 در 
ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پالک 5036 فرع از 550 فرعی از یک اصلی به مساحت 127/36 
مترمربع و قســمتی از پالک 549 فرعی از یک اصلی به مســاحت 42/54 مترمربع جمعاً به مساحت 
169/90 مترمربع 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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه 
آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ 
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 
می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون 
توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد. 
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
م.الف 295 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/21          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/04

ه باشید
ما همرا

با 

آگهی حصر وراثت

م.الف 296

خانم خدیجه اکبری دارای شناســنامه شــماره 27 به 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 9 در تاریخ 98/12/08 
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه 
منحصر اســت به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر همسر 
متوفی 2- حاتم ترکمندجو فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 40140181311 
صادره از بهار متولد 1371 فرزند ذکور متوفی 3- سجاد ترکمندجو فرزند اسمعیل 
به شماره شناسنامه 4052110978 صادره از بهار متولد 1367 فرزند ذکور متوفی 
4- حسین ترکمندجو فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 4910122079 صادره 
از بهار متولد 1360 فرزند ذکور متوفی 5- ســمیه ترکمندجو فرزند اســمعیل به 
شماره شناســنامه 4051907708 صادره از بهار متولد 1363 فرزند اناث متوفی 
6- زهره ترکمندجو فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 4040274865 صادره از 
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6
»پیام حیدری«

 داور شهرآورد تهران شد

هگمتانه، گروه ورزش: وبگاه فدراســــیون فوتبال 
فدراســــیون  داوری  دپارتمــــان  رئیــــس  نوشــــت؛ 

کرد. ارائه  توضیحاتی 
داوری  دپارتمــــان  ســــهرابی،رئیس  علیرضــــا 
فدراســــیون دربــــاره قضــــاوت شــــهرآورد عنوان 
کمیتــــه ای به نام  کــــرد: در فدراســــیون فوتبــــال 
کمیتــــه صیانــــت از مســــابقات وجــــود دارد کــــه 
تمامــــی موارد و مســــائل مربوط بــــه همه بازی ها 
فهرســــت  من  وقتی  جمله  از  می کننــــد.  رصــــد  را 
چیدمــــان  کمیتــــه  یــــر  ز تأییــــد  مــــورد  داوران 
آقای  حضــــور  با  کــــردم  ارائــــه  را  شــــهرآورد  بــــرای 

کرمانشــــاهی مخالفت شد.
آقــــای  وی ادامــــه داد: برخــــالف برخــــی اظهــــارات 
بهارونــــد اصال جزو نفــــرات این کمیته نیســــتند و 
در این جلســــه حضور ندارند و طــــرح مباحث این 
کرمانشــــاهی  قضاوت  وی  دســــتور  بــــا  که  چنینی 
بــــرای شــــهرآورد وتو شــــده فاقــــد اعتبــــار و قابل 
پیگیری اســــت.از ســــوی دیگر هیچ ابالغی هم به 
آقای کرمانشــــاهی در این مدت داده نشــــده بود 
و همانطور که رئیس محترم حراســــت فدراسیون 
کیــــد داشــــتند این مــــوارد گمانه زنی رســــانه ای  تأ

است. بوده 
دیگــــر  ود:داوران  افــــز داوری  دپارتمــــان  رئیــــس 
، پیــــام حیدری،  پیشــــنهادی دپارتمــــان زاهدی فر
کوپال ناظمی بودنــــد. در این میان،  ســــید علی و 
من هم بالفاصله با آقــــای صفیری تماس گرفتم و 
موضوع مخالفت با قضاوت کرمانشــــاهی را اطالع 

دادم.
به  توجه  بــــا  هم  اکنــــون  کرد:  یــــح  تصر ســــهرابی 
تغییر  بــــر  کیــــد  تأ چیدمــــان  کمیتــــه  یــــر  ز اینکــــه 
قــــای زاهــــدی فــــر دارنــــد، دپارتمــــان تصمیــــم  آ
کرده و »پیــــام حیدری«،  را اجــــرا  کمیتــــه داوران 
را  ر  دیدا این  قضاوت  کشــــورمان  شایسته  داور 

داشت.  خواهد  برعهده 

خبـــــر

استان

پیروزی پرگل شهرداری همدان 
در ایستگاه پایانی لیگ 2

شهرداری آستارا حریف پاس در پلی آف

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: در هفته پایانی گــــروه اول لیگ 
دسته دوم فوتبال کشــــور تیم فوتبال شهرداری همدان 
میزبان آواالن کامیاران بود که موفق شــــد با 4 گل حریف 

خود را گل باران کند.
در این دیــــدار دروازه بانان دو تیم هر کــــدام یک پنالتی 
با نمایشــــی  کردند همچنین محی الدین عنبری  را مهار 
درخشــــان دروازه شــــهرداری را در چندیــــن موقعیــــت 
بســــته نگه داشــــت، دروازه بــــان تیم کامیــــاران نیز روز 
بسیار خوبی را پشت ســــر گذاشت و علی رغم دریافت 
4 گل چندین گل دیگر را هــــم دریافت نکرد و عملکرد 

داشت. مناسبی 
در پایان رقابت هــــای گروه اول لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشــــور تیــــم فوتبــــال اســــتقالل مالثانی درصــــدر جدول 
ایســــتاد تا جواز حضور در لیگ دســــته 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 10 پیروزی، 8 تساوی و 
8 شکســــت با 38 امتیاز در رده ششم جدول به کار خود 

پایان داد.

ع کرونا ورزش و بهداشت روانی در دوران شیو
هگمتانه، گروه ورزش: با توجه به اینکه در دوران شــــیوع 
ویــــروس کرونــــا بهتر اســــت در خانــــه بمانیم، مــــی  توان 
حرکات ورزشی مناســــب محیط خانه را به تنهایی یا همراه 
با فرزندان و والدین انجام داد تا شــــاداب و با نشاط زندگی 

روزمره خود را پیش ببریم.
ترس و نگرانــــی در مورد ویروس کرونا توجه تمام دنیا را به 
خود معطوف کرده اســــت و هرچند این ویروس سرعت 
انتقال باالیی دارد اما باید توجه کنیم افراد زیادی ســــاالنه 
در اثر بیماری  هایی که مانند آنفلوآنزای فصلی خیلی آشنا 

هستند از دنیا می  روند.
اضطــــراب می تواند بر رفتــــار ما اثر بگــــذارد و رفتار نیز خود 
ممکن اســــت باعث بیمــــاری یا تشــــدید وضعیت بیمار 
شــــود، بنابراین تغییرات رفتاری ناشــــی از موقعیت  های 
، شــــرایط را برای همه اعضای خانواده ناسالم  اضطراب آور
می کنــــد، از جملــــه اینکــــه به  صــــورت ایجاد بــــی نظمی در 

وعده  های غذا و ساعت خواب شاهد آن خواهیم بود.
در شــــرایط اضطرابــــی، فرد به گونــــه  ای عمــــل می  کند که 
احتمــــال ابتال به بیماری یا آســــیب  دیدگی در وی افزایش 
می یابــــد، بنابراین  اگر نگرانی ما درباره چیزی بود که خارج از 
کنترل ما اســــت یا درباره آینده ای که هنوز نیامده خواهد 
بود و نمی  شــــود کاری برای آن انجــــام داد، درگیر اضطراب 
هستیم؛ اضطراب باعث می شــــود افراد به طور مکرر پیام 
 های اشــــتباه و نادرست برای هم ارسال کنند، در حالی که 
دستورالعمل  های درست و مؤثر نادیده گرفته می  شوند.
بر اســــاس این مطلب که از ســــوی فدراســــیون پزشکی 
ورزشی تهیه شــــده، برای مقابله با اضطراب ناشی از کرونا 
به نکات مختلفی باید توجه داشــــت. ابتــــدا اینکه نکات 
بهداشــــتی را جدی گرفته و رعایت کنیم )شســــتن مداوم 
دســــت  ها با آب و صابون حداقل به مــــدت 20 تا 30 ثانیه،   
پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با استفاده 
از دســــتمال کاغذی و...( و در عین حال بــــه تغذیه خود و 

خانواده  اهمیت دهیم تا بتوانیم جسم مان 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 نقشــــی حیاتی 
در تعادل کارکرد دســــتگاه ایمنی بــــازی می کند و بدبینی، 
افســــردگی، اضطــــراب و نگرانــــی در مورد ابتال بــــه بیماری 
باعــــث کاهش دســــتگاه دفاعی بدن شــــده و بــــدن را در 
مقابل ویروس ضعیــــف و ناتوان خواهد کرد. باید مراقب 
خطای شناختی فاجعه  سازی یا بزرگنمایی باشیم؛ تمایل 
به اغراق کــــردن موارد خوب یا بد نوعــــی تفکر غیرمنطقی 
اســــت که باعث فاجعه  سازی در مورد موضوعات شده و 

