
 بــا کمــال مســرت و افتخار انتخــاب شایســته حضرتعالی را به ســمت
نایب رئیس اتاق مشــترک ایران و سوریه که سمبل بارزی از توانایی 
و تجارب ارزشــمند و تالش های خستگی ناپذیر جنابعالی می باشد تبریک 
عــرض نموده و برایتان همتی مملو از توکل الهی در جهت رشــد و اعتالی 

فعالیت های برون مرزی بخش خصوصی از خدای متعال مسالت می نماییم.

سرور گرانقدر جناب آقای 

مهندس علی اصغر زبردست

انجمن سیب زمینی استان همدان
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی همدان

انتخــاب جنابعالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نمــوده و از درگاه ایزد منان برایتان آرزوی 
موفقیت های روز افزون داریم.

روزنامه هگمتانه

جناب آقای مهندس سید مصطفی موسوی
رئیس هیأت کبدی استان همدان

انتخاب شایسته و ارزشمند شما را به سمت ریاست هیئت کبدی استان 

همدان با اخذ اکثریت آرا تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

با توجه به تعهد، تخصص، دانش و تجربــه حضرتعالی رجاء واثق 

داریم نوید بخش نشاط، تحرک، رشد و اعتالی آن هیئت تحت امر 

خواهید بود. موفقیت و سربلندی شــما برادر فرهیخته را از درگاه 

پروردگار متعال مسئلت داریم و برایتان توفیق خدمت روز افزون به 

ورزشکاران و نظام مقدس جمهوری اسالمی را آرزومندیم.

انتخــاب شایســته حضرتعالی را به ســمت نایب 
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده امید اســت در سایه 
الطاف الهی همچون گذشته شاهد موفقیت های روز 

افزون شما باشیم.

جناب آاقی مهندس زربدست

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان
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تخفیف 20 درصدی کتاب 
در 15 کتاب فروشی شهر

150 مسجد همدان 
میزبان احیای 

شب های قدر
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گـــزيده اخبـــار

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 5

شکل گیری نخستین نظام صنفی کشاورزی 
استان همدان در تویسرکان

پیگیری ایجاد بازار 
بزرگ گردوی تویسرکان

رئیس هیــأت مدیــره نظام صنفی کشــاورزی 
تویســرکان از پیگیری ایجــاد بازار بــزرگ گردوی 
تویســرکان با هــدف ســاماندهی ایــن محصول 
ارزشــمند خبر داد و گفت: نخســتین نظام صنفی 
کشاورزی استان همدان در تویسرکان شکل گرفت.

این 5 مستند را در اکران 
اینترنتی ببینید

سازمان هنری رسانه ای »اوج« در ادامه حمایت 
از سینمای مطالبه گر و کنش مند عرضه اینترنتی 5 
مستند مطالبه گر مهم ســال های اخیر را در دستور 
کار قرار داد. پس از عرضه اینترنتی فیلم ســینمایی 
مطالبه گر »خروج«، این سازمان با عرضه 5 مستند 
مطالبه گر مهم سال های اخیر تصمیم به تداوم اکران 

فیلم های مطالبه گر در فضای پلت فرم های ...

فرماندار کبودرآهنگ:
دسترسی نداشتن 35 درصد 

دانش آموزان کبودرآهنگ
 به »شاد« 

فرمانــدار کبودرآهنگ با اشــاره بــه بهره مندی 
65درصد دانش آموزان کبودرآهنگ از شبکه »شاد«، 
گفت: متأسفانه 4500 دانش آموز به علت مشکالت 
اقتصادی و زیرساخت های مخابراتی به این شبکه 

دسترسی ندارند.

وزیر بهداشت:
در بسیاری از نقاط کشور 

به مرحله مهار بیماری 
رسیدیم

تداوم صادرات همدان 
با وجود کرونا

رئیس میراث فرهنگی نهاوند خبر داد:
ثبت سراب »فارسبان«

در فهرست آثار ملی

مدیر جهاد کشاورزی بهار خبرداد:
مشارکت 15 کارشناس 

بسیج مهندسان  
در طرح مبارزه با سن غالت

فرمانده انتظامی استان همدان:
کشف بیش از 251 تن 
برنج قاچاق در همدان

طی امسال صورت گرفت
توزیع هزار تن شکر

برای تنظیم بازار
توزیع 3 هزار تن برنج

جریمه 59 نانوای کم فروش
در استان

عکس: کاظم صلواتی

۲

شناسایی 20 ظرفیت ارزآور در صنعت همدان

۲
امیر خجسته:

امروز کشور درگیر کرونا و ویروس سوءمدیریت اقتصادی است
3

حمید بادامی نجات در صحن شورا:

نمایندگان سهم همدان از بودجه های ملی را پیگیری کنند

150 مسجد همدان میزبان احیای شب های قدر
هگمتانــه، گروه خبر همدان: مدیــرکل تبلیغات 
اسالمی اســتان همدان از برگزاری مراسم شب های 
قدر در 150 مسجد اســتان خبر داد و گفت: مساجد 
باید پروتکل های بهداشــتی را طبق دســتورالعمل 

ستاد کرونا اجرا کنند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســالم علی نظیری 
اظهار کرد: طبق ابالغیه ستاد مرکزی مقابله با کرونا 
به منظور برگزاری شــب های قدر، بنا بر این اســت 
تعداد بیشــتری از مســاجد باز باشــد تا جمعیت 

متمرکز در یک یا چند مسجد نباشد.
وی ادامه داد: با بازگشــایی تعداد بیشــتری از 

مساجد، مردم مجبور نیســتند به صورت متراکم در 
چند نقطه حضــور یابند زیرا اصلی تریــن تذکر این 
است که یک چهارم فضای آن مکان برای شب های 

قدر در نظر گرفته شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان همدان بیان 
کرد: توجه ما بر این است که نماینده علوم پزشکی 
نیز شرایط مســاجد در نظر گرفته شــده را بررسی 
کند، تا از نظــر بهداشــتی و رعایــت پروتکل های 

بهداشتی نیز مورد تأیید واقع شود.
وی با بیان اینکــه تقریبا در کل اســتان حدود 
150 مسجد شاخص برای شــب های قدر باز است 

خاطرنشان کرد: روســتاها نیز که برای خود شرایط 
خاص دارند، باید طبق ابالغیه ســتاد کرونا رعایت 

موازین بهداشتی را داشته باشند.
نظیری تأکیــد کــرد: البته پروتکل بازگشــایی 
مساجد در شهرستان ها فرق می کند و باید طبق زرد 
و قرمز بودن وضعیت شهرستان تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه تصمیمــات در زمینه برگزاری 
مراســم در فضاهای باز نیز در دســت بررسی است 
گفت: گلزار شهدای همدان یکی از این مناطق است 
که تصمیم گیری خواهد شــد اما در باغ موزه دفاع 

مقدس مراسم نخواهیم داشت.

طی امسال صورت گرفت

توزیع هزار تن شکربرای تنظیم بازار
توزیع 3 هزار تن برنج

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســت شرکت 
بازرگانی دولتی ایران نمایندگی همدان از توزیع 3 

هزار تن برنج در همدان طی امسال خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، مســعود بکایــی گفت: از 
ابتدای امســال یک هزار و 200 تن شکر در راستای 

تنظیم بازار در استان توزیع شده است.
وی با بیان اینکــه از ابتدای امســال تاکنون به 
منظور تأمین کاالهای اساســی و تنظیم بازار استان 
بیش از 3 هزار تن برنج توزیع شــده اســت اظهار 
کرد: این اقــالم در اختیــار شــرکت های تعاونی، 
فروشــگاه های زنجیره ای، عمده فروشان خواروبار 

و... قرار گرفته است.
وی با بیــان اینکه دو نوع برنج توزیع شــده که 
برنج هندی دانه بلند را به قیمت 7 هزار و 200 تومان 
در اختیــار عامالن و فروشــگاه های زنجیره ای قرار 
داده ایم گفت: آنها نیز این کاال را در بسته بندی های 

10 کیلویی به مصرف کننده تحویل داده اند.
سرپرســت شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران 
نمایندگی همدان از توزیع یک هزار و 200 تن شکر از 
ابتدای امسال تاکنون به منظور تنظیم بازار کاالهای 

اساسی خبر داد و گفت: ما به عنوان شرکت دولتی 
شکر را بر اساس حواله های سازمان صنعت، معدن 
و تجارت بــه قیمت 4 هــزار و 50 تومــان در انبار 

تحویل می دهیم.
وی بیــان کــرد: ایــن کاال بیشــتر در اختیــار 
کارخانه های بسته بندی شــکر و عمده فروشان قرار 
می گیــرد و آنها نیز بــر مبنای قیمتی که ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت تعییــن می کند در اختیار 

مردم قرار می دهند.
بکایی با اشــاره به اینکه شرکت غله تامین کننده 
یا فروشنده محسوب می شود به نحوی که سازمان 
صمت حواله ها را ارســال و افراد را نیز به ما معرفی 
می کند تا بر اساس قیمت مصوب کاالها را در اختیار 
آنها قرار دهیم خاطرنشان کرد: نحوه توزیع، نظارت، 
بازرســی، برخورد با تخلفات، گران فروشی، احتکار 
و یا عرضه خارج از شــبکه این محصوالت در حوزه 

اختیارات سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی ادامه داد: شــکر را به قیمت 4 هــزار و 50 
تومــان در انبار تحویل می دهیم و بعد بســته بندی 
انجام می شــود به عنوان نمونه شــکر 900 گرمی به 

قیمت 5 هزار و 400 تومــان در اختیار مصرف کننده 
قرار می گیرد.

سرپرســت شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران 
نمایندگی همدان با بیان اینکــه فعال با قیمت های 
جدیدی که گفته شــود ارزی جایگزین ارز 4 هزار و 
200 تومان باشــد، کاالیی عرضه نشده است عرضه 

کاالیی خارج از قیمت مصوب را تخلف دانست.
وی در گفتگــو بــا فــارس، افــزود: همچنــان 
سهمیه های توزیع شــده در اختیار عمده فروشان و 
واحدهای بســته بندی قرار می گیرد و هنوز نیز این 
روند ادامه دارد بنابراین نمی توان گفت قیمت جدید 

برای این محصوالت در نظر گرفته شده است.
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تداوم صادرات همدان 
با وجود کرونا

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیرکل گمرک 
اســتان همدان گفت: خوشــبختانه در اســتان 
همدان به علت اینکه عمده صــادرات از دو مرز 
پرویزخان اســتان کرمانشاه و باشــماق مریوان 
انجام می گیرد و این دو مرز در روزهای کرونایی 
به روی مــا باز بــود، مشــکالت زیــادی برای 

صادرکنندگان ما ایجاد نشد.
به گزارش هگمتانه، مرتضــی نجفی مقدم از 
افزایش 21 درصدی صادرات در ســال گذشــته 
خبر داد و گفت: سال گذشته 630 هزار تن کاال به 
ارزش 150 میلیون دالر از گمرک اســتان همدان 
صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 

97 افزایش 21 درصدی دارد.
وی گفت: صادرات از گمرک اســتان در سال 
گذشــته نســبت به مدت مشابه ســال 97 از 
نظر وزنــی 47 درصد و از نظــر ریالی 57 درصد 

افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: عمده کاالهــای صادراتی از 
گمرک اســتان همدان محصوالت کشاورزی از 
جمله کشمش، انواع شــوریجات و ترشی جات، 
صنعتــی، معدنــی ماننــد ســیمان، میلگرد و 
فروسیلیس و چینی آالت بهداشــتی بوده که به 
اروپا، چین و روسیه و چند کشور همسایه صادر 

شده است.
نجفی مقدم با اشاره به صادرات 80 هزار تنی 
کاال در اســفند و فروردین، خاطرنشــان کرد: در 
دو ماهه اســفند و فروردین 80 هــزار تن کاال به 
ارزش 23 میلیون دالر از گمرک اســتان همدان 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه افزایش 10 

درصدی داشته است.
مدیرکل گمرک اســتان همدان بــا بیان اینکه 
کرونا در تجارت های بین المللی تأثیر منفی گذاشته 
است، یادآور شد: خوشبختانه در استان همدان به 
علت اینکه عمده صادرات از دو مرز پرویزخان استان 
کرمانشاه و باشماق مریوان انجام می گیرد و این دو 
مرز در روزهای کرونایی به روی ما باز بود، مشکالت 

زیادی برای صادرکنندگان ما ایجاد نشد.
وی با اشــاره به اینکه اکثر کاالهای اســتان 
همدان به عراق صادر می شــود که عمدتًا از این 
دو مرز انجام گرفته اســت، افــزود: تأثیر کرونا 
بر اقتصاد و تجارت بین الملل مقطعی اســت و 
شــاید تا چند ماه تأثیرگذار باشــد اما ماه های 

آینده جبران می شود.
نجفی مقــدم از واردات 5هــزار و 600 تن کاال 
طی ســال 98 خبــر داد و اظهار کرد: در ســال 
گذشته 5هزار و 600 تن کاال به ارزش 30 میلیون 
دالر از طریق گمرک وارد اســتان شده که از نظر 
ازش دالری 14 درصــد، ارزش ریالــی 14 درصد 

و از نظر وزنی 23 درصد افزایش داشته است.
وی با تأکید بر اینکه عمــده کاالهای وارداتی 
اســتان از کشــور آلمان، ترکیه و چیــن و دیگر 
کشورهای اروپایی بوده اســت، ادامه داد: عمده 
کاالهای وارداتی استان ماشین آالت خط تولید 
و مواد اولیه کارخانجات تولیدی بوده که نشــان 

دهنده رونق تولید در استان همدان است.

جریمه 59 نانوای کم فروش
در استان

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: رئیــس اداره 
نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان از معرفی 59 واحــد نانوایی  به 
تعزیرات حکومتی اســتان و اعمال جریمه های 
سنگین و قطع سهمیه این نانوایی ها به علت کم 

فروشی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، داریــوش صفاری با بیان 
اینکه بیشــتر این واحدها به علت کم فروشــی 
پلمب و جریمه شدند، افزود: این واحدها به علت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی در راســتای 
جلوگیری از شــیوع کرونا و کم فروشــی پلمب 
شدند که برای آنها جریمه نیز پیش بینی می شود.

وی بــا اشــاره بــه وجــود 1867 نانوایی در 
اســتان، بر برخورد قاطع با نانوایی های متخلف 
وکم فروش تأکیــد و اظهار کرد: بــا نانوایانی که 
طبق دســتورالعمل های بهداشتی رفتار نکنند، به 

شدت برخورد خواهد شد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان بیان کرد: مردم 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلــف از قبیل کم 
فروشــی و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
موارد را از طریق تلفن 124 یا از طریق ســامانه 

سازمان صمت به ما گزارش دهند.
وی با اشــاره به قیمت های جدید انواع نان در 
همدان، افزود: در حــال حاضر قیمت مصوب نان 
لواش با وزن 120 گرم به قیمت 300 تومان، سنگک 
450 گرمــی 1000 تومان، بربــری 380 گرمی 750 

تومان و نان تافتون 220 گرمی 500 تومان است.
صفاری در گفتگو با ایســنا، با بیان اینکه آرد 
یارانه ای از 1170 تا 1230 تومان به فروش رسیده 
است، گفت: ســنگک آزادپز 1300 تومان، بربری 

1000 تومان و نان تافتون 700 تومان است.

خبــــــــر

افزایش 18 درصدی 
کشف قاچاق

کشفیات یک ماهه سازمان صمت همدان

 معادل 6 ماه سال گذشته

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر ستاد قاچاق 
کاال و ارز اســتانداری همدان گفت: 225 میلیارد 
تومان انواع کاالی قاچاق ســال گذشــته در این 
استان کشف و ضبط شــد که 18 درصد نسبت به 

سال 97 درصد افزایش داشته است.
به گزارش هگمتانه، حبیب مومیوند روز ســه 
شــنبه در کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچــاق کاال و ارز بیان کرد: 
سال گذشــته همدان در برخورد با قاچاق کاال به 
وضعیت مطلوب رسید و جزو استان های موفق 

در این زمینه بوده است.
دبیــر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
اســتانداری همدان بیان کرد: میزان کشــفیات 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت با ســه برابر 
افزایش مواجه بوده و میزان کشفیات فروردین 
امسال با 23 میلیارد تومان معادل 6 ماهه سال 

گذشته است.
در  ســازمان  ایــن  داد:  ادامــه  مومیونــد 
ساماندهی انبارها به عنوان مؤلفه مهم در مقابله 
با قاچاق و برخورد با قاچاق در سطح عرضه، رتبه 

اول کشور را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: برای جلوگیری از قاچاق ســوخت 
اقدام بــه رصد تمامــی تراکتورها و شناســایی 
تراکتورهــای از رده خارج که ســوخت را قاچاق 

می کردند، شد.
دبیــر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
استانداری همدان افزود: 400 هزار رأس دام نیز 
پالک کوبی شــد با این وجود برنامــه زمانبندی 
اتمــام این طرح توســط جهاد کشــاورزی باید 

اعالم شود.
مومیوند بــا بیــان اینکــه کشــفیات لوازم 
آرایشی و بهداشــتی در سال گذشــته بیش از 
6.5 برابر افزایش داشته اســت گفت: در حوزه 
فرهنگی ماده 14 قانون اجرا شــد با این توضیح 
که دســتگاه های عضو ملزم شــدند در رابطه با 
کاهش مصرف کاالی خارجــی و قاچاق برنامه 
ارایه بدهند و این کار ســال گذشــته در راستای 

پیشگیری شروع شد.

پرداخت 80 درصد 
خسارت کشاورزان از سیل

هگمتانه، گروه خبر همــدان: رئیس مدیریت 
بحران سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
از پرداخت 80 درصد تســهیالت بانکی خســارت 
دیدگان ناشــی از ســیل فروردیــن 98 بخش 

کشاورزی استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احد ظفری با بیان اینکه 
در کشور در حوزه پرداخت خســارت های ناشی 
از ســیل فروردین 98 میزان 99 درصد اعتبارات 
تخصیص یافته و جذب شده اســت، افزود: در 
حال حاضر تمامــی پرونده های ثبت و بارگذاری 
شده در سامانه ســجاد مربوط به استان همدان 
پرداخت شــده و تقریبًا دیگر هیچ پرونده ثبت 
و بارگذاری شده در ســامانه نداریم که پرداخت 
تســهیالت آن در اســتان همدان انجام نگرفته 

باشد.
وی در ادامــه تصریح کرد: ســیل فروردین 
98 افــزون بــر 834 میلیارد تومــان به بخش 
کشــاورزی شهرســتان ها و اســتان همدان در 
زیرســاخت ها، باغبانی و زراعت خســارت وارد 
کــرد که براســاس تصمیمــات هیــأت وزیران 
164 میلیــارد تومان ابالغیه به اســتان در زمینه 

خسارت اعالم شد.
ظفری بــا بیان اینکــه از 164 میلیارد ابالغیه 
اعالم شــده به اســتان میزان 81 میلیارد تومان 
آن تخصیــص یافــت، تصریح کــرد: در همین 
راستا 22 میلیارد و 200 میلیون تومان در رابطه با 
زیرساخت های خســارت دیده بخش کشاورزی 
استان شــامل بازســازی قنوات، جاده های بین 
مــزارع و کانال های انتقــال آب آســیب دیده 

تخصیص اعتبار داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: در بخش امهال وام بهره 
برداران خسارت دیده 81 میلیارد به استان ابالغ 
شد که خوشبختانه براساس کارگروه برگزار شده 
شهرستان ها و اســتان تعداد 18 هزار پرونده در 
سامانه سجاد بارگذاری شد که این تعداد پرونده 
قابل پرداخت بودند و پرداخت کلیه این پروندها 

انجام گرفت.
به نقل از ایسنا،ظفری با بیان اینکه افزون بر 79 
میلیارد و 459 میلیون تومان به بهره برداران خسارت 
دیده بخش کشــاورزی ناشــی از ســیل فروردین 
سال 98 استان همدان پرداخت شده است، گفت: 
80 میلیارد تومان نیز از 102 میلیارد تومان توســط 
بانک های استان تسهیالت ارزان قیمت برای خسارت 
دیدگان کشاورزی درنظر گرفته شد که به واسطه این 
میزان اعتبار اماکن دامی آسیب دیده بر اثر بارندگی و 

سیل 98 بازسازی شود.

خبــــــــر
حمید بادامی نجات در صحن شورا:

نمایندگان سهم همدان از بودجه های ملی را پیگیری کنند
هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شورای 
اســالمی شــهر همدان گفت: اخذ اعتبــارات ملی 
نیازمند همــت و کمک نمایندگان مجلس اســت 
براین اساس می طلبد این نمایندگان سهم همدان 

از بودجه های ملی را پیگیری کنند.
به گزارش هگمتانــه، حمیــد بادامی نجات در 
صحن شــورا که با حضــور حجت االســالم احمد 
حســین فالحی منتخب مردم همــدان و فامنین 
در مجلس یازدهم شــورای اســالمی برگزار شد، 
افزود: با توجه به اینکه بودجه شهرداری  ها و شورا 
را شــوراها مصوب می کنند؛ اما متأســفانه سقف 
بودجه برای تأیید این مهم توســط شوراها تعیین 

شده است که منطقی نیست.
وی در این زمینــه اظهار کرد: وزارت کشــور به 
دلیــل اینکه شــوراها نتواننــد وظایف خــود را به 
درســتی انجام دهند و از ســوی دیگر 34 بند در 
وظایف شوراها تعریف شــده است که تمامی این 

مباحث، هزینه دارد.
بادامی نجات ابراز امیــدواری کرد: با همراهی و 
همت نمایندگان مجلس، بخشــی از مشکالت 7 

اصل قانون اساسی در حوزه شوراها، حل شود.
وی ضمــن انتقــاد از تمرکزگرایــی قوانین در 
وزارت کشــور، اظهار کــرد: در این زمینــه به دلیل 
منطقی نبــودن قوانین؛ اســتانداران، فرمانداران و 

شهرداری ها دچار مشکل می شوند.
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان با 
تأکید بر ســهم خواهی شــهرداری ها به ویژه شهر 
همدان از بودجه های ملی، گفت: قطعًا شــهرداری 
به تنهایــی قادر به جــذب اعتبارات ملی نیســت؛ 
از ایــن رو امید اســت بــا بهره گیــری از ظرفیت 
نمایندگان مجلس، منابــع خوبی به همدان تزریق 

شود.
بادامی نجات معتقد است: همدان در این حوزه 
آنچنان که باید، اســتفاده الزم را نداشته است؛ به 
طور مثال در کرمانشــاه، حدود 400 میلیارد تومان 
اوراق مشــارکت جذب شده اســت، در صورتی که 
به شــهر همدان تنها 50 میلیارد تومان در خصوص 

اوراق مشارکت، مجوز صادر شده است.
وی در ادامه اظهــار کرد: اجرایی شــدن طرح 
مدیریت یکپارچه شــهری به دلیل حساسیت باال 
باید مورد پیگیــری جدی قرار گیــرد؛ البته انتظار 
می رود صرفًا وظایف و مســؤولیت ها نباید انتقال 
داده شــود، بلکــه همراه بــا لحاظ کــردن منابع، 

اختیارات هم در نظر گرفته شود.
بادامی نجات همچنین گفت: الیحه درآمدهای 
پایدار شــهرداری ها در مجلس مورد تصویب قرار 
گرفت و کمک بزرگی به شــهرداری و شورا بود؛ اما 
متأسفانه نسبت به این مسئله صرف اینکه شورای 
شــهرها می توانند عوارض محلی وضــع کنند و در 
مجموع به اختیارات آنان افزوده می شود، اعتراض 
صــورت گرفت؛ اما مــا همچنان بــه پیگیری این 

مسئله، اصرار داریم.
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان با 
تأکید بر الیحــه درآمدهای ارزش افــزوده، عنوان 
کرد: خوشبختانه این الیحه مصوب شد؛ اما صرف 

تصویب، مشکل را حل نمی کند.
بادامی نجــات افزود: عدم شــفافیت در توزیع 
این منابع همچنان مورد بحث اســت؛ زیرا اعتبار 
تخصیص یافته به شــهر همدان، مشخص است؛ 
اما در مقایسه با سایر شهرها، این سهم غیرواقعی 
اســت و باید در این زمینه شفاف ســازی صورت 

پذیرد.
*فالحی: پیگیر مطالبات اســتانی و شــهری 

هستیم
منتخب مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
یازدهم شورای اسالمی هم ضمن اعالم حمایت از 

شوراها، گفت: به جدیت پیگیر مطالبات استانی و 
شــهری خواهیم بود که یکی از این موارد اساسی، 
نبود مجمع منسجم نمایندگان است که باید ضمن 
دوری از تک روی، نسبت به کار جمعی اقدام شود.

حجت االســالم احمدحســین فالحــی امــور 
مدیریت یکپارچه شــهری، ارزش افــزوده، درآمد 
پایــدار و همچنین طرح ها، لوایــح و مباحث مورد 
تأکید شــورا را اولویت دانســت و اظهار کرد: برای 
رفع مشکالت تلنبار شده و گاهی با سابقه 20 تا 30 
ساله، انتظار می رود تمامی مسؤوالن و نمایندگان 

مجلس همراهی کنند تا این مشکالت، حل شود.
وی با اشاره به مشکالت اســتان در حوزه های 
مختلف، گفــت: برخی مســائل به ویــژه در حوزه 
ســرمایه گذاری باید درون اســتانی حل شــود؛ از 
ایــن رو بســیاری از مشــکالت با هم اندیشــی و 

هم افزایی، رفع خواهند شد.
فالحی؛ تعطیلی شــورای نظارت را از مشکالت 
استان برشــمرد و بیان کرد: این شــورای نظارتی 
باید احیا شــود تا برخی مشــکالت را حل کرده و 

مطالبه گری داشته باشیم.
وی معتقد اســت: برای ایجاد زیرساخت های 
اساسی در شهر که در سطح ملی راهگشا هستند، 
نباید از ظرفیت منابع مالی و عوارض شهر بهره مند 
شویم؛ در حالی که انتظار می رود عوارض شهر برای 

ارائه سایر خدمات به شهروندان و شهر به کار رود.
نماینده منتخب مجلس یازدهم افزود: کشور در 
حوزه ســرمایه گذاری با موانع مختلف از جمله در 
حوزه بیمه، مالیات و بعضًا شهرداری ها مواجه بوده 

که قابل پیگیری است.
فالحی افزود: جذب سهم شهر همدان از بودجه 
ســاالنه کشــور در بســیاری از موارد به دلیل عدم 
پیگیری مســؤوالن و برخی نماینــدگان مجلس، 
نادیده گرفته شده اســت؛ از این رو سعی داریم با 
همگرایی بیشــتر، نسبت به توســعه استان قدم 

برداریم.
وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص دوره نهم 
مجلس، گفت: دســتگاه های نظارتی در این زمینه 
آنچنان که باید و شاید، مباحث را پیگیری نکردند؛ 
از این رو این طــرح تحقیق و تفحــص مجدد در 
مجلس یازدهم به صورت جدی تر مورد بازنگری و 

پیگیری قرار می گیرد.
و  رئیــس  اختیــارات  کاهــش  از  فالحــی 
هیأت رئیســه مجلــس خبــر داد و گفــت: اداره 
کل تدویــن قوانین مجلس نســبت بــه تجمیع 
و بازنگری قوانیــن در قالب قانون مــدون جامع 
اقدام خواهد داشــت که انتظار می رود این مهم به 
اتفاق نظر تمامی نمایندگان مجلس مورد پیگیری 

قرار گیرد.
منتخب مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســالمی با تأکید بر اینکه باید مطالبه گر 
باشــیم، افزود: متأســفانه آمارهای ارائه شده در 

استان به ویژه در حوزه اشــتغال، واقعی نیست که 
این مهم موجب بازگشت بودجه از استان و متضرر 
شــدن آن خواهد شــد؛ از این رو این مهم نیازمند 

بازنگری و آسیب شناسی است.
*گردان: لزوم تقویت جایگاه شوراها

رئیس شورای اسالمی شــهر همدان هم ضمن 
بیان مشــکالت مدیریت شــهری از جملــه نبود 
مدیریت یکپارچه شهری گفت: توسعه شهرنشینی 
و رشــد روز افزون جمعیت شــهری، شــهرها را با 
مشــکالت عدیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
روبرو کرده است که برای اداره امور شهر نیاز به یک 
نظام مدیریت یکپارچه شــهری اســت تا بتوان با 
برنامه ریزی مدون و با همــکاری تمامی نهادهای 
ذیربط در جهــت رفــع نیازمندی های شــهر گام 

برداشت.
بــه گفتــه کامران گــردان سیاســت گــذاری، 
برنامه ریزی، هدایــت و نظارت مقتدارنــه بر امور 
شــهری از وظایــف شوراهاســت که بــه تنهایی 
امکانپذیــر نخواهد بــود و اگــر می خواهیم رابطه 
شوراها با حکومت یکی شــود باید جایگاه شوراها 
را تقویــت کنیم که این امــر تنها با دادن شــعار و 

سخنرانی مسؤوالن محقق نمی شود.
گردان با اشــاره به اینکه شــوراها باید بتوانند 
وظایف اساســی خود را انجام دهنــد، اظهار کرد: 
شــورا باید تا حدی اقتدار داشته باشــد که بتواند 
کاماًل با برنامه ریزی درســت، ناظر دســتگاه های 
اجرایی باشد، اما متأســفانه این نظارت در جامعه 
ما ضعیف اســت چرا که مدیریت واحد شــهری 
نداریم و بســیاری از کارهای امور شــهری توسط 
دیگر دستگاه های اجرایی نیز انجام می شود و این 
امر باعث مــوازی کاری و کندی روند کارهای مردم 

می شود.
وی افــزود: تقویت شــوراها و حفــظ جایگاه 
مقدس این نهاد مردمی، کمک نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی را می طلبد.
*کاوســی امید: تأکید بر دوراندیشی برای رفع 

مشکالت آموزش و پرورش
رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و مالی شورای 
اسالمی شهر همدان نیز با اشاره به ریشه اساسی 
حال حاضر آموزش و پرورش در کشور، گفت: اگر در 
این حوزه اثربخش و مبنایی دوراندیشــی صورت 
نگیرد، دچار بحران بزرگی خواهیم شــد؛ از این رو 
باید ضمن شناسایی ریشه های بحران، راهکارهای 

خروج از آن نیز مطرح شود.
اکبر کاوسی امید اظهار کرد: بر اساس اطالعات 
موجود، استان همدان در ســال تحصیلی 1400-

1399 به دلیل بازنشستگی معلمان، با حدود هزار 
و 500 کالس بدون معلم به ویژه در نواحی یک و دو 

شهر همدان مواجه است.
وی، مشــکل این بی تدبیــری را وزیر اســبق 
دولت به دلیل عدم اعــالم نیاز آموزش و پرورش در 

ســال های 92، 93 و 94 نســبت به جذب نیروی 
جدیــد از روش هــای مختلــف به ویژه دانشــگاه 

فرهنگیان، دانست.
کاوســی امید؛ بهره گیری از ظرفیــت نیروهای 
سال ســوم و چهارم دانشــگاه فرهنگیان، سرباز 
معلم و هــزار و 500 بازنشســته اســتان )همراه 
بــا اهــدای پــاداش پایــان خدمــت( به صورت 
حق التدریسی را از راهکارهای پیشنهادی در حوزه 

رفع مشکالت کمبود معلم، عنوان کرد.
وی خطاب به مدیرکل آموزش وپرورش استان، 
گفت: همین امروز برای برطرف کردن مشــکالت 
معلمان باید تدبیر داشــت و راهکارهای مناســبی 

هم به وزارتخانه ارائه شود.
کاوســی امید در ادامه با اشــاره بــه پاداش 
پایــان خدمت معلمانی که امســال بازنشســته 
می شــوند، عنوان کرد: بر اســاس اعالم رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه هیچگونــه پیش بینی 
برای پرداخــت این مبلغ در بودجه ســال جاری 
نشده اســت، همچنین این ســازمان اعالم کرده 
کــه وزارتخانــه از منابــع داخلی فــروش اموال 
منقــول و غیرمنقول ایــن هزینــه را تأمین کند 
که این موضــوع با آموزش و پــرورش که همان 
تعلیم و تربیت اســت، طبیعتا سازگاری ندارد و 
دیگر اینکه وظیفه این وزارتخانــه، تأمین اعتبار 
نیست و در مجموع به فرض وجود اموال منقول 
و غیرمنقول، بایــد ضمن شناســایی ظرفیت ها، 
تدابیر الزم برای این مهــم پیش از این ها در نظر 

گرفته می شد.
وی خطــاب به نماینــدگان مجلس پیشــنهاد 
داد: در صــورت امکان انتظار مــی رود برای اصالح 
یا متمم بودجه 99 نســبت به صرفه جویی بودجه 
جاری و کاهش ردیف عمرانی غیرضروری به منظور 
اتخاذ تدبیــر در رفع مشــکالت آموزش وپرورش 

اقدام شود.
* قراباغی: وفاق و همدلی نمایندگان شــوراها 
و مجلــس برای جذب ســرمایه گذاری و توســعه 

گردشگری
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان نیز گفت: 
تــوان و تالش اعضای شــورای شــهر نباید صرف 
تعیین تکلیــف پروژه های ناتمام ســرمایه گذاری 
در حوزه مدیریت شــهری شــود؛ از ســوی دیگر 
باید با همراهی و همکاری مشــترک، برای جذب 

سرمایه گذار در شهر همدان کوشش کنیم.
حسین قراباغی معتقد است: نمایندگان مردم 
در مجلس باید به جایگاه گردشــگری کهن شــهر 

تاریخی همدان توجه ویژه داشته باشند.
وی اظهار کرد: برای عملیاتی شــدن مطالعات 
دامنه شمالی کوهستان الوند و دهکده گردشگری 
سد اکباتان نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس 

هستیم.
قراباغــی همچنیــن گفــت: ظرفیــت مجمع 
نمایندگان اســتان برای ثبت جهانــی آثاری مانند 
غار علیصدر، تپه های باستانی هگمتانه و گنجنامه 
می تواند در راســتای توســعه صنعت گردشگری 

همدان بسیار مفید باشد.
وی با تأکید بر اینکه همدان؛ به عنوان پایتخت 
تاریــخ و تمــدن، هویت ملــی و تاریخی کشــور 
اســت؛ افزود: باید برای حمایت از گردشــگری؛ 
اعتبار خاصی در مجلس برای این شــهر تاریخی 

اختصاص یابد.
به نقل از روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان، رئیس کمیســیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان در پایان 
بیان کرد: انتظار مــی رود در تخصیص اعتبار برای 

مدیریت شهری، شرط مساوات رعایت شود.