زمینه اضطراب و افسردگی را به  وجود می آورد.
همچنین بزرگنمایی ابتال به ویروس کرونا باعث می شود 
خودمــــان را در مقابــــل ویروس ناتوان در نظــــر گرفته و به 
شــــدت احســــاس ناامنی،  درماندگی و افســــردگی کنیم. 
از کــــودکان در برابر ترس ناشــــی از ابتال بــــه ویروس کرونا 
محافظت کنیم، یادمان باشــــد به عنــــوان والدین اولین 
الگوهــــای رفتــــاری فرزندمــــان هســــتیم و اگــــر فرزندان،   
کــــودکان و نوجوانــــان خــــود را دوســــت داریم بــــا افکار و 
آموزش های مثبت و نه ترســــناک،   آن هــــا را برای مقابله با 

ویروس آماده کنیم.
وقتی خیلی نگران هســــتیم و اضطراب داریم، روش  های 

آرام  ســــازی را انجام دهیم )تنفس باید بســــیار آرام باشد و 
تا جایی که احســــاس راحتی دارید قبل از بازدم نگه دارید؛ 
به عبارت دیگر تنفس شــــکمی انجام دهیــــد و این کار را 
به  صورت نشسته یا ایســــتاده هم می  توان انجام داد(. با 
کسانی که دوستشــــان دارید، حرف بزنید و از نگرانی خود 
در مورد بیمــــاری صحبت کنید، اما تمــــام صحبت خود را 
معطوف بــــه کرونا نکنیــــد. کارهای کوچــــک لذت  بخش 

مانند مطالعه،   نقاشی و رنگ آمیزی کردن انجام دهید.
به جای نگرانی در مورد از دست دادن چیزهایی که دارید،   
لذت چیزهایی کــــه داریــــد را ببرید و قدرشــــان را بدانید و 
به خاطــــر نگرانی بــــرای فرزندتان و ابتالی وی بــــه بیماری،   
بــــا او بدرفتــــاری نکنید. اگــــر از قبل مشــــکالت اضطرابی 
داشته اید، ممکن اســــت در روزهای اخیر عالئم اضطرابی 
بیشــــتری را تجربه کنید،  پس حتما یکــــی از روش  های آرام  
ســــازی را انجام دهیــــد تا بتوانیــــد بر اضطراب خــــود غلبه 
کنیــــد. در صورتی که تحت اضطراب و فشــــار 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 اســــت در خانه بمانیــــم، می  توانیم 
حرکات ورزشی مناســــب محیط خانه را به تنهایی یا همراه 
با فرزندان و والدین خود انجام دهیم تا شاداب و با نشاط 
بمانیم. ورزشــــکاران تیم  های ملی و حرفه  ای و باشگاهی 
که در حال حاضر در اردو به ســــر نمی برنــــد، حتما از روش 
تصویرســــازی ذهنی اســــتفاده کنند تا بتواننــــد از تجارب 
ذخیره شــــده در حافظه  شــــان در جهت افزایش انگیزه و 

کارایی بهتر در زمان بازگشت به اردو بهره مند شوند.
به نقل از ایســــنا، بــــه عنوان ورزشــــکاران تیم هــــای ملی، 
حرفه ای 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.

با تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون؛

بازگشت سقف قرارداد به فوتبال ایران
زش: در جلســــه هیأت رئیســــه  وه ور هگمتانــــه، گر
ی  برا ه  دوبار که  شــــد  مصوب  فوتبال  فدراســــیون 
یکنان ســــقف در نظــــر گرفته  نقــــل و انتقــــاالت باز

. د شو
ن  ســــیو ا ر فد ئیســــه  ر ت  هیــــأ ی  عضــــا ا جلســــه 
ســــت  پر سر  ، ند و ر بها ر  حیــــد ر  حضــــو بــــا  ل  تبــــا فو
و  کل  بیــــر د  ، نبــــی محمد ی  مهــــد  ، ن ســــیو ا ر فد
 ، نــــی لقا طا ظــــم  لکا ا عبد  ، ن میا ســــال ا د  محمــــو
لیــــال  و  ن  نیــــا صفها ا ن  و یــــد فر  ، شــــیعی د  محمــــو

. شد ر  ا گز بر ه  د ا فی ز صو
فوتبال  فدراســــیون  دبیــــرکل  جلســــه،  این  آغاز  در 
گزارشــــی درباره موضوعات جــــاری و برنامه اردوها و 
مســــابقات تیم های ملی رده هــــای مختلف به اعضا 

کرد. ارائه 
اعضا  تأیید  بــــه  جلســــه  در  ذیل  مصوبات  ادامه،  در 

: سید ر
1_تصویب ســــقف نقل و انتقاالت بازیکنان فوتبال 

آتی فصل  در 
خارجــــی  مربــــی  و  بازیکــــن  جــــذب  2_ممنوعیــــت 
آتــــی در تمامــــی باشــــگاه های کشــــور  بــــرای فصــــل 
زی و  با توجــــه به عــــدم در اختیار داشــــتن منابــــع ار

ارز انتقال  و  نقل  محدودیت های 
3_ادامه قــــرارداد بازیکنــــان و مربیــــان خارجی که از 
فصول قبل با باشــــگاه ها قرارداد داشته اند بالمانع 
اســــت و در صورتی که قرارداد آنها به اتمام رســــیده 
تمدید  می توانند  خود  فعلی  باشــــگاه  با  فقط  باشــــد 
کننــــد و با باشــــگاه ثالث دیگــــر نمی تواننــــد تفاهم 

کنند یا قراردادی به امضا رســــانند.
4_تمامــــی بازیکنان و مربیان داخلی بدون اســــتثنا 
هســــتند  خود  باشــــگاه  با  ریالی  قــــرارداد  دارای  کــــه 

می بایســــت در ســــایر موارد قرارداد نیــــز واحد پول 
ملی)ریــــال یــــا تومان(توافــــق و به تفاهم برســــند و 

. غیر ال
5_تخصیــــص حــــق عضویت مســــابقات لیــــگ برتر 

فوتبال مطابق مصوبات قبلی الزم االجرا می باشــــد.
بازیکنان  وضعیــــت  تعییــــن  مقــــررات  6_تصویــــب 

فوتســــال با رعایت الزامات قانونی
آموزشــــی با حضــــور مربیان  7_برگــــزاری دوره هــــای 
کشــــور  داخل  مربیان  برای  بین المللی  نــــام  صاحب 

وبینار صورت  به 
8_تصویب عملکرد و صورت های مالی فدراســــیون
2027 مقرر  9_دربــــاره میزبانی جــــام ملت های آســــیا 
هیأت  به  دوره ای  صورت  به  جلســــات  گزارش  شــــد 

گردد. ارائه  رئیسه 

نایب رئیس هیأت کشتی همدان:
حضور در لیگ بدون کشتی گیران بومی منطقی نبود

هگمتانه، گروه ورزش: نایب رئیس هیأت کشــــتی همدان گفت: حضور در لیگ برتر کشتی آزاد 
کشور بدون برخورداری از کشتی گیران مطرح بومی منطقی نبود.

مســــعود مصطفی جــــوکار اظهار کرد: نمی توانســــتیم با صرف ســــه میلیارد تومــــان هزینه بدون 
برخورداری از مهره های بومی راهی لیگ برتر کشتی شویم.

وی بیان کرد: مهره های کلیدی کشــــتی همدان سرباز هســــتند و در لیگ امسال اجازه حضور در 

تیم دیگری ندارند.
جوکار خاطرنشــــان کرد: فلسفه لیگ شکوفایی استعدادها است در حالی که داشته های کشتی 
همدان با دیگر تیم ها قرارداد دارند و در صورت حضور نماینده ای از اســــتان در مســــابقات، باید 

ترکیب غیربومی را تشکیل می دادیم.
کید بر اینکه هدف کشــــتی همدان حضــــور نماینده در المپیک اســــت، گفت: در انتظار  وی بــــا تأ

پایان پذیری شیوع کرونا هســــتیم تا بتوانیم در این چارچوب برنامه های خود را اجرایی کنیم.
نایب رئیس هیأت کشــــتی همدان اضافه کرد: هم اینک به صورت مجازی فعالیت های کشــــتی 

استان را ادامه می دهیم و تاکنون موفق عمل کرده ایم.
کید بر اینکه نهاوند، مالیر و همدان پیشــــانی رشــــد و توســــعه کشــــتی همدان هستند،  وی با تأ
گفت: تقویت این ســــه شهرســــتان منجر به قدرتمند شــــدن کشــــتی اســــتان می شــــود چرا که 

میعادگاه قهرمانان ارزنده جهان و المپیک هستند.
جوکار یادآور شــــد: کشــــتی برای تداوم درخشــــش های گذشــــته نیاز به بودجه مناســــب دارد تا 

قهرمانان مستعد بتوانند بدون دغدغه در خدمت کشتی باشند.
همدان دارای پنج هزار کشتی گیر و مربی است.
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هگمتانه، گــــروه فرهنگ شــــهروندی - زهــــرا ذوالفقاری: 
و  کنش هــــا  رفتارهــــا،  شــــهروندی،  فرهنــــگ  امــــروزه 
مختلف  موضوعات  قبــــال  در  شــــهروندان  واکنش های 
شــــهر نکته ای مهم و تأثیرگذار در شــــهرهای رو به رشــــد 
اســــت، در واقع با گسترده شدن شــــهرها و جوامع و زیاد 
شــــدن جمعیت آنچه که مهم می شــــود چگونه زیســــتن 
در کنــــار هم اســــت کــــه این مهم هــــم با ترویــــج فرهنگ 
شهروندی عملی می شــــود، در این میان فرهنگسراها به 
عنوان مراکز فرهنگــــی و اجتماعی می توانند نقش مؤثری 

را در ترویج فرهنگ شهروندی داشته باشند.