شناسایی 20 ظرفیت ارزآور در صنعت همدان
معرفی فرصت های سرمایه گذاری همدان در اتاق مشترک ایران و آلمان

هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت همدان از شناســایی 20 

ظرفیت ارزآور در صنعت همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید رضا متین روز ســه 
شــنبه در نشســت اعضای ستاد ســرمایه گذاری 
اســتان همدان اظهــار کــرد: گفت: این اســتان 
دارای 30 نــوع ماده معدنی اســت کــه این مواد 

ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری هستند.
وی گفت: سرمایه گذاری در بخش مواد معدنی 
همدان نظیر فروسیلیس کربن و آلومینیوم نه تنها 
ارز آوری باالیی را به دنبال دارد بلکه موجب تقویت 

صادرات می شود.
وی وجود انواع نسوزها از جمله آجر نسوز، کولر 
گازی و خانگی، آهن اســفنجی کــه تکمیل کننده 
گندله و کنسانتره هستند، مبلمان، چرم، پوشاک، 
قطعات برقی خودرو و الستیک خودروی سنگین 
را از دیگــر ظرفیت هــای ســرمایه گذاری بخش 

صنعت و معدن این استان برشمرد.
متین گفت: همدان سال گذشته به عنوان دبیر 
میز فرش و چوب انتخاب شــد اما بحران ناشــی 
از شــیوع ویروس کرونا موجب بــروز رکود در این 

حوزه شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
با بیــان اینکه 20 ظرفیت برای ســرمایه گذاری در 
بخش صنعت این اســتان وجــود دارد افزود: بر 
اســاس مطالعات صــورت گرفته ســرمایه گذاری 
در این بخش از جمله انــواع الکتروموتور، پمپ و 

کمپرستورها حاشیه سود و ارز آوری باالیی دارد.
مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی همدان نیز در 
این جلســه گفت: فرایند فعال سازی پنجره واحد 
سرمایه گذاری اســتان، اســتقرار نمایندگان واجد 
صالحیــت دســتگاه های اجرایی در ایــن مرکز و 
نظارت مستمر بر طرح های سرمایه گذاری خارجی 

در حال انجام است.
ســیدناصر محمودی بیــان کرد: تدویــن و به 
روز رســانی نــرم افزار تحــت اندروید مرکــز به 2 
زبان فارسی و انگلیسی، تشــکیل کارگروه تأمین 
مالی ســرمایه گذاری، برگزاری جلسات و نشست 
تخصصی با شــورای عالی ایرانیان مقیم خارج از 
کشور و راه اندازی میز مشــاوره شورای یاد شده از 
اهم اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال 

گذشته است.
وی با بیان اینکه مرکز خدمات ســرمایه گذاری 
امســال با رویکرد جدید فعالیــت می کند اضافه 

کرد: تمامی فرصت های ســرمایه گذاری به خاطر 
صرفه جویی در وقت و هزینــه مراجعه کنندگان به 

صورت برخط در اختیار آنها قرار داده می شود.
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی همدان 
ادامه داد: این مرکز اقدام به شــرکت در نشســت 
تخصصی با اتاق مشترک ایران و آلمان جهت ارائه 
فرصت ها و اولویت های ســرمایه گذاری اســتان 
همــدان همچنین احیای ســتاد ســرمایه گذاری 
استان و تشــکیل 11 جلســه جهت بررسی و حل 

مشکالت سرمایه گذاران کرده است.
محمودی، تشکیل کمیته سرمایه گذاری ستاد 
سرمایه گذاری استان متشکل از کارشناسان خبره 
حوزه ســرمایه گذاری و برگزاری نشست تخصصی 
و مذاکره با سرمایه گذارانی از کشور ترکیه )شرکت 
ابتاش( جهت ساخت باغ ویال را از دیگر اقدام های 

صورت گرفته برشمرد.
وی گفت: مذاکرات و رایزنی هــای متعددی با 
ســرمایه گذاران به منظور صادرات فرش دستباف 
همدان به خارج از کشور صورت گرفت در عین حال 
در نشســتی با حضور اداره کل اوقاف و امور خیریه 
نســبت به دریافــت و تخصیص اراضــی موقوفه 

استان به امر سرمایه گذاری رایزنی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان افزود: 
پیگیری و مذاکره اولیه با ســرمایه گذار بحرینی به 
منظور ساخت هتل پنج ســتاره در همدان صورت 
گرفت و از نماینده سرمایه گذار آلمانی برای مذاکره 
در امر تولید آنژیوگرافی و آنژیوپالســتی در استان 

دعوت به عمل آمد.
محمــودی اظهــار کــرد: بــه دنبــال رایزنی با 
سرمایه گذار اسپانیایی مشــکل مربوط به نیروگاه 
خورشــیدی »آذران پاک ایلیا« در رابطه با تغییر 

کاربری اراضی مربوطه در رزن پیگیری شد.
بــه نقــل از ایرنــا، وی پیگیری طــرح تولید 
پانســمان های آلژنیــک کلســیم بــا مشــارکت 
بــا  اولیــه  مذاکــره  انگلیســی،  ســرمایه گذار 
بــرای  روســیه  و  چیــن  از  ســرمایه گذارانی 
ســرمایه گذاری در تولید کربنات کلسیم، پیگیری 
طرح سرمایه گذاری شــهرداری مهاجران در زمینه 
احداث و راه اندای شــهرک صنعتی ترشــیجات و 
شــوریجات و پیگیری طرح آزمایشــگاه پزشکی 
دکتر ســلگی به صورت گردشگری سالمت در یکی 
از مناطق روســتایی را از مهمتریــن فعالیت های 
صورت گرفته توســط مرکز خدمات سرمایه گذاری 

دانست.



3 چهارشنبه ۲4 ارديبهشت 1399    19 رمضان 1441   13 می  ۲۰۲۰  شماره 4517 ايران و جهان

زمان معامله سهام عدالت 
مشخص شد

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
گفت: حدودا در تاریخ 8 خردادماه ســال جاری 
بعد از مشخص شدن تعداد واقعی سهامدارانی 
که روش مســتقیم و غیر مســتقیم را انتخاب 
کرده انــد، در اطالعیــه ای تاریخ مراجعــه افراد 
به ســامانه ها برای فروش ســهام عدالت اعالم 
خواهد شــد. بعد از این تاریخ زمــان قطعی که 
خیلی طوالنی هم نخواهد بود )شــاید حدود 10 
روز( امکان خرید و فروش سهام عدالت ایجاد 

خواهد شد.

افزایش 90 درصدی واردات 
تلفن همراه در سال گذشته 

نسبت به سال 97
بر اســاس اطالعات منتشــر شــده از سوی 
انجمــن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم 
جانبــی، واردات و مصرف تلفن همراه در ســال 
1398 از طریق رویه تجاری با بیش از 90 درصد 
رشــد به حدود 15 میلیون و 380 هزار دستگاه 
رســید و حــذف معافیــت 80 دالری واردات 
مســافری هم باعث کاهش چشــم گیر واردات 

تلفن همراه از این طریق شد.

انتصابات جدید در وزارت 
صنعت

حســین مدرس خیابانی با صــدور احکامی 
صدر اله دولت را به عنوان »سرپرســت معاونت 
امــور حقوقی، مجلــس و اســتان ها« و مهدی 
اصفهانــی را بــه عنوان »سرپرســت توســعه 
مدیریت و منابع انســانی« منصوب کرد. عصر 
دوشــنبه، رضا رحمانی، از ســوی رئیس جمهور 
برکنار شــد و مدرس خیابانی به سرپرستی این 

وزارتخانه منصوب شد.

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای 
دریافت تسهیالت کرونایی

کارفرمایانی که کسب وکار آنها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا آســیب دیده می تواننــد از امروز 
)چهارشــنبه 24 اردیبهشــت ماه( برای دریافت 
تســهیالت کرونایی 12 تا 16 میلیون تومانی در 

سامانه کارا ثبت نام کنند.

ریزش قیمت ها در بازار 
خودرو

قیمت خودروها که از ابتدای هفته جاری و در 
پی ورود مستقیم رئیس جمهوری و رئیس قوه 
قضائیه در مسیر کاهشــی قرار گرفته بود، از روز 
دوشــنبه و با اعالم قیمت های جدید خودروها 
از سوی شورای رقابت و تعیین سود حداکثر 10 
درصدی در معامالت بازاری، به روند نزولی خود 
ادامه می دهد. دیروز هر دســتگاه خودروی پژو 
206 تیپ 2 که در روزهای گذشــته قیمت باالی 
150 میلیونی یافته بود به کمتــر از 125 میلیون 
تومان رســیده و پژو 405 بنزینی قیمتی کمتر 
از 115 میلیــون تومان دارد.همچنیــن در گروه 
خودروهــای خارجی، افــت 100 میلیونی قیمت 

مزدا 3 از بازار به گوش می رسد.

یک و نیم میلیون نفر برای کد 
بورسی احراز هویت شدند

حسین فهیمی ســخنگوی طرح آزادسازی 
ســهام عدالت گفت: 36 میلیون نفر کد بورسی 
را دریافت کرده انــد و از این تعــداد یک و نیم 
میلیون نفــر احراز هویت شــده انــد. دو و نیم 
میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در 10 سال 
اخیر فوت کرده اند که دارایی آنان به وراثشــان 

منتقل می شود.

مهلت ثبت نام کاردانی به 
کارشناسی تمدید شد

سخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور 
گفت: مهلت ثبت  نــام و انتخاب رشــته آزمون 
کاردانی به کارشناسی ناپیوســته سال 1399 تا 

شنبه 27 اردیبهشت ماه 99 تمدید شد.

مقررات ثبت نام دانش آموزان در 
سال تحصیلی جدید اعالم شد

وزیر آموزش و پرورش »دستورالعمل اجرایی 
ثبت نام دانش آموزان« را در راستای اتخاذ تدابیر 
الزم به منظــور انجام ثبت نــام دانش آموزان در 
فضایی امن و آرام، سیاســت کاهــش تمرکز و 
تفویض اختیار و با در نظر گرفتن شرایط خاص 
مواجهه با ویروس کووید19)کرونا( به ادارات کل 

آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.

انعکاساخبــار کوتاه برداشت گل محمدی در استان مرکزی

امیر خجسته:

امروز کشور درگیر کرونا
 و ویروس سوءمدیریت اقتصادی است

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: نماینده مردم 
همــدان در مجلس گفت: کشــور امــروز درگیر 
ویروس کرونا و ویروس سوءمدیریت اقتصادی 
و معیشتی اســت که تبعات تورم از کرونا بیشتر 

است.
امیــر خجســته نماینــده مردم همــدان در 
مجلــس شــورای اســالمی روز سه شــنبه 23 
اردیبهشت در جلسه علنی و در نطق میان دستور 
اظهار کرد: امروز کشــورمان درگیر ویروس کرونا 
و ویروس ســوءمدیریت اقتصادی و معیشتی 

است که تبعات تورم از کرونا بیشتر است.
وی با اظهــار ســالم و درود بــه مجاهدان و 
شهدای عزیز مدافع ســالمت که در بحران شیوع 
ویــروس کرونا جان خــود را بــرای حفاظت از 
سالمت مردم و مداوای بیماران در طبق اخالص 
نهادند افزود:  به یقین می توان گفت امروز کشور 
ما درگیر دو نوع ویروس اســت؛ ویروس کرونا 

و ویروس سوء مدیریت اقتصادی و معیشتی.
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: 
در این میان ویروس سوء مدیریت اقتصادی و 
اهمال در نظارت بر بازار، با تورم لجام گســیخته 
آنچنان معیشــت را بر مردمان کشــورمان تنگ 
کرده که تبعات ویــروس کرونا در قبال آن ناچیز 

است.
وی اظهــار کــرد: متأســفانه منطــق ایــن 
بیماری اقتصادی، ماننــد آن ویروس منحوس 
بخش های ضعیف جامعه را نشانه گرفته و هیچ 
مدیریتی هم نه شــیوع آن را کنتــرل کرده و نه 

تمایلی به مهارآن دارد.
خجسته خاطرنشان کرد:  اکنون شاهدیم در 
عرض چند ماه تمامی اقــالم و مایحتاج مردم، 
افزایش قیمتی بین 30 تا 100 درصدی را تجربه 
کرده و هیــچ نظارتی هم بر ایــن گرانی ها دیده 
نمی شــود و ُدالری که با اعتراض فریاد می زدیم 
ده هزار تومان شــده امــروز به مرز هفــده هزار 
تومان رســیده و تمام این موضوعــات فقط در 

حدود پنج ماه اخیر اتفاق افتاده!
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: آقای 
رئیس جمهور می گویید وزیر صنعت را برای عدم 
کنترل بازار خودرو برکنــار کردید. برای باال رفتن 
صد درصدی قیمت مسکن چه کســی را برکنار 
می کنیــد؟ برای بــاال رفتن صد درصــدی لوازم 
خانگی چه کســی را؟ برای باال رفتــن 30 تا 100 
درصدی پوشاک و خوراک مردم چه؟ و برای باال 
نرفتن حقوق کارمندان، کارگران و بازنشســتگان 
بیش از نرخ دســت ســاز 15 درصدی تورم چه 

کسی را؟
وی افــزود: راه نجــات کشــور، همانطور که 
در فرامیــن رهبر انقــالب نیز بارها ذکرشــده، به 
کارگیــری مدیریت جهــادی، مبارزه با فســاد، 
تقویت نظارت و شــفاف ســازی تمامی شئون 
کشور است و قدرت مجلس و در راس امور بودن 
آن با نظارت است. اگر چه برای شما هزینه هایی 
را ایجاد خواهــد کرد و اگر این امر محقق شــود 
قطعًا آن موقع نه سه هزار میلیاردی گم می شود 

نه چهارو نیم میلیارد دالری.
خجســته گفت: اینجانب طی 8 سال حضور 
در خانه ملــت با لبیک به تأکیــدات مکرر مقام 

معظم رهبــری تالش کــردم تا ضمــن انجام 
وظیفــه تقنینی، بــا بیماری خانه مــان بر انداز 
مفاســد اقتصــادی و اداری،قاچــاق کاال و ارز، 
اشرافی گری، اختالس، ویژه خواری، و آقازادگی 
از جایگاه نظارتی برخورد و در کمیســیون اصل 
نود و فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی، 
شناسایی گلوگاه های فساد را در دستور کار خود 

قرار دهم.
نماینده مــردم همــدان در مجلــس افزود: 
تالش هایم در مســیر مبارزه با فســاد بر مذاق 
بســیاری از آقایــان خــوش نیامــد و از آنجــا 
که ســران مفاســد اقتصادی و غارتگــران بیت 
المال، وعده های تطمیــع و تهدید های خود را نا 
کارآمد دیدند، دســت به دامان رقبای سیاسی و 
انحصارطلبان شدند و با استفاده از ابزار های غیر 
اخالقی و ایــراد تهمت و افتراء، و نشــر اکاذیب 
خواستند که مانع از ادامه مسیر این مبارزه گردند 
و به یاری پروردگار متعال توفیقی حاصل نکردند 
و بنده هم هیچ گاه از ادای تکلیفم به خون پاک 
شــهدا و عمل به وظایف نمایندگی ام، لحظه ای 

درنگ نکردم.
وی افــزود: از جملــه اقدامــات بزرگــی که 
در این مــدت و در راســتای مبارزه با مفاســد 
اقتصادی انجام دادند به تحقیــق و تفحص از 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران و بازگشت هزاران 
میلیاردی به بیت المال، افشــای اســامی 31 
نفر از بدهکاران بانکی، کشــف و افشــاء هزاران 
میلیــارد تومــان تخلــف در صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیــان و بانک ســرمایه، پیگیری واگذاری 
غیر قانونــی اردوگاه شــهید باهنــر فرهنگیان، 
افشــاء و اثبات تخلفات خودرویی کشور مانند 
واردات غیر قانونی 500 دســتگاه پورشه،افشای 
34 هزار ثبت ســفارش غیر قانونی و نامتعارف 
خــودرو و پیگیری قاچــاق 125 هــزار خودرو 
تجملــی خارجی توســط یک خانــواده خاص، 
جلوگیری از ترخیص 140 هــزار ُتن ذرت آلوده 
بــه کشــور و همچنیــن افشــاء و ممانعت از 
واگذاری هــای نامتعــارف ســازمان خصوصی 
سازی مانند واگذاری سیلو اداره غّله همدان به 

یک دهم قیمت.
وی خاطرنشــان کرد: از پیمانی کــه با مردم 
بستم دست برنداشته و برای حضور بی حاشیه 
در کســوت نمایندگی و انتخابات به کســی باج 
نداده و در مقابل هیچ ظلمی ســکوت نکرده ام 
و اطمینــان دارم علی رغم تخریب ها و شــایعه 
ســازی های صورت گرفته که ســختی آن بسیار 
دردناک تر و ناجوانمردانه تر از دوران هشت سال 
اســارتم در زندانهای بعثی عراق بوده، گذشــت 
زمــان واقعیات را بــرای مردم فهیم مشــخص 

خواهد کرد.
خجســته تصریح کرد: بــه افتــراء زنندگان 
ســازمان یافته اعالم می کنم درســت اســت که 
خلع های قانونی انتخاباتی و تفسیرهای شخصی 
و سلیقه ای شما را به اهدافتان رسانید اما اگر در 
ادعای خود صادق هستید، مستندات اثبات شده 
این اّدعاها و شایعه سازی ها را جهت تنویر افکار 
عمومی ارائه دهید تا واقعیت برای موکالن و مردم 

عزیز روشن شود.

پیام تسلیت فرمانده معظم کل قوا درپی شهادت کارکنان نیروی دریایی ارتش

مسووالن ابعاد حادثه را به درستی روشن کنند
هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: فرمانده معظم 
کل قوا در پیامی به امیر سرلشــکر »سید عبدالرحیم 
موسوی« فرمانده کل ارتش ضمن تسلیت شهادت 
جمعی از دریادالن نیــروی دریایی ارتش در حادثه 
دردناک شــناور ُکنارک، صبر و تسالی خانواده های 
داغدار و شــفای آســیب دیدگان این حادثــه را از 

خداوند متعال مسألت کردند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای فرمانــده معظم کل 
قوا در پیامی به امیر سرلشــکر »ســید عبدالرحیم 
موسوی« فرمانده کل ارتش ضمن تسلیت شهادت 
جمعی از دریادالن نیــروی دریایی ارتش در حادثه 
دردناک شــناور ُکنارک، صبر و تسالی خانواده های 

داغدار و شــفای آســیب دیدگان این حادثــه را از 
خداوند متعال مسألت کردند.

متن پیــام رهبر معظم انقالب اســالمی به این 
شرح است:

»بسم هللا الرحمن الرحیم
امیــر سرلشــکر موســوی فرمانــده کل ارتش 

جمهوری اسالمی ایران
حادثــه دردناک شــناور کنارک که به شــهادت 
جمعی از دریادالن نیــروی دریایی ارتش انجامیده 
برای اینجانب بســیار تلخ و تاسف آور است. گرچه 
کارکنان زحمتکــش که در هنگام خدمتی دشــوار 
و با افتخار جــان باخته اند از پــاداش و ثواب الهی 

برخوردارند ان شــاءهللا، ولــی غم از دســت دادن 
عزیزان بــرای خانواده های آنان و خســارت فقدان 
جوانان صمیمِی پرتالش برای نیرو بســی بزرگ و 
سنگین است. این جانب به آن خانواده های داغدار 
تسلیت عرض می کنم و صبر و تسالی آنان و شفای 
آسیب دیدگان را از خداوند مســألت می نمایم و از 
مســووالن ذیربط می خواهم که ابعاد این حادثه را 
به درستی روشــن کرده، ضمن شناسایی مقصران 
احتمالــی، تدابیــر الزم بــرای عدم تکــرار چنین 

پیشامدهای خسارتبار و تلخ را اتخاذ نمایند.
سید علی خامنه ای

23 اردیبهشت ماه 1399

وزیر بهداشت:

در بسیاری از نقاط کشور به مرحله مهار بیماری رسیدیم
برای بازگشایی آستان های مقدس تصمیم می گیریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــت با 
بیان اینکه »در بســیاری از نقاط کشــور از مدیریت 
به کنترل و در بســیاری از نقاط نیز بــه مرحله مهار 
بیماری رسیدیم«، گفت: بزرگترین خطای راهبردی 
ما در این دوره این اســت که فکر کنیم کرونا تمام 

شده است.
دکتر ســعید نمکی در گفت  وگویی تلویزیونی با 
بیان اینکه سه مرحله مدیریت، کنترل و مهار برای 
بیماری کرونا وجود دارد، گفت: در بسیاری از نقاط 
کشور از مدیریت به کنترل و در بسیاری از نقاط نیز 

به مرحله مهار بیماری رسیدیم.
وی همچنین گفت: در برخی اســتان  هایی که 
فاصله  گذاری رعایت نشــد داریم ضــرر می  کنیم 
و بزرگترین خطای راهبردی مــا در این دوره این 
اســت که فکر کنیم کرونا تمام شــده است و اآلن 
ممکن اســت به شــرایط بد برگردیم کــه برای ما 
پدیده مهلکی اســت که افتخار کسب کرده را فدای 

بی  خیالی کنیم.
وی افزود: پیرو توصیه مقــام معظم رهبری و 
دغدغه ایشــان که فرمودند اگر امکانی هســت که 

بشــود در مســاجد را به روی مؤمنین در شب  های 
قدر باز کنیم راهی را برای آن پیدا کنیم، جلســه ای 
برگزار شد تا بتوانیم با رعایت پروتکل بین ساعات 
12 شب تا 2 بامداد مراســم  احیای شب  های قدر 
را برگــزار کنیم. برای برگزاری مراســم  شــب  های 
قدر شروطی گذاشــته ایم و مردم باید این شروط 
را رعایت کنند. البته مقام معظم رهبری همیشــه 
به مصوبات ســتاد ملــی مقابله با کرونــا احترام 
گذاشتند و ما هیچ وقت از طرف ایشان تحت فشار 

قرار نگرفتیم.
نمکی خاطرنشــان کرد: کودکان و افراد مســن 
و افرادی که بیماری زمینه ای دارنــد نباید در این 
مراسم حضور یابند. هموطنان ُمهر، سجاده و قرآن 
را از منزل ببرند، در مساجدی که جا کم هست باید 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.
وی اضافه کرد: در رابطه با آســتان های مقدس 
بــه جمع بنــدی رســیدیم و علی  رغم درخواســت 
تولیت آســتان  های مقــدس مبنی بر بازگشــایی 
اماکن مذهبی، از دیدگاه کارشناسی هنوز به نتیجه 
بازگشایی این اماکن نرســیده  ایم زیرا نگرانی ما از 

بابت افزایش مســافرانی اســت که مدت  ها سفر 
نکرده  اند و ممکن است با شوق زیارت تراکم ایجاد 
کنند و بــرای ما و خودشــان زحمــت را مضاعف 
کنند. در خصوص بازگشایی آســتان  های مقدس 
امروز چهارشــنبه جلســه ای برگزار و در این رابطه 
تصمیم گیری خواهد شد و امیدواریم هرچه زودتر 
بتوانیم در فضای مناســب  تر، در صحن و ســرای 
اهل بیــت)ع( و آســتان  های مقــدس را بــه روی 

مشتاقان اهل بیت )ع( باز کنیم.

نماینده مردم فریمان در مجلس:

70 درصد امتیازات مجلس دهم در اختیار رئیس بود
هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: نماینده مردم 
فریمان در مجلس گفت: یکی از مشکالت مجلس 
دهم این بــود که 70 درصد امتیــازات مجلس در 
اختیار رئیــس مجلس بود؛ در صورتــی که در هیچ 
کجــای دنیا رئیــس مجلس، رئیــس نمایندگان 
نیســت، ولی در ایران قدرت ریاست مجلس خیلی 

زیاد است و این به صالح نیست.
سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم 
فریمان در مجلس شــورای اســالمی در نشست 
اولویت هــای مجلس یازدهم که به همت بســیج 
دانشــجویی در النه جاسوسی ســابق آمریکا و و 
دفتر سفیر وقت این کشــور برگزار شد گفت: یکی 
از مسائلی که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار 
گیرد این است که شــیوه های اداره مجلس، ابزار 

نظارت، تحقیق و تفحص و... کارآمدتر شود.
وی ادامــه داد: امیدواریــم بــا پرداختــن به 
اولویت های مجلس آینده بتوانیم کارهای مؤثری 
را انجــام دهیم، مــردم به مجلــس یازدهم برای 
تحول گرایــی امید بســته اند و اینکــه امید دارند 
مجلس در تراز انقالب باشــد و مبانی انقالب را در 
همه حوزه ها مدنظر قرار دهــد و بتواند یک الگوی 
مناسب باشد برای حرکت به انتخابات 1400 تا یک 
دولت انقالبی برای خدمت واقعی به مردم شــکل 

بگیرد.
قاضی زاده هاشــمی تصریح کــرد: امیدواریم 
نمایندگان مجلس یازدهم وارد قدرت طلبی، سهم 
گیری و بحث منافع شــخصی و گروهی نشــوند 
و بــرای تقویت جبهــه انقالب تالش کنــد و برای 
وحدت و اتحاد از خود گذشــتگی داشته باشند تا 

بتوانیم انسجام خودمان را حفظ کنیم.

نماینده مردم فریمان در مجلس تأکید کرد: ما 
حداکثر 55 نفر بودیم ولی در مجلس یازدهم دیگر 
نمی توانیم بگوییم که در اقلیت هســتیم مردم از 
مجلس یازدهم توقع خدمت و کار صادقانه دارند و 
ما باید تالش کنیم صادقانه به مردم خدمت کنیم.

وی افزود: ممکن اســت در جریان انقالبی در 
مجلس آینده گرایش های متفاوت وجود داشــته 
باشد ولی آرمان و هدف یکی است و ما باید تالش 

کنیم و امید مردم را چندین برابر کنیم.
این نماینــده مجلس افــزود:  در مجلس دهم 
شــاهد ایرادات متعددی بودیم کــه مهم ترینش، 
نداشــتن دغدغه مشــکالت مردم توســط برخی 
نمایندگان بود. البته این موضوع نافی وجود برخی 
مصوبات خوب نیســت که در مجلس یازدهم هم 

آنها را پیگیری خواهیم کرد.
وی تأکید کرد:  حل مشکالت مردم به خصوص 
مشــکالت اقتصادی باید اولویــت اصلی مجلس 
یازدهم باشــد، حذف قوانین زائد و حل مشکالت 
اشــتغال و اســتخدامی نیز از دیگــر اولویت های 
مهم است و تحقق این اولویت ها نیازمند تصویب 

قوانین کارآمد و به دور از هرگونه شعار باشد.
قاضی زاده هاشمی تأکید کرد: قانونی که مبنای 
عملی نداشته باشد، اعتبار خود را از دست خواهد 
داد، مســلما با ســخنان قشــنگ و زیبا نمی توان 
مشــکالت مردم را حل کرد و همچنین با تبلیغات 

سیاسی نمی توان اعتماد عمومی را افزایش داد.
قاضی زاده هاشــمی در ادامه به نقش رئیس 
مجلس اشــاره کــرد و گفــت: رئیــس مجلس 
نمی تواند بخشــی از اختیارات مجلس را به دست 
بگیرید و همه باید براســاس ســاختار قوه مقننه 

مشــارکت داشــته باشــند، در مجلس نماینده تر 
نداریم.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
رئیس مجلس در کارآمدی مجلس یازدهم نقش 
مهمی دارد. یکی از مشکالت مجلس دهم این بود 
که 70 درصد امتیازات مجلــس در اختیار رئیس 
مجلس بــود؛ در صورتــی که در هیــچ کجای دنیا 
رئیس مجلس، رئیس نمایندگان نیست، ولی در 
ایران قدرت ریاســت مجلس خیلی زیاد است و 

این موضوع اصاًل به صالح خانه ملت نیست.
وی گفت: رئیس مجلس هم یک رأی را دارد و 
او هم نماینده است و باید بیشتر نقش سخنگوی 
مجلس را داشته باشــد، ولی امروز ریاست خانه 
ملــت فکــر می کند کــه می توانــد به جــای همه 

نمایندگان اظهار نظر کند.
قاضی زاده هاشــمی اظهار کرد: اصالح آیین نامه 
مجلــس می تواند یکــی از اولویت هــای مجلس 
یازدهم باشد، این امید می رود که مجلس یازدهم با 
کارآمدی خود و تصویب قوانین مناسب به الگویی 

برای مردم در انتخابات 1400 تبدیل شود.

الریجانی:

درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان خأل قانونی نداریم
هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس مجلس 
شورای اســالمی گفت: درباره همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان قانون وجود دارد و نمایندگان باید 
بر نحوه اجرای این قانون نظــارت کنند تا به صورت 

کامل و در موعد مقرر اجرایی شود.
محمــد بیرانوندی، نماینده مــردم خرم آباد در 
مجلس شورای اســالمی در جلســه علنی دیروز 
مجلس شورای اســالمی در تذکر شفاهی خطاب 
به هیأت رئیســه مجلس، گفت: بازنشســتگان، 
گردانندگان دیروز چرخ های مملکت هستند و باید 

به وضعیت معیشتی آنان توجه شود.
وی ادامــه داد: مجلــس در برنامــه ششــم 
توســعه دولت را مکلف کرد تا حقوق بازنشستگان 
و شــاغالن را متناسب ســازی کند اما دولت به آن 
توجه نمی کند و باید طرح متناســب سازی حقوق 

بازنشســتگان که به امضای 120 نفــر از نمایندگان 
مجلس رسیده است، در صحن علنی مطرح شود.

نماینــده مردم خــرم آباد در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: طــرح همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان به بهانه اصل 75 کنار گذاشته شده 
اســت و انتظار ما این اســت که ایــن طرح هفته 

آینده اعالم وصول شود.
»علــی الریجانــی« در پاســخ به ایــن تذکر، 
گفت: درباره همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
قانون وجــود دارد و بر اســاس آن دولت موظف 
است همسان ســازی را ظرف 3 سال انجام دهد، 
بنابراین باید شما بر نحوه اجرای این قانون نظارت 
کنید تا به صــورت کامل و در موعــد مقرر اجرایی 

شود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 

تغییر بازه زمانی اجرای قانون همسان سازی حقوق 
بازنشستگان از 3 سال به 2 ســال بار مالی داشته 
و غیرقابل طرح اســت، اظهار کرد: قانون همســان 
سازی بازنشستگان باید توسط ســازمان برنامه و 
بودجه اجرایی شود و بنابراین مشکل قانونی در این 

خصوص وجود ندارد.
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رئیس میراث فرهنگی نهاوند خبر داد:
ثبت سراب »فارسبان«

در فهرست آثار ملی
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
نهاوند گفت: سراب »فارسبان« نهاوند در فهرست 

آثار ملی کشور ثبت شد.
به گزارش هگمتانه، محســن جانجان بابیان 
اینکه سراب »فارســبان« نهاوند در فهرست آثار 
ملی کشــور ثبت شــد، افزود: نهاوند دارای سه 
منطقه گردشــگری بــام نهاوند، ســراب گیان و 

سراب فارسبان است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان نهاوند افــزود: نهاوند 
با داشتن 264 دهنه ســراب، چشمه و قنات به 
شهر ســراب ها معروف بوده و جایگاه نخست را 
در استان همدان داراســت و با ثبت ملی سراب 
»فارســبان« از آن به عنوان میراث طبیعی حفظ 

می شود.
به نقل از مهر، وی با اشــاره بــه اینکه امروز 
خروجی ســراب »فارســبان« به میزانی پایدار 
و ثابت رســیده اســت، اضافه کرد: بــه همین 
منظور کار تهیــه پرونده ثبت ملــی آن به کمک 
دوستداران محیط زیســت و انجمن های میراث 
فرهنگی استان همدان و شهرستان نهاوند انجام 

گرفت.

برگزاری مراسم شب های قدر 
در مساجد نهاوند

اداره  هگمتانه، گــروه شهرســتان: رئیــس 
تبلیغــات اســالمی نهاوند گفت: مراســم دعا و 
نیایش شــب های قدر در مســاجد و هیأت های 
مذهبی شهرســتان نهاوند با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، حجت االســالم موســی 
محبی اظهار کرد: مراسم شب های قدر قرار بود 
در فضای باز برگزار شــود اما با توجه به سردی 
هوا عمــال این امــکان فراهم نشــد بنابراین با 
هماهنگی هیأت امنا این مراســم در مســاجد 

برگزار می شود.
وی با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
در این مراسم افزود: تأکید ما در برگزاری مراسم 
شــب های قدر اســتفاده از ظرفیت یک چهارم 
مســاجد و رعایت فاصله اســتفاده از ماسک و 

دستکش است.
رئیــس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان 
نهاوند افزود: از بخشــداران، نیــروی انتظامی و 
بســیج انتظار داریم که هم در خصوص برقراری 
نظــم و هم در خصــوص ضدعفونی مســاجد و 
مکان های برگزاری مراســم اقدام کنند و بر کار 

بخش ها نظارت داشته باشند.
وی در گفتگو بــا فارس، با اشــاره به اینکه 
محوریــت در مســاجد بــا هیأت هــای دارای 
روحانی اســت افزود: در حــال حاضر در 58 
نقطه شهرستان روحانی در مساجد حضور دارد 
لذا تأکید ما برگزاری مراســم در این مســاجد 

است.

دستگیری باند سارقان 
سیم برق در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
شهرستان نهاوند از دســتگیری باند سارقان سیم 

برق در این شهرستان خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، احمد ســاکی با بیان 
اینکه یک  باند سارق ســیم های برق متشکل از 
چهار سارق حرفه ای توسط عوامل انتظامی این 
شهرستان دستگیر شدند اظهار کرد: در پی وقوع 
چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان نهاوند، 
تیمی از مأمــوران پلیــس آگاهی شهرســتان 
شناسایی و دستگیری ســارقان را در دستور کار 

قرار دادند.
وی افــزود: بــا تالش هــای شــبانه روزی و 
بکارگیری شــگردهای پلیســی چهار سارق که 
به صــورت باندی اقدام به ســرقت ســیم برق 
می کردند شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
در مخفیگاهشــان دســتگیر و به پلیس آگاهی 

منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: 
متهمان در تحقیقات فنی، به پنج فقره ســرقت 
ســیم برق در مناطق مختلف شهرستان اعتراف 
و با حضور نماینــده حقوقی اداره بــرق پرونده 
قضایی در این خصوص تشــکیل و به دادســرا 

ارسال شد.
به نقــل از فــارس، وی در پایان مشــارکت 
شــهروندان را عاملی مهم و تأثیرگذار در برقراری 
امنیت عنوان کرد و از شهروندان خواست هرگونه 
موارد مشکوک را بالفاصله ازطریق شماره تماس 

110با پلیس در میان بگذارند.

خبــــــــر

مدیر جهاد کشاورزی بهار خبرداد:
مشارکت 15 کارشناس 

بسیج مهندسان
 در طرح مبارزه با سن غالت

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر جهاد 
کشاورزی بهار گفت: 15 نفر از کارشناسان بسیج 
مهندسان کشاورزی شهرستان بهار در 55 روستا 
و در کنار کارشناسان پهنه ها و شبکه مراقبت در 

طرح مبارزه با سن غالت مشارکت دارند.
به گزارش هگمتانه، عبدالحســین اکبری ظهر 
سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح بسیج همگام 
با کشاورز از همکاری مشــترک جهاد کشاورزی با 
بسیج مهندسین کشاورزی ســپاه ناحیه بهار خبر 

داد.
اکبری اظهار کرد: طی توافق به عمل آمده برای 
هشتمین سال متوالی نیروهای کارشناس بسیج 
مهندسین با شــبکه های مراقبت ســن غالت در 
امر مبارزه با این آفت در مرحله مادر و پوره ســن 

همکاری خواهند داشت.
وی در ادامــه عنوان کرد: در ایــن توافق تعداد 
15 نفر از کارشناســان بسیج مهندسین کشاورزی 
در 55 روســتا و در کنــار کارشناســان پهنه ها و 
شبکه مراقبت در مبارزه با ســن غالت همکاری و 

مشارکت دارند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی بهــار اعــالم کــرد: 
آموزش های عملی و کارگاهی کارشناسان بسیجی 
در امر مبارزه با ســن غالت با همــکاری مدیریت 

جهاد کشاورزی انجام شده است.
به نقل از مهر، اکبری اظهار امیدواری کرد: این 
کارشناســان با حضور در مراکز و روستاها و مزارع 
و آموزش کشــاورزان در کاهش میزان سن زدگی 
محصول گندم و جو )غالت( بیش از پیش باعث 

موفقیت طرح بسیج همگام با کشاورز باشند.

فرمانده انتظامی استان همدان:
کشف بیش از 251 تن 
برنج قاچاق در همدان

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
استان همدان از کشف 251 تن و 584 کیلوگرم 
برنج قاچاق احتکار شــده بــه ارزش تقریبی 2 
میلیارد و 500 میلیون تومان در این استان خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، سردار بخشعلی کامرانی 
صالح روز سه شنبه گفت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر احتــکار برنج در انبــاری واقع در جاده 
همدان به کرمانشاه، بررسی موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با همراهی کارشناســان در نشانی یاده شده 
حضور یافتند و در بازرســی از ایــن محل برنج 
قاچاق احتکار شده کشف شد و تمامی مدارک 
ارائه شده توســط مالک غیر واقعی و مربوط به 

انباری در یکی از استان های دیگر بود.
فرمانده انتظامی اســتان همدان بیان کرد: 
با هماهنگــی مرجع قضائی این انبــار پلمب و 
مالک جهت سیر مراحل قانونی به اداره مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهــی منتقل و 
پرونده این متهم به تعزیرات حکومتی ارســال 

شد.
*انهدام باند سارقان خودرو و اعتراف به 11 

فقره سرقت در همدان
فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از 
انهدام باند ســارقان خودرو و اعتراف به 11 فقره 

سرقت در همدان خبر داد.
سردار کامرانی صالح اظهار کرد: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت خودرو در شهر همدان، به 
دلیل حساســیت موضوع و مطالبــات مردمی 
شناسایی و دستگیری ســارقان در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان گفت: با 
انجام اقدامــات اطالعاتی و تجزیــه و تحلیل 
سرنخ های به آمده، تالش های مأموران با این 
فرضیه که ســرقت ها توسط ســارقان حرفه ای 
و ســابقه دار و با برنامه قبلی صــورت پذیرفته 
اســت، قــوت گرفتــه و موفــق شــدند آنها را 

شناسایی کنند.
وی اضافه کرد: مأموران با گشــت زنی های 
نامحســوس در تمامــی مناطقی کــه احتمال 
حضور ســارقان متصور بود، مخفیــگاه آنان را 
شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی 
طی یک عملیات منســجم متهمان را دستگیر 

کردند.
ســردار کامرانی صالــح، با بیــان اینکه در 
تحقیقات انجــام یافته متهمان به ســرقت 11 
دســتگاه خودرو پراید اعتراف کردند، افزود: در 

این راستا 3 متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان اضافه کرد: 
هر 3 متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی 
جهت ســیر مراحــل قانونی تحویــل مقامات 

قضائی شدند.