فعالیــــت 17 مجموعــــه فرهنگی و فرهنگســــرا در   �
شهر همدان

امــــروزه با توجــــه به گســــترش شهر نشــــینی موضوعات 
مختلفی پیش روی شــــهرها و مدیریت شهری قرار گرفته 

است.
گســــترش  فرهنگــــی  موضوعــــات  و   شــــهری  مدیریــــت 
شهرنشــــینی، مسائل و مشــــکالت خاص زندگی شهری، 
بیش از بیش ضــــرورت توجه همه جانبه بــــه راهبردهای 
سودمند برای بهینه ســــازی زندگی ساکنان شهرها را الزم 

ساخته است.
در راســــتای بند 6 مــــاده 55 قانــــون شــــهرداری ها و ارتقا 
فرهنــــگ اســــالمی - ایرانی شــــهروندان با رویکــــرد ایجاد 
محیط های با نشــــاط و جذاب، فرهنگســــراها نیز شــــکل 
می گیرند که در ایــــن مراکز فرهنگی شــــرایط آموزش های 
امــــور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و هنرهای گوناگون در 
راستای اعتالی فرهنگ شهرداری ها و شهرنشینی فراهم 

می شود.
به واقع فرهنگســــرا ساختمانی است که در آن یک یا چند 
نهــــاد فرهنگی فعالیــــت دارند، در فرهنگســــراها معمواًل 
شــــرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی 
و همچنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون را نیز دارا 

هستند. 
مدیریت شــــهری همدان هم در راستای آموزش و نشاط 
شهروندان و ترویج فرهنگ شهروندی اقدام به راه اندازی 

چندین فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی کرده است.
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان در گفتگو با خبرنگار هگمتانــــه اظهار کرد: از آنجا 
که فرهنگسراها در ســــطح محله ای هستند تأثیر بسزایی 

را در ترویج فرهنگ شهروندی دارند.
روح اله وجدی با اشــــاره به اینکه فرهنگســــراهای شهر در 
ســــطوح مختلف ورزشــــی، فرهنگی، اجتناعــــی، هنری و... 
فعالیت می کنند، عنوان کرد: یکــــی از اولویت های اصلی 

آموزش شــــهروندی در راستای ترویج  این فرهنگ سراها 
فرهنگ شهروندی است.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ ســــراها با توجــــه به محله ای 
بــــودن تأثیرگــــذار هســــتند، گفــــت: بــــا توجــــه بــــه اینکه 
فرهنگســــراها در ســــطح محلــــه ای فعالیــــت می کنند در 
ترویج فرهنگ شهروندی موفق بوده اند و نتایج خوبی به 

دست آمده است.
این مســــؤول به استقبال گسترده شهروندان همدانی از 
مجموعه های فرهنگی همدان اشــــاره و بیان کرد: برگزاری 
اردوها، کالس ها، مسابقات، کالس های آموزشی، برگزاری 
کالس در راســــتای ترویــــج فرهنــــگ شــــهروندی از جمله 

اقدامات این مجموعه ها در شعاع محله است.
وجدی بــــا اشــــاره بــــه فعالیــــت 17 مجموعــــه فرهنگی و 
فرهنگسرا در شــــهر همدان اظهار کرد: در راستای ترویج 
فرهنگ شهروندی توزیع کتابچه و بروشور انجام می شود .
وی به برگــــزاری کالس ها در فضای مجازی در ایام شــــیوع 
کرونا اشاره داشت و افزود: این کالس ها در حوزه آموزش 

سالمت و رعایت نکات بهداشتی برگزار می شد.
ایــــن مســــؤول با اعــــالم ایــــن مطلــــب کــــه آموزش های 
شهروندی در راستای فرهنگ سازی زباله در فرهنگسراها 
و  فرهنگســــراها  کــــرد:  بیــــان  اســــت،  بــــوده  تأثیرگــــذار 
مجموعه هــــای فرهنگــــی بیــــش از دو هزار مخاطــــب را در 
شــــهر پوشــــش می دهند که این مهم در ترویج فرهنگ 

شهروندی مؤثر است.
وجــــدی با بیــــان اینکه آموزش هــــای شــــهروندی رایگان 
اســــت، عنوان کــــرد: به جــــد می توان گفــــت آموزش های 
شــــهروندی بســــیار نتیجه بخش بــــوده به طــــوری که در 

فرهنگ زباله پیشرفت های بسیاری حاصل شده است.
آموزش شــــهروندی شــــهرداری  وی به افتتاح مرکز جامع 
همــــدان اشــــاره و بیــــان کــــرد: همچنیــــن پــــارک آموزش 
شهروندی در کنار مجتمع عین القضات همدان با پیاده 
سازی موضوعات مختلف و در خصوص آداب شهروندی 

راه اندازی می شود.
وجدی بــــه فعالیت 11 فرهنگســــرا در شــــهر همــــدان نیز 
اشــــاره ای کرد و گفت: امروزه آموزش از طریق موســــیقی، 
هنر نقاشــــی، تئاتر و نمایش تأثیرگذاری باالیی دارد که در 
فرهنگسراهای شهر آموزش های شهروندی از این طریق 

انجام شده است.
آمــــوزش شــــهروندی در یــــک تعریــــف، عبارت از رشــــد و 
پرورش دادن ظرفیت های افراد و گروه ها برای مشــــارکت 
گاهانه و مســــؤوالنه در زندگی  و تصمیم گیــــری و عمــــل آ

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. 
یک کارشــــناس جامعــــه شناســــی در گفتگو بــــا خبرنگار 

هگمتانه، در این خصوص گفت: آموزش های شهروندی 
امــــروزه نقش مهمــــی در تقویــــت روح جمعــــی و وجدان 
آموزش هایی  جمعی جامعــــه دارد؛ درواقع وجود چنیــــن 
موجب اثرگــــذاری عناصر اصلی شــــهروندی چــــون نظام 
حقوقــــی، حس عضویــــت ملی، حس تعلق و وابســــتگی 
اجتماعــــی بــــر وضعیت ارتباطــــات بین فرهنگــــی جامعه 

می شود. 
 ســــمیه گوهری انصاف ادامه داد: تمامــــی جوامع معاصر 
دارای ایــــن نگرانی و دل مشــــغولی هســــتند کــــه چگونه 
نوجوانــــان و جوانان را برای زندگی شــــهری و شــــهروندی 
آماده ســــازند و راه و رسم مشــــارکت در مسائل اجتماعی 
را به آنــــان بیاموزند، بســــیاری از مردم معتقدنــــد که نظام 
آموزشــــی بایــــد مهارت هایی را آموزش دهد کــــه جوانان و 
شــــهروندان را برای مشــــکالت زندگی اجتماعــــی، محلی، 

ایالتی و سیاست های ملی آماده سازد. 
آمــــوزش فرهنــــگ زندگی  وی بیان کــــرد: امــــروزه فقدان 

گاهی از فرهنگ و قواعد  شهری کاماًل مشــــهود بوده و ناآ
رفتاری زندگی شــــهری، هزینه های زیادی را به مســــؤوالن 
شــــهر و شــــهروندان تحمیل می کند، آموزش شهروندی 

عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی است.
گوهــــری افزود: آمــــوزش شــــهروندی منجر بــــه تحکیم و 
تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی برای استحکام 

دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می شود.
وی تصریح کرد: این آموزش ها می تواند توســــط خانواده، 
مدرسه و رســــانه های همگانی و سایر نهادهای اجتماعی 
مثــــل فرهنگســــراها انجام بگیــــرد، چنیــــن آموزش هایی 
از ســــوی فرهنگســــراها نوعــــی اعتمــــاد به نفــــس و رفتار 
مســــؤوالنه از نظر اجتماعی و اخالقی بــــه وجود می آورد، و 
گاهی درباره  نقش دیگر ایــــن مؤلفه ها ارایه اطالعــــات و آ