خبــــــــر
شکل گیری نخستین نظام صنفی کشاورزی استان همدان در تویسرکان

پیگیری ایجاد بازار بزرگ گردوی تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس هیأت مدیره 
نظام صنفی کشــاورزی تویسرکان از پیگیری ایجاد 
بازار بزرگ گردوی تویســرکان با هدف ســاماندهی 
این محصول ارزشــمند خبر داد و گفت: نخستین 
نظام صنفی کشاورزی استان همدان در تویسرکان 

شکل گرفت.
به گزارش هگمتانه، عبدهللا قمری در نشســت 
خبــری بــا بیــان اینکه نخســتین نظــام صنفی 
کشاورزی استان همدان در تویســرکان فعال شد 
اظهار کرد: نظام صنفی کشــاورزی نهادی مردمی، 
غیردولتی، غیر سیاســی و غیرانتفاعی اســت که 
در راســتای تحقق اهداف خود در حوزه کشاورزی 

فعالیت می کند.
را  کشــاورزی  صنفــی  نظــام  اهــداف  وی 
هویت بخشــی به کشــاورز، نظامند کــردن بخش 
کشــاورزی و حفظ و دفــاع از حقــوق اجتماعی و 
صنفی کشــاورزی عنوان کــرد و افــزود: این نهاد 
مردمی پیگیری مطالبــات قانونی کشــاورزان در 
بخش هــای مختلف بــا همه تــوان خــود انجام 

می دهد.
رئیس هیأت مدیــره نظام صنفی کشــاورزی 
تویســرکان با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی در 
چارچــوب قانــون می توانــد در تصمیم گیری ها و 
سیاســت گذاری های جهاد کشــاورزی بسیار مؤثر 
باشد افزود: نظام صنفی کشاورزی در راستای ایجاد 
تعامل با دستگاه ها و سازمان های صنفی استانی و 
شهرستانی به منظور بهبود شرایط تولید، تنظیم بازار 
فروش، صادرات و واردات، تعیین نرخ محصوالت و 

خدمات کشاورزی و... نقش آفرینی دارد.
وی تأکید کــرد: کارکرد نظام صنفی کشــاورزی 
هیچ گونه منافــات و تقابلی با کارکــرد تعاونی  ها، 
اتحادیه ها و ســایر تشــکل  های بخش خصوصی 

ندارد؛ بلکه در راستای تقویت و تکمیل آن هاست.
قمــری از مزایــای عضویــت در نظــام صنفی 
کشــاورزی را صــدور کارت هویت برای کشــاورز و 
بهره مندی فعاالن بخش کشاورزی از بیمه دانست 
و گفت: کشــاورز می تواند به عنوان کارفرما چهار نفر 
را با یک سوم قیمت تعیین شده تأمین اجتماعی، 

بیمه کند.
وی با اشــاره بــه اینکــه خودروهــای عمومی 
فعال در بخش کشــاورزی با تأیید نظام صنفی از 
پرداخت مالیات ســاالنه معاف هستند خاطرنشان 
کرد: پرداخت حــق بیمه کارفرمــا از محل صادرات 
بیمه های کشاورزی اســت بر همین اساس هیچ 

محدودیتی ندارد.
رئیس هیأت مدیــره نظام صنفی کشــاورزی 
تویسرکان با اشــاره به برگزاری جلسات توجیهی و 
اطالع رسانی به منظور عضویت بهره برداران در نظام 
صنفی کشاورزی شهرستان، از پیگیری ایجاد بازار 
بزرگ گردوی تویسرکان در راستای ساماندهی این 

محصول به عنوان مطالبه مردم شهرستان خبر داد.
*عضویت تنها 10 درصد از بهره برداران در نظام 

صنفی کشاورزی
دبیــر هیأت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزی 
تویســرکان نیز با اشــاره بــه اینکه نظــام صنفی 
کشــاورزی برای حمایــت، پشــتیبانی و پیگیری 

مطالبات بخش کشــاورزی شــکل گرفــت افزود: 
نماینده نظام صنفی کشــاورزی در جلسات مرتبط 
با کشــاورزی می تواند از حق و حقــوق اجتماعی و 

صنفی کشاورز دفاع کند.
وی با اشــاره به وجود حدود 13 هــزار بهره بردار 
در تویســرکان تأکید کــرد: ارائه خدمــات بخش 
کشــاورزی اعم از معافیت مالیاتــی، بیمه، هویت 
بخشی به کشاورز و... منوط به عضویت کشاورز در 

نظام صنفی است.
عبدالحسین احمدوند با اشــاره به اینکه تنها 10 
درصد از بهره برداران یعنی یک هزار و 331 نفر عضو 
نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان هستند گفت: 
هم اکنون تعــداد زیادی از دســتگاه های اجرایی با 
نظام صنفی کشــاورزی همکاری دارند، امیدواریم 
این تعامل و همکاری به منظور افزایش تعداد اعضا 

بیش از پیش باشد.
وی تأکید کرد: با عضویت همــه بهره برداران در 
نظام صنفی کشــاورزی می توان بانــک اطالعاتی 
جامعی را تدوین و براســاس آن و با توجه به نیاز 

کشاورز و جامعه برای تولید برنامه ریزی کرد.
دبیــر هیأت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزی 
تویســرکان با بیان اینکه از ســوی نظــام صنفی 
کشاورزی یک هزار و 458 پروانه صادر شده است، 
اضافه کرد: همچنیــن 323 مورد بــه بیمه تأمین 

اجتماعی معرفی شده است.
وی بــه معرفــی حــدود 417 مورد بــرای اخذ 
تسهیالت به بانک ها از نظام صنفی کشاورزی اشاره 
کرد و یادآور شــد: این افراد با تأییــد نظام صنفی 

کشــاورزی مبنی بر فعالیت در بخش های مختلف 
این عرصه برای دریافت تسهیالت معرفی شدند.

*تولید کمربند ایمنی برای گردو تکان ها
نایب رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
تویســرکان در ادامه به ورود نظــام صنفی در حل 
اختالفات بخش کشــاورزی اظهار کرد: 90 پرونده 
اختالف از 120 پرونده ارجاع شــده دادگســتری با 
ورود نظــام صنفی کشــاورزی به صلح و ســازش 

رسید.
وی با اشــاره به اینکه متأسفانه سال گذشته در 
سطح شهرستان هشت نفر گردو تکان فوت، هشت 
نفر گردوتکان قطع نخاع و حــدود 60 نفر مجروح 
شــدند، افزود: موضوع بیمه گردو تکان ها را پیگیر 
بودیم به همین دلیل سال 98 نسبت به سال های 
گذشــته با توجه به اطالع رســانی انجام شده بیمه 

مورد استقبال قرار گرفت.
علیرضا فتحی با بیان اینکه اما برای جلوگیری 
از خســارت در این خصــوص فرهنگ ســازی و 
اطالع رســانی بیشــتری نیاز اســت که باید مورد 
توجه همه به ویژه کشــاورزان قرار گیرد، از رایزنی 
با آقــای نصرالهی، مخترع دســتگاه پوســت کن 
گردو برای تولید کمربند ایمنی برای گردو تکان ها 

خبر داد.
به نقل از فارس، وی در پایان ســخنانش درباره 
دوره های آموزشی نظام صنفی کشاورزی بیان کرد: 
پنج دوره آموزشی در خصوص زنبورداری، داروهای 
گیاهــی و دامــداری بــرای اعضای نظــام صنفی 

کشاورزی طی سال برگزار کردیم.

خطر »کرونا« در نهاوند همچنان جدی
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار  نهاوند با بیان 
اینکه خطر کرونــا در نهاوند همچنان جدی اســت 
گفت: مردم نباید نســبت به رعایــت پروتکل های 
بهداشتی بی تفاوت شوند زیرا ممکن است در آینده 

وضعیت بدتر شود.
به گــزارش هگمتانه، مراد ناصــری در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: با وجــود کاهش تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در هفته های گذشته، 
طی چنــد روز اخیر افزایــش نگران کننده ای در 

سطح شهرستان ایجاد شد.
وی بــا بیــان اینکــه حتــی می خواســتیم 
وضعیت قرمز در شهرســتان اعــالم کنیم گفت: 
البته در حال حاضر وضعیت بهتر است اما خطر 

آن همچنان جدی است.
فرمانــدار نهاوند بــا تأکید بــر اینکــه نباید 

شــرایط را عــادی قلمداد کــرد افــزود: مردم 
نباید نســبت به رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بی تفــاوت شــوند زیــرا ممکن اســت در آینده 

وضعیت بدتر شود.
وی با بیان اینکه رفع بحــران کرونا به تنهایی 
و فقط از ســوی برخــی دســتگاه ها امکان پذیر 
نیســت اضافــه کــرد: برای رفــع بحــران همه 
دســتگاه ها مطابــق بــا قانــون و پروتکل های 
بهداشتی پای کار باشــند و به وظیفه خود عمل 

کنند.
ناصری بــا تأکید بــر اینکه ســالمتی و جان 
مردم برای ما از هر چیزی مهمتر اســت اضافه 
کرد: اگر دســتگاهی بــه آنچه قانــون برای او 
تعیین کــرده عمل نکند شــبکه بهداشــت باید 
مالحظات را کنار گذاشــته و علیه او شکایت کند 

که ما هم حمایت می کنیم.
وی در ادامه بــا یادآوری مجــدد خطر کرونا 
گفت: مــردم واقعا بایــد پروتکل بهداشــتی را 
رعایت کننــد زیرا در گذشــته فشــار زیادی به 
بخــش درمان وارد شــده و عالوه بــر آن ایجاد 
محدودیــت و تعطیلی اصناف نیــز مضیقه های 
را به وجود آورده اســت بنابراین نباید شرایطی 
ایجاد شود که مجبور شــویم همین کار را مجددا 

انجام دهیم.
فرمانــدار نهاونــد با اشــاره به لــزوم رعایت 
مســائل بهداشــتی در نانوایی هــا افــزود: در 
نانوایی ها کارهای خوبی صــورت گرفته اما هنوز 
با نقطه مطلوب فاصلــه داریم بنابراین باید نقاط 

ضعف برطرف شود.
وی در خصوص پمپ بنزین هــا نیز گفت: با 

وجود اقدامات خوبی که در این زمینه شــده اما 
ناهماهنگی در این بخش می بینم که الزم است 

نظارت بیشتری در این بخش اعمال شود.
ناصری با اشاره به برگزاری مراسم شب های 
قــدر گفــت: قانــون بــر اســتفاده از ظرفیــت 
یک چهارم مســاجد تأکید کرده که باید این مهم 
رعایت شود ضمن اینکه اســتفاده از ماسک در 

مساجد امری ضروری است.
به نقل از فــارس، وی با تأکیــد بر عدم درج 
اطالعیه مراســم ترحیم در کانال ها و وبگاه های 
شهرســتان گفت: با توجه به اینکه درج اطالعیه 
در فضــای مجــازی بعضــا باعث تجمــع مردم 
می شــود لذا مصوب می شــود که وبگاه ها و یا 
کانال هــا در این زمینه هیــچ اطالعیه ای را درج 

. نکنند

دلجویی از خانواده شهید »مهدی فریدونی«؛ شهید سال شهرستان بهار
هگمتانه، گروه شهرســتان: با حضــور فرماندار 
و جمعی از کارکنان ســپاه ناحیه شهرســتان بهار 
از خانواده شــهید »مهدی فریدونی« شــهید سال 

شهرستان بهار سرکشی و دلجویی شد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهــار، در این 
سرکشی فرماندار بهار گفت: سرکشــی از خانواده 
شهدا وظیفه همگانی است و با این عمل یاد شهدا 

زنده  و ما را از غفلت بیدار می کند.
احسان قنبری خاطرنشــان کرد: در اعتقادات 
دینی ما مهم تریــن گزینه ایمان به خــدا، قرآن و 
پیامبران است و مسأله اســتقامت و پایداری در 
تقویت ایمان به خدا مؤثر اســت و انسان در کنار 

ایمان باید استقامت و تالش داشته باشد.
فرمانــدار بهار با بیــان اینکه آرامــش و امنیت 
امروز کشور مدیون از جان گذشتگی شهدا و صبر و 
مقاومت خانواده های شهیدان است، تصریح کرد: 
تکریم و سرکشــی از خانواده شهدا وظیفه است و 

باید به فرهنگی در بین مسؤوالن تبدیل شود.
قنبــری از شــهدا به عنــوان طالیــه داران و 
پرچمداران راســتین عرصه های عشق و معرفت 
یاد کــرد و گفــت: تجلیــل، تکریم و سرکشــی 
و  جانبــازان  شــهدا،آزادگان،  خانواده هــای  از 
ایثارگران موجــب عزت و پاالیش روح انســان 

می شود.

شهرستان

فرماندار کبودرآهنگ:

دسترسی نداشتن 35 درصد دانش آموزان 
کبودرآهنگ به »شاد« 

فرمانــدار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
کبودرآهنگ با اشــاره به بهره منــدی 65درصد 
دانش آموزان کبودرآهنگ از شــبکه »شــاد«، 
گفــت: متأســفانه 4500 دانش آمــوز به علت 
مشــکالت اقتصادی و زیرساخت های مخابراتی 

به این شبکه دسترسی ندارند.
به گزارش هگمتانه، حجت اله مهدوی صبح 
سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با 
اشــاره به بحران کرونا و تعطیلی مدارس و هم 
چنین رویکرد آموزش مجــازی دانش آموزان، 
بیان کرد: در ایام شــیوع بیماری کرونا آموزش 
دانش آمــوزان مدنظر بود و ارائــه آموزش های 
مجازی به صورت غیــر حضوری و در قالب یک 
شبکه آموزشی به نام »شــاد« نقش مهمی در 

تکمیل فرآیند تحصیل دانش آموزان داشت.
مهدوی همچنین با اشــاره بــه اجرای طرح 
شــاد افزود: متأســفانه بیش از 4 هزار و 500 
دانش آموز به علت مشــکالت اقتصادی و زیر 
ســاخت های مخابراتی از آموزش های مجازی 
این طــرح محــروم شــده اند که مســؤولین 
مخابراتی در اســتان همدان و شهرستان باید 

هرچه سریع تر این مشکالت را برطرف کنند.
مهــدوی اظهــار کــرد: اولویــت مدیریت 
شهرســتان در تمام مراحل مبــارزه با ویروس 
کرونا؛ حفظ ســالمت عمومــی و امنیت مردم 
بوده و توفیقــات خوبی در این راســتا صورت 

گرفته است.
فرماندار کبودرآهنگ بــا انتقاد از 20 بازمانده 
از تحصیــل امســال در این شهرســتان گفت: 
آموزش و پرورش باید نســبت به بررسی علت 
ترک تحصیلــی دانش آموزان اقــدام و زمینه 
ادامه تحصیل مجدد این دانش آموزان را فراهم 

کند.
به نقل از مهر، امــام جمعه کبودرآهنگ نیز 
در این نشســت گفت: برای برقــراری عدالت 
اجتماعی باید خانواده هایی که قادر به تأمین 
مقدمات تحصیل فرزنــدان در فضای مجازی 
نیســتند را شناســایی و با ارائه بســته های 
آموزشــی و آمــوزش حضــوری مربیــان و 
معلمان زمینه تحصیــل فرزندان آنها را فراهم 
کرد تــا دانش آمــوزان از تعلیــم و تربیت باز 

نمانند.

رئیس میراث فرهنگی رزن:

جاذبه های باالی طبیعی 
روستای »بهکندان« 

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
رزن گفت: روستای »بهکندان« درگزین قابلیت 
تبدیل شــدن به روســتای هدف گردشگری را 

دارد.
به گزارش هگمتانه، شــهروز کهیایی صبح 
ســه شــنبه در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
جاذبه و ظرفیت های گردشــگری روســتای 
»بهکندان« شهرســتان درگزیــن گفت: این 
روســتا قابلیــت تبدیل شــدن به روســتای 

هدف گردشگری را دارد.
وی گفت: روســتای »بهکندان« در بخش 
مرکــزی درگزیــن قــرار دارد و بــا توجه به 
جاذبه هــای طبیعی و مکانــی قابلیت تبدیل 
شــدن به گردشــگری روســتایی را دارد که 
در این راســتا بازدیــدی با بخشــدار بخش 
مرکزی درگزین و رئیس شــورای اســالمی 
روســتا و دهیار »بهکندان« به منظور بررسی 
وضعیت و ظرفیت های این روســتا در زمینه 

گردشگری صورت گرفت.
کهیایــی بــا تأکید بــر مشــارکت هر چه 

در  اهالــی روســتای »بهکنــدان«  بیشــتر 
توسعه و ســرمایه گذاری گفت: اداره میراث 
و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
شهرستان آمادگی دارد در راســتای حمایت 
از ســرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری این روستا را داشته باشند 
از ظرفیت هــای مختلف برای تبدیل شــدن 
این روستا به روستای گردشگری حمایت ها 

و اقدامات الزم را به انجام رساند.
کهیایی بابیــان اینکه اســتان همدان هم 
اکنون دارای 21 روســتای هدف گردشــگری 
است، گفت: در صورت تبدیل شدن روستای 
»بهکندان« به مقصد گردشــگری، این روستا 
می توانــد اشــتغالزایی و اقتصــاد منطقه را 
شکوفا ســاخته و از مشــکالت بیکاری این 

روستا نیز بکاهد.
به نقل از مهر، وی افزود: چشم اندازهای 
طبیعــی و وجــود چشــمه های آب معدنی، 
قنات دهنه و ســد خاکی در این روســتا از 
جمله ظرفیت هایی اســت که باید با همکاری 
مردم از آنها، به نحو احسن بهره برداری کرد.



آگهی فقدان سند مالکیت
 م.الف 46
خانم پروین ســلیمانی وصال با ارائه 2 برگ استشهادیه محلی مصدق به مهر 
دفترخانه سه اسدآباد همدان مدعی است که یک جلد سند مالکیت تک برگ یک 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ششدانگ 11800.40 مترمربع به شماره پالک ثبتی 95 فرعی 
از 65 اصلی واقع در شهرستان اســدآباد بخش شش همدان ذیل ثبت 32990 
دفتر 221 صفحه 334 به شــماره چاپی 219805 سری الف سال 89 سابقه ثبت 
دارد به دلیل مفقود شدن اصل سند مالکیت در حین جابجایی تقاضای المثنی 
نموده اســت لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین 
وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به 

نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
کامران متقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

مفقود شده
مدارک خودروی سپند نوک مدادی به شماره پالک 493 ط48 ایران18 
و شماره شاســی: 2014015 مدل 82 شامل سند خودرو، کارت سبز، 
کارت ماشــین، بیمه و معاینه فنی به نام علی زارعی به شماره ملی 

3860411233 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

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

 م.الف 473  
برابر رأی شماره 98/1281 مورخ 98/10/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن سحابی حسان فرزند یوسف به شماره شناسنامه 6 صادره از اسدآباد 
در سیزده ممیز سی هشت شعیر مشاع از نود و شش شعیر از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 107624/97 مترمربع در قسمتی از پالک 
96 اصلی واقع در اسدآباد اراضی روستای آهوتپه خریداری از مالک رسمی 
وراث یوسف سحاب مغان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 1399/02/09           نوبت چاپ دوم: 1399/02/24

کامران متقی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو 

درجات و مغفرت الهی و برای شما صبر عظیم آرزومندیم.
جمشید نادیـ  میثم ناصر نژاد

خانواده های محترم صلواتی و نظامی

5 چهارشنبه ۲4 ارديبهشت 1399    19 رمضان 1441   13 می  ۲۰۲۰  شماره 4517

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

هدایت کمک های مؤمنانه به روستاها ضروری است
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در 
استان همدان گفت: شکســت بت بزرگ استکبار با 
تبیین حقیقت غــرب در نمازهای جمعه رخ خواهد 

داد.
به گزارش هگمتانه، آیت هللا حبیب هللا شــعبانی 
ظهر دیروز در دیدار با ائمه جمعه استان و مدیر حوزه 
علمیه همدان، با تقدیر از خدمات آیت هللا موسوی 
اصفهانی در رابطــه با مدیریت حوزه های اســتان، 
اظهار کرد: بعد از بازگشایی نمازهای جمعه، فرصت 
خوبی است تا ائمه جمعه به تبیین غرب شناسی و 

حقیقت و فلسفه زندگی در غرب بپردازند.
وی بیــان کرد: رهبــر معظم انقالب در جلســه 
اخیر خود با ســتاد ملی مقابله با کرونا به دو نکته 
اساسی اشــاره فرمودند که ائمه جمعه باید توجه 

ویژه ای به آن داشته باشند.
وی اولیــن موضــوع را تبیین حرکــت عظیم 
مردمی در مقابلــه با کرونا دانســت و گفت: مردم 
و مســؤوالن به صورت جهادی و منظــم، همراه با 
کرامت در میدان حاضر شــدند و این حرکت جای 

تقدیر و تشکر دارد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر 
نقش روحانیت در مدیریت و همراهی این حرکت 

عظیــم افــزود: در روزهــای اول، در زمینه تأمین 
ماسک با مشــکالتی مواجه بودیم اما پس از این 
حضور با عظمت مردم، به جایی در تولید ماســک 
رسیدیم که در جلسات گذشته تصمیم بر صادرات 

آن گرفته شده است.
وی با بیــان اینکه بایــد این ظرفیــت عظیم را 
حفظ کرد گفت: در تشــریح نکته دومــی که مقام 
معظم رهبری فرمودند باید به سوره انبیا و زمانی که 
حضرت ابراهیم)ع( بت ها را شکســتند، اشاره کرد 
زیرا پس از شکستن بت ها بود که جامعه بیدار شد.

آیت ا... شعبانی تصریح کرد: این همان نکته ای 
اســت که رهبر معظم انقالب اشــاره کردند که باید 
تبیین شود غرب در مدیریت و فلسفه اجتماعی با 
مشکل مواجه است پس همانند داستان حضرت 
ابراهیــم)ع(، اگر به دنبال ایجــاد بیداری در ملت 

هستیم، باید ابتدا بت ها را بشکنیم.
وی با اشــاره به اینکه فضای مجــازی به دروغ 
غرب را بهشــت آمال مردم معرفــی می کند گفت: 
بعد از بازگشــایی نمازهای جمعــه، فرصت خوبی 
اســت تا ائمه جمعه بــه تبیین غرب شناســی و 

حقیقت و فلسفه زندگی در غرب بپردازند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان تبیین 

این موضوع را وظیفــه اصلی ائمه جمعه، جماعات 
و حوزه های علمیه دانســت و عنوان کرد: اگر این 
اتفاق رخ دهد، شکســت بــت بزرگ اســتکبار را 

شاهد خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن اینکه 
حوزه علمیه را شــجره طیبه ای دانســت که حضرت 
حجت)عج(، آن را حفظ کرده و خواهد کرد افزود: بقای 

نام اسالم وابسته به بقای حوزه های علمیه است.
آیت ا... شــعبانی گفــت: امروز اســالم امانتی 
بزرگ در دســت حوزه های علمیه اســت بنابراین 
همه موظفیم از ایــن امانت که با خــون دل های 

فراوان به این جا رسیده، مراقبت کنیم.
وی بــا تشــریح نقــش طــالب در جــذب 
جوانان به حوزه هــای علمیه، بیان کــرد: یکی از 
مکان هایی که می توانیم بــرای جذب جوانان به 
حوزه  علمیه بر روی آن حســاب بــاز کنیم، طرح 

صالحین است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با تأکید 
بر اینکه بنــده و امثال بنده، با نشســتن پای منبر 
یک روحانــی جذب حــوزه شــده ایم اضافه کرد: 
زمانی که علل جذب جوانان به حوزه علمیه را نگاه 
می کنیم به طور مثال یک روستا همانند مهاجران 

را مشاهده می کنیم که دارای 100 طلبه فعال است 
که علــت این موفقیــت نیز نقش امــام جمعه و 

روحانیت آن منطقه است.
وی با اشــاره به فعالیت ائمه جمعه در قرارگاه 
مواســات، ابراز کرد: در اجرای کمک های مؤمنانه 
علیرغم تمام زحماتی که انجام شــد، اما به لحاظ 
در دسترس نبودن جامعه روستایی، این عزیزان 
کمتر مورد توجــه قــرار گرفته انــد بنابراین باید 

مقداری از کمک ها به این سمت هدایت شود.
آیت ا... شــعبانی افــزود: نکته دیگــری که در 
این رابطه باید به آن توجه کنیــم، تعجیل و تراکم 
کمک رسانی هاســت، چرا که ممکن اســت دو ماه 
بعد منابــع موجود تمام شــود، بنابرایــن باید در 
شهرستان ها هم در توزیع بســته ها و هم در زمان، 

مدیریتی خاص اعمال شود.
وی با اعالم اجرای طرح جمعه همدلی توســط 
شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه در سراســر 
کشور، گفت: مقرر شده تا هر جمعه در شهرستان ها 
مســؤوالن مختلف با همراه داشــتن بســته های 
مختلف، به برخی از روستاها مراجعه کنند تا ضمن 
رسیدگی به مشــکالت روســتاها، این کمک های 

مؤمنانه نیز به سمت این مناطق هدایت شود.

توزیع 330 بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت شهید»احمدی روشن«
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: فرمانــده حوزه 
شهید»احمدی روشــن« همدان با اشاره به اجرای 
رزمایش مواســات و کمک های مؤمنانه گفت: در 
دومین مرحله از رزمایش کمک های مؤمنانه 330 

بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش هگمتانــه، مجتبی قنبری با اشــاره 
به اقدامــات انجام شــده حوزه مقاومت شــهید 
»احمدی روشــن« همدان اظهار کرد: فعالیت این 
حوزه با راه اندازی قرارگاه پدافند زیســتی جهادی 
شهید »احمدی روشــن« از 10 اسفند ماه سال 98 

برای مقابله با ویروس کرونا آغاز شد.
وی با بیان اینکه شــروع کار در مســجد میرزا 
تقی خــان همدان بود، افــزود: با توجــه به حجم 
فعالیت ها و اســتقبال بســیجیان با هماهنگی با 
مدیر دبیرســتان شــهیدان حاجــی بابایی محل 

قرارگاه به دبیرستان انتقال یافت.

فرمانده حوزه شهید»احمدی روشن« همدان ابراز 
کرد: تهیه و توزیع دستکش یک بار مصرف به تعداد 
4 هزار جفت، همــکاری در دوخت ماســک و لباس 
بیمارستانی، تهیه 200 بسته بهداشتی شامل دستکش، 
ماسک، محلول ضدعفونی و توزیع آن بین نیازمندان از 

جمله اقدامات انجام شده این حوزه است.
وی با اشاره به تهیه و توزیع 120 سبد غذایی هر 
بســته به مبلغ 100 هزار تومان تصریــح کرد: تهیه و 
کتابت حرز امام جــواد)ع( و توزیع آن، تهیه آبمیوه 
طبیعی ویژه کادر پزشکی و مدافعان سالمت به مدت 
2 هفته با مشارکت ســتاد مردمی، تهیه 15 دستگاه 
تلویزیون و ســتاپ باکس و 3 عدد گوشــی تلفن 
همراه برای کمک به دانش آموزان نیازمندی که امکان 
پیگیری دروس را نداشتند نیز از دیگر فعالیت ها بود.

قنبری شناســایی چهــار مســتاجر و پرداخت 
اجاره بهای آنان، شناســایی 9 دست فروش که از 

نظر مالی ضعیف بودند و با شــیوع بیماری کرونا 
با مشکالت اقتصادی مواجه شده بودند و معرفی 
آنان بــه خیران بــرای حمایــت و پرداخت هزینه 
معیشــتی و تأمین اجاره بهــا را از اقدامات انجام 

شده این حوزه برشمرد.
وی یادآور شــد: 30 نفر از خواهران بســیجی 
حوزه نیز به مدت 25 روز با کار جهــادی در مراکز 
بهداشت در طرح غربالگری ستاد مردمی مقابله با 

کرونا مشارکت داشتند.
فرمانده حوزه شــهید»احمدی روشــن« همدان 
عنوان کرد: همچنین خواهران بســیجی داوطلب به 
مدت یک ماه اقدام به تهیه غذای گرم طی دو وعده و 
توزیع آن بین نیازمندان کردند که در ماه مبارک رمضان 

نیز این کار در وعده افطار و سحری انجام شد.
وی با اشاره به مشــارکت فعال در پویش »در 
خانه بمانیم« و »کمک مؤمنانه« اظهار کرد: از دیگر 

فعالیت های اجرایی می تــوان به ضدعفونی کردن 
معابر، بازار و شــهر به مدت 40 شــب، خریداری 
چهار دستگاه سمپاش موتوری با کمک خیران به 
ارزش 11 میلیون تومان و قربانی پنج گوســفند و 

توزیع گوشت آن بین نیازمندان اشاره کرد.
قنبری با اشــاره به اجرای رزمایش مواســات 
و کمک هــای مؤمنانه تصریــح کــرد: در دومین 
مرحله از رزمایش کمک های مؤمنانه 330 بســته 

معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
به نقل از خبرگزاری بســیج وی با بیان اینکه از 
مجموع این بسته ها 230 بســته هر یک به ارزش 
350 هزار تومان و 100 بســته نیز هر یک به ارزش 
150 هزار تومان تهیه شــده بود، گفت: بســته های 
آماده شده شامل گوشــت، مرغ، برنج، روغن، رب، 
خرما، بسته بهداشتی، محلول ضدعفونی کننده و... 

بود.

خبر همدان

این 5 مستند را در اکران اینترنتی ببینید
فرهنگی:  هگمتانه، گــروه 
ســازمان هنــری رســانه ای 
»اوج« در ادامــه حمایــت از 
سینمای مطالبه گر و کنش مند 
مســتند   5 اینترنتی  عرضــه 
مطالبه گر مهم سال های اخیر 

را در دستور کار قرار داد.
پــس از عرضــه اینترنتی 
مطالبه گر  ســینمایی  فیلــم 
با  این ســازمان  »خــروج«، 
عرضــه 5 مســتند مطالبه گر 
مهم ســال های اخیر تصمیم 
بــه تــداوم اکــران فیلم های 
فضــای  در  مطالبه گــر 

پلت فرم های اینترنتی عرضه فیلم گرفت.
»شــورش علیــه ســازندگی« بــه کارگردانی 
مصطفی شــوقی، »نان گزیده ها« بــه کارگردانی 
محمدرضا حاج محمدحســینی، »خفه خون« به 
کارگردانــی تورج کالنتری، »تلکه« بــه کارگردانی 
مسعود کارگر و »دریابست« به کارگردانی محمود 
شــهبازی 5 مســتندی هســتند که هم اکنون به 

صورت اینترنتی عرضه شده اند.
* روایــت یــک اعتراض در »شــورش علیه 

سازندگی«
مستند »شورش علیه ســازندگی« در واقع به 
دورانی اشاره دارد که دولت ســازندگی بر اساس 
نیاز زمانه، دســت به جراحی بزرگ اقتصادی زد؛ 
مهم ترین مســاله آن دوران، موضوع آزادســازی 
قیمت ها بود که در ســال های اولیــه، پیامدهای 
مثبتی برای اقتصــاد ایران به همراه داشــت اما 
رفته رفته مســاله ای که دولت بــا عنوان »تعدیل 
اقتصادی« از آن نام می برد به الیه زیرین جامعه 
و حاشــیه، فشــار زیادی وارد کرد و باعث شد در 

شهرهای مشهد و اسالمشــهر در دهه 70 شمسی 
اعتراضات وسیعی شکل گیرد.

* قصه پر غصه کارگــران هپکو اراک در »نان 
گزیده ها«

مستند »نان گزیده ها« به کارگردانی محمدرضا 
حاج محمدحســینی اولین روایــت تصویری از 
اعتراضات کارگری اراک است و روایتی از مشکالت 
کارگرانی کــه در پی خصوصی شــدن کارخانه های 
بــزرگ مثل هپکــو از بیــن رفتنــد و بحران های 
اجتماعی و اقتصادی فراوانی به وجود آمد. به نظر 
می رسد که این اتفاقاتی که برای صنایع ما در حال 

رخ دادن است خیلی طبیعی نیست.
* »خفه خون« و پرده بــرداری از یک تخلف 

کوچک چند صد میلیاردی!
مســتند »خفه خون« بــه کارگردانــی تورج 
کالنتری روایتی اســت از پشــت صحنه فســاد 
در بعضی از بخش های کشــور. در این مســتند 
به بررســی ابعاد مختلف فســاد انجام شــده در 
واگذاری مجتمــع آلومینیوم المهــدی پرداخته 

شده و یکی از عوامل فساد در 
المهدی  آلومینیــوم  واگذاری 
را قــدرت خریــدار در ایجــاد 
البی هــای ســنگین معرفــی 

می کند.
بررسی فساد  و  »تلکه«   *
اداری در فعالیت های عمرانی 

و ساختمان سازی
مستند »تلکه« با کارگردانی 
مســعود کارگــر بــه مبحــث 
جنجالی رشوه پرداخته و تمرکز 
اصلی خود را به بررسی فساد 
اداری در فعالیت های عمرانی 
و ساختمان ســازی قرار داده 

است.
* نمایش فریاد صیادان ایرانی علیه چینی ها 

در »دریابست«
مســتند »دریابســت« به کارگردانی محمود 
شهبازی، به ماجرای حضور کشتی های چینی در 
خلیج فارس و دریای عمان می پــردازد که باعث 
ایجاد مشکالت و مســائل فراوانی برای صیادان 

بومی شده است.
»دریابســت« اصطالحی است مختص دریا و 
اهالی اش. زمانی که گونه هــای کمیاب دریایی در 
خطر هستند، این دستور صادر می شود که صیادان 
در هر ماه تنها چند روز فرصت صید دارند. این کار 
بیشتر برای حفظ زیست بوم دریا و به هم نخوردن 
طبیعت آن است. اما در همین هنگام شائبه هایی 
مطرح می شــود که کشــتی های چینی مشغول 
ماهیگیــری بی رویه از دریا هســتند؛ در حالی که 
بســیاری از موجودات آبی رو به انقراض اند، این 
کشتی ها با اجازه اداره شــیالت کف دریا را جارو 

می کنند.

سی نما

تخفیف 20 درصدی کتاب در 15 کتاب فروشی شهر
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان همدان از ارائه تخفیف 20 

درصدی فروش کتاب در 15 کتاب فروشی خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، احمدرضا احســانی اظهار 
کرد: طــرح بهارانه کتــاب از 20 اردیبهشــت ماه در 
استان همدان هم زمان با سراسر کشور آغاز شده و 

تا 30 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.
وی ادامــه داد: 15 کتاب فروشــی همــدان در 
طرح بهارانه عضو شــده اند و در این ایــام میزبان 

عالقمندان به کتاب خواهند بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
با اشاره به کتاب فروشــی های فعال در طرح بهارانه 
کتاب یادآور شــد: کتاب فروشــی های ایران زمین، 
برگ، دانشــجو، دهخدا، شــهر کتاب، فروغ، آرین، 
انصــاری، رواق، نارنجــی1، 2 و 3، ناصر خســرو، 
انتشارات فراگیر هگمتانه و نشر روزاندیش در این 

طرح مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه ســقف مجاز خریــد برای هر 

نفر یک میلیون و 500 هزار ریال است اظهار کرد: در 
این طرح عالقمنــدان می توانند کتاب های عمومی، 
کودک و نوجــوان و کتاب های دانشــگاهی را با 20 
درصــد تخفیــف از کتاب فروشــی های عضو طرح 

خریداری کند.
احسانی خاطرنشان کرد: عالقمندان برای کسب 
اطالعات بیشــتر و مشــخصات کتاب فروشی های 
 tarh.ketab.ir عضو طرح "بهارانه کتاب" به وبگاه

مراجعه کنند.