مسائل عمومی جامعه است.
این کارشناس گفت: این آموزه ها به روابط اجتماعی بین 
افراد و روابط افراد و نهاد ســــاختار نظــــام اجتماعی مربوط 

می شــــود که فرهنگســــراها می توانند با ارائه آموزش های 
متناسب با نیاز اهالی محله ها و مناطق مربوطه در گروه ها 
و سنین متفاوت، آنها را برای زندگی شهروندی و رفتارها و 

نگرش های صحیح شهروندی آماده کنند.
وی توضیح داد: رشد ســــریع و بی وقفه شهرها و انباشت 
مشکالت و مســــائل شــــهری مجالی برای اندیشیدن به 
حوزه شــــهروندی و آموزش شــــهروندی باقی نگذاشــــته 
اســــت، در حالی که این موضوع یکی از مهمترین مسائل 

اجتماعی و فرهنگی شهر ها است. 
گوهری اظهار کرد: با آموزش شهروندی است که ساکنان 
شــــهرها به بهبود فضاهای عمومی و حتی جزئیاتی مانند 
پاکیزه نگهداشتن فضاهای شهری فکر می کنند، نسبت 
به مسائل شــــهری دغدغه مند می شوند و برای مشارکت 

در امور شهر انگیزه پیدا می کنند.
گاه سازی شــــهروندان از حیطه فعالیت  آ اطالع رسانی و 
شهروندی  آموزش های  بودن  متناســــب  فرهنگسراها، 
و اســــتفاده از آموزش هــــای متناســــب بــــا شــــهروندان 
آن منطقــــه و اســــتفاده از کادر مجــــرب در آموزش هــــای 
شــــهروندی همــــه و همه از مواردی اســــت که بــــر میزان 
کنندگان  شــــرکت  تمایل  افزایش  و  آموزشــــی  اثربخشی 
در آموزش های فرهنگســــرا مؤثر اســــت، این روند منجر 
به ارتباط دو ســــویه بین نهاد آموزشــــی و مردم )آموزش 
بــــرای رویارویــــی با  را  دیــــدگان( می شــــود، شــــهروندان 
مســــایل و مشــــکالت دنیــــای پیرامــــون خــــود توانمند 
می ســــازد، انتظارات آنهــــا را از یکدیگر تعدیــــل می کند و 
زمینه را برای مشــــارکت یکایک شهروندان در اداره شهر 

فراهم می سازد.

برای شهروند خوب بودن چه کنیم؟
1. سطح سواد و تحصیالت تان را ارتقا بدهید

یکــــی از بهترین کارهایی که برای خدمــــت به جامعه خود 
می توانیــــد انجــــام بدهید، تحصیــــالت عالی اســــت. اگر از 
تحصیالت عالی برخوردار باشید، می توانید جایگاه شغلی 
بهتری پیدا کنید و در رونق اقتصادی کشــــورتان بیشــــتر 
سهیم شــــوید. کســــانی که ســــطح ســــواد باالتری دارند، 
می تواننــــد در رأی گیری ها و ســــایر فعالیت هــــای مدنی با 
گاهــــی کامل تری تصمیــــم گیــــری کنند. پس اگــــر هنوز  آ
دانش آموز هســــتید، نســــبت به درس و مدرسه بی اعتنا 
نباشــــید و بکوشــــید با نمرات خوب، برنامه ریزی درســــی 
، به  مناســــب و اجــــرای روش صحیح مطالعه بــــرای کنکور

دانشگاه راه پیدا کنید.
2. سخت کوش باشید

فرقی نمی کند در چه شــــغلی مشــــغول به کار هســــتید، 
ســــخت کوشــــی در هــــر شــــغلی یکــــی از ضروری تریــــن 
خصوصیات یک شهروند خوب است. وقتی با دل وجان 
ســــر کارتان حاضر شــــوید، هم خدمــــات باکیفیت تری به 
دیگران می رســــانید و هم از این راه کسب درآمد می کنید؛ 
هردوی اینها موجب تقویت و تحکیم وضعیت اقتصادی 

شهرتان می شوند.
3. اخبار روز را دنبال کنید

پیگیــــر اخبار روز باشــــید و از مســــائلی که مردم، شــــهر و 
کشــــورتان را درگیر کرده اند، اطالع کامل پیــــدا کنید. بله، 
اطــــالع »کامل«! به ایــــن معنی که مثال درمــــورد اختالفات 
سیاســــی به دیدگاه های هردو جنــــاح خوب گوش کنید و 
مغرضانه قضاوت کــــردن درمورد دیگران را متوقف کنید. 
سیاست خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که به راحتی 

درمورد رویکردهای احزاب نظردهی کنید.
همچنیــــن از یک شــــهروند خــــوب انتظار مــــی رود که در 
کند.  فرایندهــــای توســــعه و برنامه ریــــزی نیز مشــــارکت 
یــــا  شهرک ســــازی  پروژه هــــای  درمــــورد  را  نظرتــــان  مثــــال 
ســــاخت فروشــــگاه  ها و مراکز خرید به گوش مسؤولین 
برســــانید. ببینید پروژه هایی که قرار است در شهر محل 
ســــکونت تان اجرایی شــــوند، چقــــدر از لحاظ ســــالمتی و 
منافع زیســــت محیطی و اجتماعی به ســــود مردم منطقه 
خواهند بــــود. با نمایندگان شــــهرتان در این باره صحبت 
کنید و بگذارید از نقطه نظرات تان به عنوان یک شــــهروند 

گاه، مطلع شوند. خوب و آ
4. در کارهای خیر شرکت کنید

اگر در وضعیت مالی خوبی هســــتید، بخشی از درآمدتان 
را بــــه کارهای خیر مانند ســــاخت مدرســــه یا بیمارســــتان 
اختصــــاص بدهید. یا اگــــر وقت کافــــی در اختیــــار دارید، 
می توانید در اوقــــات فراغت تان به صــــورت داوطلبانه در 
انجمن های خیریــــه فعالیت کنید. چقدر عالی اســــت اگر 
بتوانید مکانــــی را ایجاد کنید که افراد بی ســــرپناه بتوانند 
غــــذا و جای خــــواب رایــــگان دریافــــت کنند. امــــا پیش از 
اینکــــه به هر خیریــــه ای کمک مالی کنیــــد، حتما به طریقی 

مطمئن شــــوید که خیریه ی موردنظر از کمک های مردمی 
سوء اســــتفاده نکند. متأســــفانه، گاهی شاهد خیریه های 
غیرمجازی هســــتیم کــــه از پول مــــردم در جهــــت منافع 

شخصی استفاده می کنند.
5. خون و پالسما اهدا کنید

خــــون و پالســــما ازجملــــه مایعــــات حیاتی بدن به شــــمار 
می روند. برای اینکه بیمارستان ها و مراکز درمانی با کمبود 
منابــــع خونی مواجه نشــــوند، با اهدای خون و پالســــما به 
مردم شــــهر و کشورتان زندگی ببخشــــید. اگر از دارندگان 
گروه های خونی نادر هســــتید، می توانید بــــا اهدای خون 
به فرشــــته ی نجات هم میهنان تان تبدیل شوید. اهدای 
خون و پالسما به ویژه در پِی وقوع سوانحی که مجروحان 

زیادی برجای می گذارند، بسیار حیاتی است.
6. اصول کمک های اولیه را یاد بگیرید

احیــــای  و  اولیــــه  کمک هــــای  آمــــوزش  کالس هــــای  در 
قلبی ریوی شــــرکت کنیــــد. یادگیری آمادگی هــــای الزم در 
برابر سوانح نیز می تواند در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه 
بسیار کمک کننده واقع شــــود. بهتر است هر چند سال 
یک بــــار در ایــــن کالس ها شــــرکت کنید تــــا مهارت هایی 
را که یــــاد گرفته  اید، فرامــــوش نکنید، زیــــرا احتمال خیلی 
زیادی وجود دارد که آموخته هایتان را تحت فشــــار بحران 

و استرس از یاد ببرید.
7. برای دیگران فرصت کسب درآمد ایجاد کنید

هروقت که از دست تان ساخته است، فرصتی ایجاد کنید 
تا دیگــــران بتوانند با کار کردن برای شــــما پول دربیاورند. 
مثال کسی را اســــتخدام کنید تا باغچه ی منزل تان را مرتب 
کند یــــا اتاق هایتان را رنگ بزند. با ایــــن کار نه تنها به رونق 
کارگران  بــــه  کمــــک می کنیــــد، بلکه  اقتصادی شــــهرتان 

مشاغل خدماتی نیز فرصت کسب درآمد می دهید.
۸. به سالمتی خودتان اهمیت بدهید

باید به ســــالمتی خودتان اهمیت بدهیــــد و تا حد امکان 
ســــالم زندگی کنید. اگر مردم در حفظ سالمتی خود کوشا 
نباشــــند، به همان نســــبت در مطب ها و مراکز درمانی با 
صف های طوالنی تــــری مواجه خواهیم بــــود. این درحالی 
اســــت که اگر هرکســــی مواظب ســــالمتی خودش باشد، 
باعث خواهد شــــد که رسیدگی به ســــایر بیماران با تأخیر 
صورت نگیرد. پــــس همین امروز ورزش کردن را شــــروع 
کنیــــد و رژیم غذایی ســــالم داشــــته باشــــید. بــــا افزایش 
شــــیوع بعضــــی از بیماری هــــا، شــــاید گاهی بــــه  توصیه ی 
پزشــــک به تزریق واکسن نیاز داشــــته باشید. برنامه های 
واکسیناســــیون را جدی بگیرید تا هم ســــالمتی خودتان 
حفظ شــــود و هم کــــودکان اطراف تان که هنوز واکســــن 

نزده اند، به خطر نیفتند.
9. در انتخابات شرکت کنید

مهم ترین کاری که به عنوان یک شهروند خوب می توانید 
انجام بدهید، شــــرکت در انتخابات اســــت. شــــاید گاهی 
احساس کنید که عالقه ای به شرکت در همه ی انتخابات 

ندارید و فقــــط در انتخاباتــــی که به نظر خودتــــان اهمیت 
بیشتری دارند شرکت می کنید، این درحالی است که باید 
در همه ی انتخابات حضور فعال داشــــته باشید. این طور 
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 ضــــرورت دارد، زیرا به ویژه نماینــــدگان مجلس نقش 

بسزایی در تعیین تغییرات ایفا می کنند.
1۰. با نمایندگان شهرتان گفت وگو کنید

اگر به عنوان یک شهروند با مســــائل و مشکالتی روبه رو 
هســــتید که برای تان اهمیــــت خیلی زیادی دارنــــد، باید با 
مراجعه بــــه دفتر ارتباطــــات مردمی نمایندگان شــــهرتان 
درمورد این مســــائل با آنها گفت وگو کنید و به این ترتیب 
مشکالت تان را به گوش مسؤولین برسانید. اگر هنوز به 
سن رأی نرســــیده اید یا در انتخابات اخیر شرکت نکردید، 
بــــاز هم بدانید کســــانی کــــه در انتخابات پیروز شــــده اند، 
نماینــــده ی همــــه ی مــــردم شهرشــــان هســــتند و قطعا 
برای شــــان مهم اســــت که در جریان دیدگاه های مختلف 

قرار بگیرند.
11. در فعالیت های انتخاباتی شرکت کنید

وقتی کشور در آستانه ی انتخابات قرار دارد، همیشه باید 
کسانی باشند که در اداره ی ســــتادهای انتخاباتی، فرایند 
رأی گیری و شــــمارش آرا کمک کننــــد. می توانید به صورت 
داوطلبانــــه در ســــتاد کاندیدای مــــورد عالقه تان فعالیت 
آرا و سایر  کنید و در اداره ی ستادهای انتخاباتی، شمارش 
فعالیت های مشارکتی حضور فعال داشته باشید. بسیار 
عالی اســــت که خانواده، دوســــتان و ســــایر مردم را نیز به 

شرکت در این گونه فعالیت ها تشویق کنید.
12. زباله های قابل بازیافت را تفکیک کنید

زباله های قابل بازیافت مانند کاغذ و پالســــتیک را از سایر 
زباله هــــا تفکیک کنید. وســــایلی که دارای نمــــاد بازیافت 
باشــــند، نیابد با زباله های غیربازیافتی در یک  کیســــه دور 
ریخته شــــوند. به طورکلی، بیشــــتر کاالهای ساخته شــــده 
از کاغذ و پالســــتیک درصورتی که حاوی غذا یا آغشــــته به 
ماده ی خاصی نباشند، قابل بازیافت هستند. با تفکیک 
زباله هــــای بازیافتی می توانید در کاهــــش حجم زباله های 

دفنی سهیم شوید.
13. کود بسازید

لــــی را به کــــود تبدیــــل کنید تا  پســــماند غذاهــــا و مــــواد آ
به این ترتیــــب نیز از حجــــم ضایعات بکاهیــــد. مواد قابل 
تبدیل به کود عبارتند از پســــماند مــــواد غذایی، برگ ها و 
کاغذهایی که در فرایند تولیدشان، از ماده ی سفیدکننده 
استفاده نشده اســــت. اینها را در جعبه ی بزرگی در بیرون 
از منزل جمع آوری و مخلوط شــــان را هــــر چند هفته زیرورو 
کنید. در این مخلوط مقداری خاک هم بریزید و صبر کنید 
تا همه ی اینها تجزیه و به یک مخلوط یک دســــت تبدیل 
شــــوند. این فرایند شــــاید ماه ها طول بکشد. کودهایی را 

که ساخته اید می توانید بفروشــــید یا جهت تقویت خاک 
باغچه ی منزل خودتان، از آنها استفاده کنید.

14. آشغال ها را از روی زمین جمع کنید
به عنوان یک شهروند خوب اگر جایی آشغالی روی زمین 
دیدید، بی اعتنا از کنارش عبور نکنید. چقدر خوب است 
که مثــــال ماهی یک بار بــــه منطقه  ی خاصی از شــــهر بروید 
و همــــه ی آشــــغال هایی را که می بینید، جمــــع کنید. فقط 
اینکه از دســــتکش و ابزارهای مخصوص جمع آوری زباله 
اســــتفاده کنید تا مبادا حیــــن جمع آوری زباله ها آســــیب 
خودجوش  کمپین های  در  می توانیــــد  همچنین  ببینید. 
جمع آوری زباله در شــــهر محل سکونت تان عضو شوید و 

هرازچندگاهی به صورت تیمی به مناطق ُپر از زباله بروید.
15. در نحوه ی شست وشوی خودرو دقت کنید

مــــواد شــــوینده  ای که جهــــت شست وشــــوی خودروها 
به کار می روند، می توانند به محیط زیست آسیب برسانند 
آلودگــــی منابع آب آشــــامیدنی شــــوند.  و حتی منجــــر به 
پس خیلی بهتر اســــت کــــه از شست وشــــوی بی رویه ی 
خودروی شــــخصی خــــود اجتنــــاب کنید و تا حــــد امکان 
آســــیب چندانی به  از شــــوینده هایی اســــتفاده کنید که 
محیط زیســــت نمی رســــانند. همچنین توصیه می شــــود 
در هنگام شست وشــــوی خودرو، از دســــتمال نمناک و 
پاک کننده های چندمنظوره اســــتفاده کنید تا در مصرف 

آب نیز صرفه جویی کرده باشید.
16. از تولیدکنندگان محلی خرید کنید

ســــعی کنید مــــواد غذایی مصرفی خــــود را از کشــــاورزان 
و تولیدکننــــدگان محلــــی بخرید. بــــا ایــــن کار می توانید از 
تأثیــــرات زیســــت محیطی حمــــل و ارســــال مــــواد غذایی 
بــــه مســــافت های دور بکاهیــــد و ضمن کمــــک به رونق 
و  ســــالم   غذاهــــای  و  خوراکی هــــا  از  منطقــــه،  اقتصــــادی 
محصوالت ارگانیک بهره مند شوید. معموال محل تولید 
را می توانیــــد از روی برچســــب بســــته های مــــواد غذایی 
بخوانید. پــــس بیشــــتر از محصوالتی خریــــداری کنید که 
ارگانیک هســــتند و در حوالــــی منطقه ی خودتــــان تولید 

شده باشند.
17. در مصرف آب صرفه جویی کنید

این روزها بسیاری از کشــــورهای جهان با بحران کم آبی 
که  پــــس اصال جــــای تعجب نیســــت  مواجه هســــتند. 
همه ی ما باید در صرفه جویی آب نهایت کوشــــش  مان 
کره ی  که بخش اعظم  را به کار بگیریم. درســــت اســــت 
زمیــــن را آب تشــــکیل می دهد، اما فقــــط مقادیر اندکی 
درحالی که  هستند،  آشــــامیدن  قابل  زمین  آبی  منابع  از 
بســــیاری از مــــا همیــــن مقادیر انــــدک را بــــرای مصارف 
غیرضــــروری مانند باز گذاشــــتن بی مــــورد دوش آب به 

می دهیم. هدر 
چقدر خوب اســــت که مثال برای آبیاری باغچه ی منزل تان 
از  تولیــــدی  پســــاب  همــــان  )یعنــــی  خاکســــتری  آب  از 
فعالیت هایی مانند ظرف شویی یا حمام(، استفاده کنید. 
از حمــــام کردن های غیرضــــروری بپرهیزیــــد و طول مدت 
حمام کردن تــــان را به 10 دقیقــــه یا کمتر برســــانید. راهکار 
دیگر صرفه جویی در مصرف آب این اســــت که از تعبیه ی 
استخرهایی که ُپر کردن یا نظافت شان آب زیادی می برد، 