افزایش تدریجی دمای هوا

هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــناس اداره 
کل هواشناسی همدان از افزایش تدریجی دمای 
هوا خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ ســامانه 
بارشی در آسمان همدان فعالیت نمی کند و تا 10 
روز آینده وضعیت جوی هوای بیشــتر نقاط این 

استان پایدار پیش بینی می شود.
به گزارش هگمتانــه، محمد حســن باقری 
شــکیب افزود: بــر اســاس بررســی داده ها و 
نقشه های پیش یابی هواشناسی، آسمان بیشتر 
نقاط اســتان امروز، صاف تا قسمتی ابری و در 
ساعت های بعد از ظهر افزایش سرعت وزش باد 

پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه از روز دوشــنبه دمای کمینه 
هوای بیشــتر نقاط اســتان بین 6 تــا 9 درجه 
ســانتی گراد کاهش یافته اســت، اظهار کرد: از 

امروز رفته رفته دمای هوا افزایش می یابد.
باقری شکیب عنوان کرد: برای روز پنجشنبه 
در ســاعت های بعدازظهــر میزان حجــم ابر در 

بیشتر نقاط این استان افزایش می یابد.
وی بیان کرد: در 24 ســاعت گذشــته نهاوند 
با 23 درجه ســانتی گراد باالی صفر بیشــترین 
و گل تپه با ســه درجه ســانتی گراد باالی صفر، 

کمترین دمای استان را داشته اند.
کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان اظهار 
کرد: دمای بیشــینه هوای همدان در 24 ساعت 
گذشته 21 درجه ســانتی گراد باالی صفر و دمای 
کمینه این شهر 6 درجه سانتی گراد باالی صفر به 

ثبت رسیده است.

خبــر

پلمب 93 واحد صنفی متخلف 
همدان

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مســؤول واحد 
سالمت محیط و کار مرکز بهداشت همدان گفت: 
93 مــورد از مراکــز متخلف تهیــه و توزیع مواد 
غذایی، اماکــن و واحدهای صنفــی همدان به 

تعطیلی کشیده شده است.
به گزارش هگمتانه، امیر رضا ملکی اظهار کرد: 
از 16 فروردین تا 21 اردیبهشت ماه در طرح نظارت 
بر اجرای فاصله گذاری اجتماعی بیش از 12 هزار 
مورد بازرســی از واحدهای صنفی، اماکن و مراکز 
تهیه و توزیــع مواد غذایی که به طور مســتقیم با 

سالمتی مردم ارتباط دارد، انجام شده است.
وی افزود: در این بازرسی ها برای یک هزار و 
411 مورد از مراکــز و واحدهای متخلف اخطاریه 
رفع نواقص صادر شده و 93 مورد نیز به تعطیلی 

کشیده شده است.
مســؤول واحد ســالمت محیــط و کار مرکز 
بهداشــت شهرســتان همدان به شــیوع کرونا 
ویروس در اســتان اشــاره کرد و گفت: با توجه 
به اهمیت رعایت مســائل بهداشــتی در کنترل 
کرونا، بازرسان ما با شدت بیشتری بر واحدهای 

صنفی حساس نظارت می کنند.
ملکی با بیــان اینکــه درصدی از تعــدادی از 
واحدهــای متخلــف و پلمب شــده مربــوط به 
نانوایی ها است، ابراز کرد: برخی نانوایان تمایلی به 
استفاده از ماســک و کاله یک بار مصرف ندارند و 
بعضی هم به جای استفاده از دستگاه کارت خوان، 

خود اقدام به جا به جایی پول نقد می کنند.
وی بــا تأکید بــر اینکه مــردم بایــد هنگام 
مراجعه به نانوایی ها یا مراکــز تهیه مواد غذایی 
فاصله مناسب نسبت به دیگر مشتریان را رعایت 
کنند، اظهــار کرد: تمامــی ایــن توصیه ها برای 
حفظ سالمتی شــهروندان و جلوگیری از ابتال به 

ویروس خطرناک کرونا است.
مســؤول واحد ســالمت محیــط و کار مرکز 
بهداشت شهرســتان همدان گفت: به واحدهایی 
که تخلفشان حاد نباشــد، مدت زمان مشخصی 
را برای رفــع نواقص قــرار می دهیم امــا اگر در 
بازرســی های بعدی این نواقص برطرف نشــده 

باشد اقدام به پلمب خواهیم کرد.

خبــر

در هم اندیشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با مدیر شرکت سیاحتی علیصدر مطرح شد:

تأثیر آموزش در اشتغال حوزه گردشگری
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســت شــرکت 
سیاحتی علیصدر گفت: آموزش در اشتغال در حوزه 

گردشگری تأثیر شگرفی دارد.
به گزارش هگمتانه، در راســتای تقویت صنعت 
گردشــگری در همــدان هــم اندیشــی مدیــرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان با سرپرست شرکت 

سیاحتی علیصدر برگزار شد.
سرپرست شــرکت ســیاحتی علیصدر با اشاره 
به اهمیت صنعت گردشــگری و توانمندسازی این 
مقوله گفت: برگزاری دوره هــای مهارتی کوتاه مدت 
و فشــرده در افزایش توان علمــی و مهارتی افراد 
مرتبط با این حوزه می تواند تأثیر شگرفی در ایجاد 
اشتغال و پیشــرفت این صنعت در استان و کشور 

داشته باشد.
مهدی مجیدی بیــان کرد: مانــدگاری آموزش 
در تکرار و تداوم اســت و مجموعــه فنی و حرفه ای 
اســتان همدان در این امر مهم بســیار موفق بوده 

است.
مدیرکل آموزش فنــی و حرفــه ای همدان هم 
در این دیدار بیان کرد: رســالت این اداره کل در امر 
آموزش اســتفاده از کارآفرینان و صاحبان کسب و 
کار است و آموزش های مهارتی در مرکز هتل داری 

به صورت محیط کار واقعی برگزار می شود.
وهب مختــاران افزود: بــا همــکاری و تعامل 
شــرکت ســیاحتی علیصدر در زمینه گردشــگری 
و همچنیــن اعطــای گواهینامــه به افــراد ذیربط 
می توانیــم نیروهای توانمند در این حیطه داشــته 

باشیم.
رئیس مرکز هتــل داری و گردشــگری اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان همــدان هم گفت: 
مرکز هتل داری و گردشــگری اداره کل آموزش فنی 

و حرفه ای استان با تجهیزات و امکانات موجود در 
رشــته های صنایع غذایی، صنایع دســتی، قنادی، 
نان های حجیــم و نیمه حجیم، قهوه )باریســتا( و 

شکالت های آرتیزان فعالیت دارد.
حامد ســاوری همچنین در خصــوص آموزش 
راهنمای گردشــگری برای رانندگان تاکسی افزود: 
رانندگان تاکســی در ایــن صنعــت از اصلی ترین 
مهره های گردشــگری جهت معرفی و شناسایی هر 

منطقه هستند.



مناقصه گزار: شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه همدان
موضوع 
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11/839/264/100591/963/205
از تاريخ 99/02/21 

لغايت
99/02/28 

تا ساعت 16 روز  
چهارشنبه 

مورخ 99/03/07

ساعت 10 صبح روز شنبه 
مورخ 99/03/03

  در سالن جلسات ستاد 
منطقه همدان

ساعت 10 صبح
 روز شنبه 

مورخ 99/03/10

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي 
مصوبه هيئت محترم وزيران )توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد( و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 

9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . 

لذا از كليه شــركتها، هتل ها و رســتورانهای واجد شــرايط جهت شــركت در 
مناقصه دعــوت بعمل می آيــد از تاريــخ 99/02/21 نســبت بــه دريافت 
اســناد مناقصه از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيك دولت )ســتاد( 
اقدام نمايند . الزم بذكر اســت كليه مراحل اين مناقصه از دريافت اســناد 
مناقصه تا بارگزاری اسناد و ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاكت 
ها از طريق درگاه ســتاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . 
همچنين تهيه و تحويل فيزيكی پاكت الف در آخرين مهلت تحويل پيشنهادها 
به آدرس همدان ، ميدان آرامگاه بوعلی سينا ، جنب شركت مخابرات استان 
، شــركت پخش فــرآورده های نفتــی منطقه همــدان )دبيرخانه كميســيون 

مناقصات( الزامی می باشد .   
* به پيشــنهادهای فاقد سپرده ، ســپرده مخدوش ، ســپرده كمتر از ميزان 

مقرر ، چك شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ضمناً بازگشائی پاكتها با حدأقل سه شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
لغايــت   99/05/01 تاريــخ  از  شمســی  ســال  يــك  قــرارداد  مــدت 

1400/04/31  می باشد .
  شرايط متقاضی و مدارك الزم : 

 ارائه تصوير برابر اصل شــده گواهی تأييد صالحيت معتبــر از اداره كار و 
امور اجتماعی در خصوص امور آشپزخانه و رستوران )جهت شركت ها(

 ارائه تصوير برابر اصل شده پروانه كســب و تأييديه از صنف مربوطه در 
زمينه امور آشپزخانه و رستوران )جهت رستورانها ، تاالرها و هتل ها(

 ارائــه تصوير برابــر اصل شــده گواهينامه تائيــد صالحيت معتبــر ايمنی 
صادره از ســازمان تعاون ، كار و رفــاه اجتماعی )برای كليه شــركت كنندگان 

در مناقصه( 
* توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه های مورد اشــاره در بندهای فوق در 
طول مدت فرآيند تشــريفات برگزاری مناقصه و اجرای كار ، الزم و بر عهده 

شركت كننده در مناقصه می باشد . 
 ارائــه تصوير كارت ملــی و شناســنامه مدير عامــل و اعضاء هيــأت مديره 
شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شــركت ، آگهی تأسيس شركت به همراه 
آخرين تغييــرات آن ثبــت شــده در روزنامه رســمی ، كد اقتصــادی )جهت 

شركتهای پيمانكاری( 

 ارائه تصوير كارت ملی و شناســنامه مديريت رســتوران ، تــاالر و يا هتل 
)جهت رستورانها ، تاالرها و هتل ها(

 ارائــه قراردادهای انجام كار مشــابه و ارائــه رضايت نامــه از كارفرمايان 
در خصوص كيفيت پيمانهای قبلــی و جاری با ســاير ادارت و ارگانها )حدأقل 
دو مورد( )مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم 
عملكرد شــركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهــای مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابی مناقصه اســتفاده نمايد. همچنين در صورت داشتن 
قــرارداد انجام كار مشــابه بــا مناقصه گــزار ، ارائــه رضايت نامــه در تمام 

قراردادهای منعقده با كارفرما الزامی می باشد(
 ارائه تصوير برابر اصل شــده گواهينامه ثبت نام موديــان مالياتی صادره 
از ســازمان امور مالياتی و ارائه مفاصا حســاب تأمين اجتماعــی قراردادهای 

قبلی)جهت شركتهای پيمانكاری( 
 ارائه اصل گواهی امضاء صادر شــده از دفاتر اســناد رســمی برای فرد يا 
افرادی كه طبق اساســنامه شــركت و آگهی آخرين تغييرات )چاپ شــده در 
روزنامه رســمی( مجاز به امضاء اســناد تعهدآور می باشــند و همچنين برای 

مديريت رستوران ، تاالر و هتل 
 كليه صفحات اســناد مناقصه و مدارك خواسته شــده بايد به امضاء و مهر 
فرد مجاز طبق اساســنامه شــركت و آخرين تغييــرات آن و يــا صاحب مجوز 

فعاليت رستوران ، تاالر و يا هتل برسد . 
مســئوليت صحت و ســقم مســتندات ارائه شــده بــر عهــده مناقصه گر 
می باشــد و در صورت مغايرت و اثبــات خالف آن ، عواقب بعــدی بر عهده 
مناقصه گر می باشد . ســپرده شركت در مناقصه شــركتهايی كه در سطح 
كليه شــركتهای تابعه وزارت نفــت ممنوع المعامله می باشــند ، در صورت 
شــركت در مناقصه به نفــع مناقصه گزار ضبــط خواهد گرديــد . ضمناً به 
پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از 

مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
الزم بذكر اســت مناقصه گر بايستی دارای ســالن غذاخوری مناسب بوده 
و يا نســبت به معرفی ســالن غذاخــوری مورد تأييــد مناقصه گــزار جهت 

فراگيران دوره های آموزشی و مأمورين اين شركت اقدام نمايد .
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تویسرکان آماده میزبانی 
رویدادهای مهم ورزش 

کشور

هگمتانه، گروه ورزش: رئیــس اداره ورزش 
و جوانان تویســرکان گفت: این شهرســتان با 
برخورداری از امکانات طبیعی و ســخت افزاری 
می تواند یک گزینه مناسب برای برگزاری اردوها 
و مسابقات معتبر ورزشی در سطح تیم های ملی 

باشد.
علی حقیقی اظهار کرد: تویســرکان از اقلیم 
و آب و هوایی دلپذیر و پاک برخوردار اســت و 
جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی آن می تواند 
یکــی از مزیت هــای ویــژه بــرای میزبانی از 

مسابقات ورزشی باشد.
وی بیان کــرد: همچنین این شهرســتان از 
خوابگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش قابل قبول و 
امکانات و تجهیزات بدن سازی به منظور آماده 
ســازی تیم های مختلف ورزشی در رشته های 

متنوع برخوردار است.
حقیقی تأکید کرد: سرانه قابل قبول و باالتر 
از میانگیــن اســتانی تویســرکان از فضاهای 
ورزشی نیز یکی از امتیازهای این شهرستان به 

حساب می آید.
وی افــزود: میزبانی تویســرکان از اردوها و 
مســابقات متنوع ورزشــی عالوه بر ایجاد شور 
و نشــاط عمومی، زمینه ســاز معرفی بیش از 
پیش این شهرســتان به عنوان بهشــت غرب 
ایران زمین و به دنبال آن پویایی گردشــگری و 

اقتصاد این شهرستان است.
حقیقی بــا اشــاره اینکــه تویســرکان در 
ســال های اخیر میزبان رویدادها و مســابقات 
مهــم و معتبر ملــی بــوده خاطر نشــان کرد: 
برگــزاری مرحله نهایی لیگ دوچرخه ســواری 
کشــور، مســابقات لیگ برتر کبدی کشــور و 
مســابقات انتخابی تیم ملی فوتســال زیر 15 
سال ایران، مسابقات مرحله نهایی سپک تاکرا 
که برخی از آنها بیشتر از یک بار برگزار شده اند 
از نمونه میزبانی های رضایت بخش تویسرکان 

به شمار می روند.
وی متذکر شــد: عــالوه بر این شهرســتان 
تویسرکان در رشــته های مختلف ورزشی مانند 
کبدی، گلبال، ورزش های رزمی، سپک تاکرا و 
کشتی از اســتعدادها و حرف های زیادی برای 
گفتن در ســطح ملی برخوردار است و در برخی 
از این رشــته ها ماننــد کبدی، گلبال و ســپک 

تاکرا، نفرات ملی پوش را نیز دارا است.

ورزش همدان در گنجینه 
اسناد ملی

هگمتانه، گــروه ورزش: ســخنگوی ورزش 
همدان از ثبت اسناد تاریخی ورزش همدان در 
کتابخانه اسناد ملی کشــور خبر داد و گفت: در 
جلســه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
و مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، 

مقرر شد این مهم صورت پذیرد.
حمــدهللا چاروســایی با اشــاره بــه لزوم 
واگذاری اســناد ورزشــی همدان به کتابخانه 
اســناد ملی اظهار کرد: ورزش اســتان همدان 
سرشــار از افتخارآفرینی و موفقیت های ارزنده 
ملی و بین المللی اســت و ایــن آمادگی وجود 
دارد تا اســناد، فیلم و تصاویر ارزشمند به این 

کتابخانه واگذار شود.
وی ادامه داد: این طرح در دیدار مدیر اســناد 
و کتابخانه ملــی منطقه غرب کشــور با مدیرکل 
ورزش و جوانان استان مورد موافقت طرفین قرار 
گرفت تا این سازمان اســناد و تصاویر ارزشمند 

تاریخ ورزش استان همدان را آرشیو کند.
ســخنگوی ورزش و جوانان استان همدان 
با تأکید بــر همکاری الزم با مدیریت اســناد و 
کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: از آرشیو 
آثار ارزشمند ورزشــی در این مجموعه استقبال 
می کنیــم زیرا آثار مهم ورزشــی بــرای آگاهی 

آیندگان در این آرشیو باید وارد شود.
وی افزود: ذخیــره آثار ارزشــمند از ورزش 
استان امری ضروری است و قطع به یقین این 
همکاری با مدیریت اســناد غرب کشــور انجام 

می شود.
چاروســایی بیــان کــرد: 50 هــزار عکس 
دیجیتال مرتبط با 15 سال گذشته رویدادهای 
مهم ورزش اســتان همدان را تحویل مدیریت 
اســناد و کتابخانــه ملــی منطقه غرب کشــور 

می دهیم.
وی با بیان اینکه آماده ارائه بیش از یک هزار 
عکس آنالوگ مرتبط با ســه دهه اخیر ورزش 
همدان به همراه بیش از یکصد فیلم و آرشــیو 
نشــریات ورزشــی از دهه 60 تاکنون هستیم 
خاطرنشــان کرد: در گذشــته دو دوره اقدام به 
برگــزاری این نمایشــگاه کردیــم و اکنون نیز 
آمادگی مشارکت با سازمان اسناد غرب کشور در 

برپایی نمایشگاه را داریم.