خودداری کنید.
1۸. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

بسیاری از روش هایی که جهت تولید برق منازل و تأمین 
روشــــنایی به کار می روند، آســــیب زیادی به محیط زیست 
وارد می کنند. از این رو، بهتر اســــت کــــه از انواع انرژی پاک 
مانند انرژی خورشیدی اســــتفاده کنید و در مصرف انرژی 
محتاط باشــــید. ساده ترین راهکار صرفه جویی در مصرف 
انرژی این اســــت که المپ های اضافی را خاموش کنید یا 
به جای اینکه بدون ضرورت خاصــــی پای لوازم برقی مانند 
رایانه بنشــــینید، اوقات فراغت تان را با مطالعه ی کتاب پر 

کنید.
19. از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کنید

به عنــــوان یــــک شــــهروند خــــوب بهتــــر اســــت به جای 
اســــتفاده از خــــودروی شــــخصی، از وســــایل نقلیــــه ی 
عمومی اســــتفاده کنیــــد. با ایــــن کار نه تنها بــــه مقابله 
لودگی هوا کمــــک می کنید، بلکه به لحــــاظ مالی نیز  بــــا آ
از صنعــــت حمل ونقــــل عمومی حمایــــت خواهید کرد. 
این حمایت به ویژه به نفع اقشــــار کم درآمدی است که 

ندارند. شخصی  خودروی 

 فرهنگ 
شهروندی

کتاب های بالاستفاده 
را به فرهنگسراها اهدا کنیم

هگمتانــــه، گــــروه فرهنــــگ شــــهروندی: بــــا اهدای 
کتاب هــــای بالاســــتفاده به فرهنگســــراها، ســــنت 

پسندیده اهدای کتاب رو رونق بخشیم.
به نوشــــته ایرنــــا، اهدای کتــــاب یکی از ســــنت های 
فرهنگی پسندیده است که توسط بسیاری از اهالی 
ادب، فرهنــــگ و هنــــر انجــــام می شــــود، کتاب های 
بالاستفاده که برای مطالعه عموم مردم به کتابخانه ها 
اهدا می شود تا افراد بیشــــتری بتوانند آنها را مطالعه 

کرده و از مفاهیم عمیق آن استفاده کنند.
در این راســــتا، هســــتند افــــرادی که در مناســــبات 
آســــتانه ماه میهمانی  مختلف مانند قرار گرفتن در 
خداوند تعدادی از کتاب های شــــخصی خود را برای 
کمــــک به فرهنــــگ مطالعه و ترویــــج فرهنگ کتاب 
خوانی بــــه کتابخانــــه فرهنگســــراها اهــــدا می کنند 
که ایــــن کتاب ها بــــا موضوعات مختلفــــی از جمله 

سیاست، مذهب، فرهنگ و فناوری است.
افسانه ســــازان   ، احیاگــــر رهبــــر   ،88 فتنــــه  از  گــــذر 
هولوکاست، کشــــف تاریخ، بزم اهریمن، جلوه هایی 
بــــازی  معصومیــــن،  اخالقــــی  فرهنــــگ  عاشــــورا،  از 
زندگی و شــــیوه این بازی، مبانی مدیریت اسالمی و 
الگوهــــای آن و ارتباط شناســــی از جمله عنوان های 
کتاب هایی اهدایی است که با تالش مدیر کتابخانه 
فهرست نویسی  بالفاصله  مختلف  فرهنگسراهای 

می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد.
اکثر کتاب های اهدا شــــده بســــیار عالی اســــت 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، نســــبت به 

آثار آن تا هر زمان که بماند مأجور است.
طرح اهدای کتاب باید به عنوان ســــنتی حســــنه در 
بین مردم فرهنگ ســــازی و نهادینه شــــود تا بتوان 
با ایــــن اقدام بخشــــی از نیازهای منابــــع کتابخانه ها 
در کشــــور را مرتفــــع کرد، پیشــــگامی مســــؤوالن به 
خصوص چهره های برجســــته فرهنگــــی در این امر 

بسیار مهم و الگوساز است.
بــــدون تردید مردم و مســــؤوالن می توانند با اهدای 
کتاب به کتابخانه ها به رشــــد فرهنگی جامعه کمک 
شــــایانی کننــــد و چنانچــــه فقط نیمــــی از کتاب های 
بالاســــتفاده حبس شده در خانه ها و دفاتر کار اهدا 
شــــوند، بخش عمده کمبود منابــــع کتابخانه ای در 

جامعه در کشور حل خواهد شد.
این روزها به دلیل بیماری کرونا بخش زیادی از زمان 
خــــود را در خانه ســــپری می کنیم، این خانه نشــــینی 
فرصت طالیی آشــــتی با یار مهربان را برایمان فراهم 
کرده است و چه خوب است کتاب های سودمندی 

را برای خواندن انتخاب کنیم.
کتاب، کتــــاب خوانی و افزایش ســــرانه مطالعه نماد 
توسعه جوامع بشری است و فراهم کردن امکانات 
و فرصت هــــای مطالعــــه بــــرای تمامی شــــهروندان 
آنــــان بــــه مطالعــــه، تفکــــر و  و ترغیــــب و تشــــویق 
اندیشــــه ورزی و غنی ســــاختن برنامه های فرهنگی 
از اولویت هــــای برنامه هــــای  کتــــاب  محوریــــت  بــــا 

فرهنگسراهاست.

تبدیل تهدید به فرصت 
با فرهنگسرای مجازی

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگ شــــهروندی: الــــزام فعال 
ســــازی فرهنگســــرای مجازی فرصتی بــــرای تبدیل 
تهدید بــــه فرصت اســــت، چراکــــه بــــرای جایگزینی 
محتواهایــــی که بــــا ارزش ها و فرهنــــگ و هویت ما 
همراه نیســــت حذف دنیای مجازی راهکار درستی 

نیست.
به نوشــــته ایمنــــا، دربــــاره چگونگــــی فعالیت های 
مراکــــز  بازگشــــایی  از  پــــس  مجــــازی  فرهنگســــرای 
فرهنگی و هنــــری همچنین آغاز اجــــرای برنامه های 
، باید گفت پــــس از شــــیوع ویروس  عرصــــه محــــور
کرونا فعالیت فرهنگســــرای مجازی بــــا نگاهی بلند 
مــــدت می تواند آغــــاز شــــود. به علت حساســــیت 
موضوع و شرایط دوران شــــیوع ویروس کرونا، الزام 
به فعال ســــازی فرهنگســــرایی برای تولید محتوا در 

فضای مجازی احساس می شود.
باید برای شعار »در خانه بمانیم« راهکاری ارائه داد تا 
مردم بتوانند در خانه بمانند. فضای مجازی می تواند 
در ایــــن عرصه بــــه فرصت تبدیل شــــود، زیــــرا هیچ 
وقت راهــــکاری برای جایگزینــــی محتوای هماهنگ 
با ارزش ها، فرهنــــگ و هویت مــــا در فضای مجازی 
پیشــــنهاد نشــــده اســــت. به همین علت می توان 
تمرکز ویژه بر تولیدات مجازی مناســــب گذاشــــت 
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 برنامه هایــــی کــــه در حــــوزه عمومــــی تعریف 
می شــــود از جمله برنامه هــــای عرصه محــــور باید بر 
اساس ابالغیه های ستاد استان و ملی کرونا باشد. 
در بســــیاری از رویدادهای برگزار شــــده در چند ماه 
اخیــــر از جمله جشــــنواره اســــتندآپ بخــــش اعظم 
فعالیت هــــا در بخــــش مجــــازی بود ضمــــن اینکه 
برنامه هــــای عرصه محور با حفــــظ فاصله اجتماعی و 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان همدان 
برگزار شــــد کــــه می توان بــــا راه اندازی فرهنگســــرای 

مجازی به این امور نظم بیشتری بخشید.

هگمتانه گزارش می دهد:

نقش مؤثر  فرهنگی 
فرهنگسراها در شهر

وجدی:
 11 فرهنگسرا در شهر همدان با 

آموزش از طریق موسیقی، هنر نقاشی، 
تئاتر و نمایش تأثیرگذاری باالیی دارد 

که در فرهنگسراهای شهر آموزش های 
شهروندی از این طریق انجام شده 

است.
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

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

نمائیــد.

شهرداریصالحآبادبهاســتنادماده13آئیننامهمالیشــهرداریهاوطبقمجوزشــماره75/شمورخ99/3/13شورای
مســکونی)بدونپروانه(خودراازطریقمزایدهكتبیباشــرایطذیل اســالمیدرنظرداردتعداد10قطعهزمینتجاریـ

بفروشبرساند.
1-متقاضیانمیتوانندجهتكسباطالعاتبیشتروبازدیداززمینهابهشهرداریصالحآبادمراجعهنمایند.

2-متقاضیانمیبایستجهتهرقطعهزمینطبقجدولذیل5%ازمبلغقیمتكارشناسیرابهعنوانسپردهشركتدرمزایدهرا
تاپایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ99/6/13بحســاب0104567590006سپردهشهردارینزدبانکملیصالحآبادواریزو

فیشواریزیآنرابههمراهدرخواستكتبیباذكرمشخصاتكاملخودبهدفترشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
3-كمیسیونمعامالتشهرداریدرروزشنبهمورخ99/6/15رأسساعت12درمحلشهرداریتشکیلمیگردد.

4-حضورمتقاضیانیانمایندهتاماالختیارایشاندرجلسهاختیاریمیباشد.
5-شهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختارمیباشد.

6-هزینهكارشناسیزمینوهزینهآگهیباخریدارخواهدبود.
7-برندهمزایدهمیبایستظرفمدتیکهفتهنسبتبهواریزكلمبلغبحسابشهرداریاقدامنمایددرغیراینصورتوامتناع

ازانجاممعاملهسپردهویبهنفعشهرداریضبطوبانفردوممعاملهانجامخواهدشد.
8-ســپردهنفراتدوموســومپسازانعقادقراردادبانفراولمســتردمــیگرددودرصورتانصرافســپردهافــرادبهنفع

شهرداریضبطخواهدشد.
9-بهتقاضاهاییكهبدونواریزمبلغسپردهموضوعبند2ارسالشودترتیباثردادهنخواهدشد.

10-قیمتومشخصاتزمینهاطبقجدولذیلمیباشد.

)نوبت دوم(آگهی مزایده مرحله اول

روابطعموميشهرداريصالحآباد

ف
دی

شماره ر
قیمت کارشناسی هر متراژقطعه

سپرده شرکت در قیمت کلی )به ریال(کاربریمترمربع )به ریال(
آدرسمزایده )به ریال(

شاهرخی1/190/000/00060/000/000مسکونی1811707/000/000 كویپردیس)مسکنمهر(تفکیکیفاطمیرضوانـ

شاهرخی1/350/400/00067/500/000مسکونی249168/808/000/000 كویپردیس)مسکنمهر(تفکیکیبرزوصیدلیـ

شاهرخی1/190/000/00060/000/000مسکونی3891707/000/000 كویپردیس)مسکنمهر(تفکیکیفاطمیرضوانـ

شاهرخی1/105/000/00055/250/000مسکونی4621706/500/000 كویپردیس)مسکنمهر(تفکیکیفاطمیرضوانـ

صنعتی5107701/350/000
مشاغلصنعتیتفکیکیورثهمرحومپاكیزهـعرجیگاراژشماره945/000/00047/250/0007تجاری

صنعتی6108701/350/000
مشاغلصنعتیتفکیکیورثهمرحومپاكیزهـعرجیگاراژشماره945/000/00047/250/0007تجاری

صنعتی7109701/350/000
مشاغلصنعتیتفکیکیورثهمرحومپاكیزهـعرجیگاراژشماره945/000/00047/250/0007تجاری

صنعتی8110701/350/000
مشاغلصنعتیتفکیکیورثهمرحومپاكیزهـعرجیگاراژشماره945/000/00047/250/0007تجاری

صنعتی9111701/350/000
مشاغلصنعتیتفکیکیورثهمرحومپاكیزهـعرجیگاراژشماره945/000/00047/250/0007تجاری

صنعتی10112701/350/000
مشاغلصنعتیتفکیکیورثهمرحومپاكیزهـعرجیگاراژشماره945/000/00047/250/0007تجاری
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روزنامــــه فرهنگی،  اجتماعی،  ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی    09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زير نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
آرامــــگاه بوعلی ســــینا،  محوطه تاالر فجر ــانی: همدان،  میدان   نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

کاش آن زمــــان کــــه پیکــــر او شــــد درون خاک
شــــدی بــــرون  تــــن  از  همــــه  جهانیــــان  جــــان 
ل نبی شکســــت کاش آن زمــــان کــــه کشــــتی آ
شــــدی خــــون  یــــای  در غرقــــه  تمــــام  عالــــم 
کاشانی محتشم 

امام حسین علیه السالم:

، َدم از دین می  زنند و تا زمانی که  مردم، بنده دنیایند و به ظاهر
زندگی شان تأمین شود، از آن دفاع می کنند؛ اّما چون در بوته 

آزمایش قرار گیرند، دینداران اندک  اند.
تحف العقول، ص 245

تلفکس تحريریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
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۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

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

احیای جلسات روضه خانگی توسط یک ناشر

برگزاری پویش 
خانواده حسینی

کاظمی  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: انتشــــارات شــــهید 
در یــــک حرکت جهادی اقــــدام به طراحــــی پویش ملی 
»خانواده حسینی« کرده است. این پویش در راستای 
ترویج شعائر حسینی و احیاء روضه خانگی برنامه ریزی 

شده است.
و  تعطیلــــی  باعــــث  کرونــــا  شــــیوع  کــــه  روزهــــا  ایــــن 
محدودیت هــــای زیــــادی برای بســــیاری از جلســــات و 
گردهمایی ها است، باعث شده که هیأت های مذهبی 
زیادی در سراســــر کشور جلســــات خود را تعطیل و یا به 
صورت مجــــازی برگزار نمایند. اما می شــــود از این تهدید 
به وجود آمده به چشــــم یک فرصت نگاه کرد و بستری 
متفاوت را برای بهرمنــــدی از این مهمان ناخوانده ایجاد 
کرد. روضــــه  خانگــــی از قدیم االیام یکــــی از بابرکت ترین 
 
ً
و بی ریاتریــــن جلســــات روضه بوده اســــت کــــه عموما

مادربزرگ هــــا بانیــــان بســــاط این نــــوع روضــــه بوده اند، 
روضه هایی که بعضــــی از آنها قدمتی بیش از 100 ســــال 
دارنــــد. همچنین در گذشــــته رســــم بوده اســــت که در 
مناســــبت های گوناگون پرچــــم و بیرق هایی را ســــر در 
خانه ها آویزان می کردند و حاال که زندگی آپارتمان نشینی 
رواج پیدا کرده، آن ســــنت حســــنه به فراموشی 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 برنامه ریزی شده و 
همراه با یک منبر مکتوب است که در نوع خود مجالس 
و روضه هــــای خانگــــی را به ســــاده ترین شــــکل برگزار و 
تقویت می کند. این انتشــــارات در این طــــرح قصد دارد 
بسته های ویژه ای شــــامل: کتاب قصه کربال، دستمال 
: »این خانه عزادار حسین  اشــــک، بیرق خانگی با شــــعار
اســــت« و کتاب های منتخــــب و برگزیده با ایــــام محرم و 
صفر را در بســــته بندی 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 
 طرح »خانواده حسینی« می تواند مهمان 

ً
می کنند قطعا

خلوت محرم مخاطبان باشــــد. بسته های ویژه »خانواده 
حســــینی« با شــــرایط ویژه و همچنین تخفیف تابستانه 
کتاب در وبگاه رســــمی انتشــــارات قابل عرضه اســــت. 
عالقه مندان جهت تهیه این بسته ها می توانند از طریق 
درگاه اینترنتی nashreshahidkazemi.ir و یا ارسال کلمه 

)خانواده حسینی( به سامانه 3000141441 اقدام کنند.

پویش

مال اندوزان در صورت موفقیت 
به میراث فرعونی می رسند

آمده اســــت: به یقین انســــان  وه فرهنگی: در قرآن کریم  هگمتانه، گر
که بدی به او رســــد  آفریده شــــده اســــت وقتــــی  کم طاقت  حریــــص و 
دیگران  مانــــع  می رســــد  او  به  خوبی  کــــه  هنگامی  و  می کنــــد  بی تابــــی 

. د می شو
حضرت امام حســــین علیه الســــالم فرموده اند: قناعت موجب آســــایش 

تن هاست.
ی  ز و ند علم ا ل  نبا د یکــــی   ، ند د بو مصر  ر  د ه  د ا ز میــــر ا و  د  : یت حکا
ز  و ند علم ا کــــه  کســــی  قبت  عا  ، د می کــــر جمع  ل  مــــا ی  یگر د و  د  بــــو
یــــز  عز  . شــــد مصــــر  یــــز  عز ز  و نــــد ل ا ما و  شــــد  مصــــر  مــــه  عال د  بــــو
ســــلطنت  به  من   : گفــــت و  د  کــــر مه  عال و  فقیــــه  بــــه  و  ر ز  و نــــد ل ا ما
ن  ا مبر پیا ث  ا میــــر بــــه  تــــو  که  لــــی  حا ر  د م  ســــید ر  ) مصــــر ی  یــــز عز (

؟ ست ا بهتر  م  ا کد  ، ی ا ه  ســــید ر
خردمند مردم هنرپرورند

که تن پروران از هنر الغرند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

کبابیان
فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
است  قدیمی  شــــهری  همدان 
تاریــــخ و خاطراتــــی  بــــا  شــــهری 
ســــالخورده کــــه اگــــر امــــروز در 
پــــس  کوچــــه  و  خیابان هــــا 
بگردیم  خــــوب  هایــــش  کوچه 
خاطراتی  می کنیم.  پیدایشــــان 
از  جلــــوه ای  هرکدامشــــان  کــــه 

زندگــــی این مردم کهــــن اند. نام هریــــک از کوچه ها، محله هــــا و خیابان های همدان 
وجه تسمیه ای دارد که از گذشته های دور بر آنها به یادگار مانده است. بسیاری از ما 
علت نام گذاری و حتی نام های قدیمی کوچه های همدان را یا از یاد برده ایم یا به کلی 
از آن بی خبریم. در این بخش تالش شده است معرفی مختصری از نام های قدیمی 

کوچه ها و خیابان های همدان قدیم صورت گیرد.
کبابیان یکــــی از محله های قدیمی همدان اســــت. محلــــه کبابیان 
محوطه ای بوده اســــت که در آن یک چمن و چند دکان و مســــجد 
و حمام قرار داشــــته و کوچه هايی از آن منشــــعب می شــــدند. اين 
محلــــه هم اکنون بین بلوار خواجه رشــــید و خیابان شــــریعتی واقع 

شده است.

 کوچه پس کوچه

مقتل خوانی با عالمه عسگری
هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »مقتل امام حســــین)ع(« را باید اثری 
نامید که خواننده روایتی دقیق و مســــتند از واقعه عاشورا می خواند 

بدهد. ارجاع  آن  به  نگرانی  بدون  می تواند  و 
ودها و ناسخ و منسوخ  یخ اســــت و فراز و فر به نوشــــته فارس، تار
بــــه  کــــه بتوانــــد  آن. کســــی نیســــت  و صحیــــح و غیرصحیح هــــای 
آن خارج شــــود. هزارتوی  از  یخ بگذارد و ســــربلند  تنهایــــی پا به تار
گاهی به قدری راست  اتفاقات بســــیار است و  از  یخ به قدری پر  تار
و ناراســــت به هم آمیخته شــــده کــــه مخاطب اگر بــــدون راهنما و 
نصیبش  چیزی  ســــرگردانی  و  حیرت  جز  بگذارد  آن  در  قدم  راه  پیر 

شد. نخواهد 
ایــــن ماجــــرا در تاریــــخ قیــــام سیدالشــــهدا)ع( نیــــز صادق اســــت و 
روایت هــــای جعلی و حوادث غیرواقعی آن قــــدر در متن تاریخ یافت 
که صدای شــــخصیتی مانند شــــهید مطهری را درباره برخی  می شود 
آورده که نشــــانگر این است که این  انحرافات تاریخی این حادثه در 
واقعه نیــــز از دســــتبرد جاعــــالن و تحریف کنندگان در امــــان نبوده 
اســــت. قیام سیدالشــــهدا)ع( نیز از همین ناحیه ضربه هایی خورده 
که در صــــورت حضور نداشــــتن به موقــــع علمای راســــتین احتماال 
شــــاهد انحرافات جبــــران ناپذیری در این زمینــــه بودیم. روایت های 
جعلــــی و غیرواقعــــی زمینــــه حرف و حدیث هــــای بســــیاری را فراهم 
کرده و حتــــی زبان برخی بدگویــــان را نیز به روی ایــــن اتفاق باز کرده 
و زمینــــه عیب جویــــی آنهــــا را نیز فراهم کرده اســــت. حتــــی در نیت 
جاعالن تشکیک نمی شــــود که شاید به نیت ایجاد شور و عاطفه در 
دستگاه سیدالشهدا )ع( دســــت به چنین تحریف هایی زده باشند 
ولی بــــا همین حرکت زمینه عیب جویی هــــا را فراهم کرده اند تا اصل 

بگیرند. هدف  را  قیام 
عالمه سید مرتضی عســــگری یکی از آن شخصیت هایی است که با 
بررســــی متن ها و اقوال مختلف دســــت به تنظیم مقتلی زده اند که 
مســــتند اســــت و خواننده را در موقعیت حرکت سیدالشهدا)ع( بر 

می دهند. قرار  مستند  روایت های  اساس 
ارجاعات ســــندی این کتاب ارزشمند بر هر خواننده ای آشکار است 
و مخاطــــب می تواند به راحتی با این کتاب به اتقان روایت ها پی ببرد 
و اثری مســــتند و در عین حال روان را مرور کنــــد. این کتاب از زمان 
آغاز حکومت یزیــــد بن معاویه و دســــتور وی مبنی  مرگ معاویــــه و 
بــــر گرفتن بیعت از امام حســــین)ع( آغاز می شــــود و در ادامه بدون 

حاشــــیه رفتن به اصل اتفاقات تاریخی می پردازد.
شــــاید یکی از بخش های خســــته کننــــده تاریخ حواشــــی و مباحث 
فنــــی و کارشناســــانه باشــــد که بر خشــــکی ایــــن گونــــه می افزاید و 
هرخواننــــده ای را بــــه خود جذب نمی کنــــد. اما در مواجهــــه با این اثر 
خواننده شاهد اســــت که اثری از شــــاخ و برگ های مرسوم در کتب 
تاریخی خبری نیســــت و مولف کمترین حضور را در متن دارد و هرجا 
که بنــــا به ورود دارد بــــا عبارت »مولــــف:...« نظرش را دربــــاره رویداد 
و واقعه نقــــل کرده اســــت. از این حیــــث خواننــــده می تواند بدون 

دســــت انداز و باال و پایین خیلی زیاد »مقتل امام حســــین)ع(« این 
دانشــــمند شــــیعه را بخواند و در جریــــان رویدادهــــای منتهی به روز 

بگیرد. قرار  عاشورا 
کتاب برای مخاطب عام بی شــــک اهمیت دارد  دقت تحقیقی ایــــن 
کــــه با مقدمــــه  آیت اهلل جــــاودان بر این کتــــاب، این اطمینــــان برای 
مخاطــــب فراهم می شــــود و اهل دقت نیــــز با توجه بــــه جایگاه این 
دانشــــمند شــــیعه )عالمه عســــگری( بر اهمیت و جایگاه رفیع این 

کرده اند. کید  تأ کتاب 
آن  زبان مســــئله مهمی اســــت که در مقتل های موجــــود معموال با 
روبــــه رو هســــتیم. خواننــــده در این کتاب بــــا زبانی روان و ســــلیس 
مواجــــه اســــت و خواننــــده احســــاس ســــنگینی یــــا بزرگ نمایــــی و 
فضل فروشــــی مولــــف را از زبــــان احســــاس نمی کنــــد بلکه روشــــن 
اســــت که بــــرای خوانده شــــدن و مواجهــــه خواننده تولید شــــده و 
هرخواننده ای می توند با آن ارتباط برقرار کند. مولف کوشــــش کرده 
در این اثر با زبانی که هرکسی بتواند با آن ارتباط برقرار تاریخ را روایت 
کند. در حالی که در متن هایی از این دســــت نوعی درشت نویســــی 
همراه با عباراتی که گاهی نامفهوم اســــت روبه رو هســــتیم که عالمه 
عســــگری در کتابش از آنهــــا دوری کرده و اثری روان بــــرای مخاطبی 

است. کرده  فراهم 
پانوشــــت ها و توضیحــــات کمکــــی در این کتــــاب به قــــدری مهم و 
اثرگــــذار اســــت که به تنهایــــی بار زیــــادی از دوش متن بــــر می دارد. 
مولف هرجا اسم فرد یا مکان تازه ای مطرح شده آن را در پانوشت ها 
توضیــــح داده و خواننــــده را بی اطالع رها نکرده اســــت. عالوه بر این 
ویژگی صفحه آرایی این کتاب در این است که پانوشت ها در همان 
صفحه نقل شــــده و به آخر کتاب ارجاع داده نشــــده تــــا خواننده را از 

بدهد. نجات  مکرر  برگشت های  و  رفت 
مولف در ایــــن کتاب روایتی صحیح و شــــیرین از تاریــــخ غم بار کربال 
ارائــــه کرده و مخاطــــب را در معرض روایتی مســــتند بــــه روایت های 
صحیــــح که اغلب آنهــــا از منابع عامه گرفته شــــده قرار داده اســــت. 
کتاب »مقتل امام حســــین)ع(« را نشــــر ایمان ماندگار منتشر کرده 

است.

 میز مطالعه