خبـــر

اقامه نماز جماعت در اماکن 
ورزشی استان همدان

هگمتانــه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان همدان، گفت: نمــاز جماعت در 

اماکن ورزشی استان همدان اقامه می شود.
محسن جهانشیر در جلسه شورای اقامه نماز 
با تأکید بر اینکه نماز اول وقت کلید در های بسته 
و عامل موفقیــت انســان در زمینه های مختلف 
اســت، گفت: اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همــدان و ادارات تابعه شهرســتان ها با توجه به 
وظایف شرعی خود همواره در برپایی و اقامه نماز 
جماعت در اســتان همدان نسبت به سایر ادارات 

خوش درخشیده است.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر این برابر سیاست 
گذاری های موجود باید در راستای ترویج و اقامه 
نماز خصوصا برای نســل جــوان اقدامات خاص 
خودشــان صورت گیرد، گفت: یکی از برنامه های 
همه ساله اداره کل ورزش و جوانان باهدف ترویج 
و تحکیم نماز در بین جوانان اقامه نماز در سالن ها 
و باشــگاه های ورزشــی حین و پس از تمرین ها 
است که خوشبختانه کلیه مدیران باشگاه ها در این 

خصوص توجیه شده اند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان با 
اشاره به دستور العمل های ســتاد ملی کرونا برای 
پیشگیری از شیوع آن، گفت: به محض از سرگیری 
فعالیت های ورزشی در استان همدان یکی از موارد 
مهم و قابل طــرح جهت اجرای نمــاز جماعت در 
اماکن ورزشی تحت نظر است که اقدامات الزم در 

این حوزه از حال آغاز شده است.
وی با اشاره به نقش روحانیت در پرورش همه 
جانبه انسان خصوصا در دوران نوجوانی و جوانی، 
گفت: تکامل انسان در گرو توسعه ابعاد رشد است 
که رشد معنوی و اعتقادی یکی از این مؤلفه های 
مهم اســت که بایــد در کنــار پــرورش و تقویت 

داشته های ورزشی به صورت متوازن باال بیاید.
جهانشــیر در پایان تصریح کرد: امروز هزینه 
بــرای جوانــان و نوجوانــان ســرمایه گذاری و 
کادرســازی برای آینده انقالب اســالمی و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی اســت لذا باید همه 
دستگاه های متولی نسبت به این مهم هرآنچه در 

توان دارند بکار بگیرند.
گفتنی است در پایان این جلسه از آقایان امیر 
دی آبادی، ابراهیم بهاری و خانم هامونا مالرجبی 
و پروین چارخانی به عنوان برگزیدگان مســابقه 
کتابخوانی »هیچکس به من نگفت« به مناسبت 

نیمه شعبان تقدیر شد.

خبـــر باشگاه داری زیر تیغ کرونا
 

هگمتانه، گروه ورزش: یکی از مشاغلی که ویروس 
کرونا تأثیر منفی زیادی روی فعالیت آنها داشته است 
باشگاه داری ورزشی است، شغلی که ارتباط مستقیمی 
با سالمت مردم جامعه دارد و در بحث ورزش همگانی 

نقش به سزایی در جامعه ایفا می کند.
بعد از تعطیلی چنــد ماهه بســیاری از اماکن 
و مشــاغل رفته رفته با تصمیم ســتاد مبــارزه با 
کرونــا اقدام بــه بازگشــایی کردند، امــا این تنها 
اماکن ورزشــی کــه غالبًا هم خصوصی هســتند، 
بودند که هنوز که هنوز اســت چشــم انتظار اقدام 
برای بازگشایی هســتند و به احتمال زیاد آخرین 
مکان هایی هم که بازگشــایی خواهند شد همین 

باشگاه های ورزشی هستند.
این رونــد لطمــه و ضربــه جبران ناپذیری به 
بخش خصوص کــه حضوری پررنــگ در ورزش 
همگانی دارد، زده اســت. اگر در این روز ها نگاهی 
به وبگاه های فــروش لوازم دســت دوم بیندازیم 
با حجم باالیی از درخواســت های فــروش لوازم 
باشگاه های ورزشی مواجه می شــویم و به خوبی 
مشخص اســت که این قشــر تا چه میزان از این 

شرایط صدمه دیده اند.
تمام این وقایع یک طرف، اما مورد دردناک تر 
اینکه بســیاری از مالکان این اماکن وزرشــی که 
غالبًا هــم خصوصی هســتند نه تنهــا کمک حال 
باشگاه داران نشده اند تا باری از دوش آنها بردارند، 
بلکه با آمدن ســال جدیــد هم ضمــن افزایش 
هزینه اجاره بهای امالک خود، فشــار مضاعفی به 
این قشر که سهم به ســزایی در افزایش سالمت 
عمومی و روانــی جامعه )به عنوان یکــی از ارکان 
ورزش همگانی( دارند، وارد کرده اند؛ این در حالی 
است که بســیاری از باشگاه ها در شــرایط کنونی 
حتی تــوان پرداخت اجاره و حقــوق و هزینه های 
نگهداری از اماکن ورزشــی تحت اختیار خود را را 

هم ندارند.

از سوی دیگر در حالی که بســیاری از مشاغل 
تحت حمایــت دولت و ســازمان های دولتی قرار 
گرفته اند این قشر نه تنها دیده نشده اند بلکه حتی 
در موارد معدودی هم که توجه اندکی به آنها شده، 
چانه آنها آنقدر کوچک گرفته شــده است که بعید 
است بتواند گره ای از مشــکالت ریز و درشت آن ها 

بردارد.
یکی از باشــگاه دارانی که در طول این مدت از 
این اتفاق لطمه و صدمه دیده اســت، گفت: اولین 
مراکزی که به علت شــیوع ویروس کرونا تعطیل 
شــدند باشــگاه های ورزشــی بودند بحــران این 
ویروس باشگاه های خصوصی را با مشکالت مالی 
شدیدی مواجه کرده اســت و بنابر پیش بینی های 
اقتصاددانان حوزه خدمات ورزشــی در سال 99 با 

چالش های بی شماری مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: متأســفانه وزارت ورزش و رسانه 
ملی و ســایر ســازمان های متولی ورزش کشــور 
درباره مربیــان و باشــگاه دارانی که بــا تعطیلی، 
تنها محل درآمد خود را از دســت دادند، صحبتی 
نکردند. از تمام مشاغلی که در این وضعیت آسیب 

دیدند حمایت شد به جز مربیان و باشگاه داران!
این شــرایط واقعا نگران کننده اســت و ممکن 
اســت حتی تا ماه ها ادامه داشته باشــد؛ لذا نیاز 
به حمایت های مالــی دولت در راســتای کاهش 
آسیب های اقتصادی ناشــی از کرونا به مربیان و 
باشگاه ها بیشتر احساس می شود و باید گام های 
عملیاتــی فوری در این میان برداشــته شــود. به 
عنوان مثال در انگلســتان اجاره اماکن ورزشی تا 
یکســال به تعویق افتاده است؛ در همین راستا در 
کشور ما قرار شد به کســب و کار های زیان دیده در 
این مدت وام 12 درصد و بــا بازپرداخت 24 ماهه 
پرداخت شود که امیدواریم باشــگاه های ورزشی 

هم جزو کسب و کار های زیان دیده به شمار آیند.
همچنین دولت مصوب کرده بــه دلیل تبعات 

کرونا در ســال 99 حــدود 5 هزار میلیــارد تومان 
مقرری بیمه بیکاری به آســیب دیدگان و کسانی 
که شغل شــان را از دســت دادند پرداخت شــود، 
اما بســیاری از مربیان ایرانی، اصال بیمه نیستند 
که بخواهند رقم بیمه بیــکاری ناچیز دولت را هم 

بگیرند.
جهانشــیر مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
همــدان در ایــن زمینه گفــت: ما همزمــان که با 
متخلفان برخورد می کنیم به دنبال این هستیم که 
مشکالت مربیان و باشگاه دارانی که به خاطر کرونا 
متضرر شــده اند را حل کنیم. امیدوارم در پرداخت 
وام به آنهــا تعجیل صورت بگیــرد، چون این روند 
باعث خســارات جبران ناپذیری می شود و ممکن 

است به بسته شدن دائمی باشگاه ها بیانجامد.
مربی یکی از باشــگاه های همــدان نیز در این 
زمینه عنوان کرد: با پیگیری های مربیان و باشگاه 
داران قرار شــد ٢ میلیون وام به مربیان پرداخت 
شــود، اما به شــرطی که باشــگاه مربیان را بیمه 
کرده باشد، اما متأســفانه هیچ باشگاهی مربیان 
را بیمه نمی کند و ما از اســفند عمال بیکار شده ایم 
و هیــچ حقوقی هــم دریافــت نکردیم. بیشــتر 
باشگاه ها امتیاز و دستگاه های شان را برای فروش 
گذاشــته اند و بیشــتر مالکان هم بدون توجه به 

شرایط موجود اجاره های شان را می خواهند که اگر 
پرداخت نشود دستور تخلیه می دهند.

ایــن مربی تصریــح کرد: قــرار بــود ٢ وام ٨ 
میلیونی به باشــگاه داران پرداخت شــود که عمال 
هیــچ دردی از آنها دوا نمی کند. با این شــرایط به 
نظر می رسد ٣ ماه و شاید هم بیشتر این تعطیلی 
ادامــه پیدا کنــد. بیشــتر مربیان مثل خــود ما، 
مستأجر هســتند. از هیچ جایی تأمین نمی شویم 
و تنها منبع درآمد ما از همین راه است و اگر در این 
دوران کسی از مربیان بیمار هم شود با این دست 
خالی باید تمامی مخارج را خودش تأمین کند. در 
حال حاضر هم فدراســیون هیچ کمکی به مربیان 
نکرده و همه درگیر انتخابات ریاســت فدراسیون 

هستند و متأسفانه کاری به این مسأله ندارند.
باتوجه بــه نقش مربیــان و باشــگاه داران در 
ارتقای سطح سالمت جســمانی جامعه، لزوم به 
رسمیت شناخته شدن مربیگری به عنوان شغل و 
ایجاد امنیت شغلی برای آنها در این شرایط شدیدا 
احساس می شود و این انتظار وجود دارد که دولت 
دوازدهم و در رأس آنها مســؤوالن وزارت ورزش و 
جوانان حمایت های الزم را از این قشــر که ارتباط 
مستقیمی با سالمتی جامعه و مردم دارد، داشته 

باشد.

عزم کشتی همدان برای درخشش در لیگ نوجوانان کشور
قهرمان سابق جهان: لیگ دوره طالیی برای ظهور استعدادها است

هگمتانه، گروه ورزش: ملی پوش سابق و قهرمان 
کشــتی آزاد جام جهانی 2012 باکو گفــت: راه اندازی 
لیگ نوجوانان اقدام مثبت از ســوی فدراسیون است 
چرا که این ســن، دوره طالیی برای ظهور و شکوفایی 

استعدادها به شمار می رود.
محمدحسین سلطانی اظهار کرد: حضور در لیگ 
این فرصت را به همه داشــته های مســتعد کشتی 
شهرســتان ها می دهد تا در فضــای عادالنه و به دور 
از هرگونه شــائبه توانمندی های خود را اثبات کند و 

مسیر را برای حضور در تیم ملی هموار سازد.
وی بیان کــرد: لیــگ نوجونان باعث می شــود 
تا نخبه های کشــتی شهرســتان ها با انگیزه بهتری 
تمرین کنند ضمن اینکه با رویارویی مقابل حریفان 
داخلی، تــوان فنی و تکنیکــی آنها بــه خوبی مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
سلطانی اضافه کرد: برگزاری لیگ تصمیم گیری 
کادر فنی تیم ملی را بــرای انتخاب بهترین ها هموار 
می ســازد و می توانند بــا نظارت بر عملکرد کشــتی 

گیران مستعد، عدالت را برقرار کنند.
مربــی ســازنده کشــتی همــدان خاطرنشــان 
کرد: منطقه شــدن مرحله نخســت مســابقات نیز 
اقدام خوب فدراســیون بود چرا کــه در هزینه ها نیز 

صرفه جویی می شود.
وی با تأکید بر اینکه همدان بــا آمادگی کامل به 
این مسابقات اعزام می شود، گفت: کشتی نوجوانان 
این استان از ســال گذشــته تاکنون پیشرفت های 
خوبی داشــته اســت و مربیــان ســازنده با تالش 
مضاعف نسبت به ارتقا ســطح فنی و دانش کشتی 

گیران اقدام کرده اند.

سرمربی تیم کشتی نوجوانان همدان یادآور شد: 
لیگ کشــور بهترین فرصت برای نوجوانان است تا با 
ارایه قابلیت های فنی خود قدم های رسیدن به دوبنده 

تیم ملی را هموار سازند.
ســلطانی افزود: دوره نوجوانی بهترین زمان برای 
رشد جهشی در ورزش کشتی است و امیدوارم از این 

فرصت نهایت استفاده را داشته باشند.
وی گروه بندی همدان در غرب کشــور را ســخت 
دانست و گفت: با این حال هدف ما صعود به مرحله 
نهایی لیگ است و به عنوان یکی از قطب های اصلی 

کشتی غرب کشور به شمار می رویم.
مربی کشــتی همــدان بــا تأکید بر لــزوم هم 
اندیشی و تعامل مربیان ســازنده شهرستان ها در 
جمع بندی الزم در نحوه انتخاب کشــتی گیران تیم 
این اســتان برای حضــور در لیگ نوجوانان کشــور 
گفت: باید عزم خود را برای کســب قهرمانی در این 

مسابقات جزم کنیم.
مسؤول کمیته استعدادیابی هیأت کشتی استان 
همدان همچنین یادآور شــد: با توجه بــه اقدامات و 
تعامالتی که با اداره آموزش و پرورش استان همدان 
برقرار شــد، جذب 400 استعداد به کشــتی استان را 
شــاهد بودیم و در ادامه به جهت ایجاد انگیزه از دل 
مسابقات نوجوانان کشــتی آزاد کشور از کشتی گیران 

نوجوان تیم استان را عازم اردوهای تیم  ملی کردیم.
لیگ کشــتی آزاد نوجوانان تابســتان امسال در 
هشت منطقه کشور برگزار می شود در هر منطقه یک 
تیم به مرحله نهایــی راه پیدا می کنــد و در نهایت 
تیم اول مناطق هشــتگانه با دریافت حکم و نشان 
و جوایز قهرمانی فرصت حضور در یک مسابقه بین 

المللی را می یابد.
هر اســتان مجاز به معرفی 2 تیم و دســت کم 10 

کشــتی گیر و حداکثر 25 کشتی گیر اســت و در هر 
مسابقه نباید با کمتر از هشت کشتی گیر شرکت کنند.

درخشش ورزشکاران مالیری 
در مسابقات برخط شطرنج کشور

هگمتانــه، گــروه ورزش: ورزشــکاران مالیری 
با شــرکت در مســابقات برخط شــطرنج کشــور 

گرامیداشت ماه مبارک رمضان خوش درخشیدند.
به مناســبت گرامیداشــت ماه مبارک رمضان 
و پیشــگیری از انتقال بیمــاری کرونا و با هدف 
ایجاد شــور و نشــاط در قرنطینه خانگی هیأت 
شــطرنج شهرســتان مالیر با همکاری شهرداری 
منطقه چهار تهران مسابقات شــطرنج به صورت 

برخط برگزار کرد.
غنایی رئیس هیأت شــطرنج شهرستان مالیر 
در خصوص برگزاری این مسابقات گفت: به لطف 
خداوند و همکاری شــهرداری منطقــه چهار تهران 
و اعضاء پرتالش هیأت شــطرنج این شهرســتان 
,مسابقات برخط شطرنج به مناسبت گرامیداشت 
ماه مبارک رمضان و پیشــگیری از انتقال بیماری 
کرونا و با هدف ایجاد شــور و نشاط از ابتدای این 

ماه مبارک اجرا و در حال برگزاری است.
وی افــزود: ایــن مســابقات در ســنین زیر 
چهارده ســال با فرمــت زمانی ســه دقیقه و دو 
دقیقه پاداش در فضای مجازی از ســاعت 18 تا 

30/19 برگزار می شود.

رئیــس هیأت شــطرنج شهرســتان مالیر در 
پایان با اشــاره به درخشش شــطرنج بازان این 
شهرســتان گفــت: در ده دور اول ایــن بازی هــا 
سبحان رنجبر موفق به کســب مقام اول , حدیث 
نوری موفق به کسب مقام ســوم و امین جباری 
و دینا ســیف به مقام هــای چهــارم و پنجم این 

مسابقات دست پیدا کردند.
شایان ذکر اســت در پایان این مســابقات به 
نفرات اول از سوی شهرداری تهران جوایزی اهداء 

خواهد شد.
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هگمتانه، گروه اندیشــه: رهبرانقالب اسالمی در 
بیانات در ارتباط تصویری ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
)21/02/1399( مســئله دعا را نیاز حتمی و اساسی 
انســان خواندند و فرمودند: »مردم احتیاج دارند به 
اینکه بخصوص در مسائل مهم، در قضایا یا حوادث 
مهم بتوانند این توّســل و این توّجه و این ارتباط با 
خدا و خواســتن از خدا را داشــته باشند؛ یک فکری 
برای این بشــود. من حّتی معتقدم کــه اگر قواعد 
سخت گیرانه ای هم در این زمینه گذاشته بشود، وضع 
بشود، مردم مؤمن و مسجدی ما بیشتر از دیگران به 

قواعد عمل میکنند.«
حضرت آیت هللا خامنه ای در تمــام ایام عبادی 
و مناســبتهای عبــادی، بهترین عبــادت را »دعا« 
می دانند. در تمام ایام ماه مبارک رمضان، ماه رجب، 
ماه شــعبان، شــبهای قدر، لحظات سخت زندگی، 
هنگامه بروز مشکالت و به طور کلی در همه حاالت 

زندگی اصلی ترین توصیه ایشان دعا است.
ایشان آنگاه که درباره دعا بحث می کنند، عمومًا 
آن را ذیل عنوان »دســتاوردها، فوائد و برکات دعا« 
مطرح کرده اند. بر همین مبنــا بخش فقه و معارف 
پایگاه اطالع رســانی رهبر انقالب در این یادداشت 
»دســتاوردهای دعا« را براســاس بیانات حضرت 

آیت هللا خامنه ای تبیین کرده است.
* گفتار اول: جایگاه و مفهوم دعا

* الف. جایگاه فردی دعا
یکی از مفاهیم مهم در اســالم، دعا اســت. »در 
قرآن کریم، بارهــا در باب دعا و دعایــی که بندگان 
صالح خدا کرده اند، سخن گفته شده است... انبیای 
الهی در مواقع ســختی دعــا میکردنــد و از خدای 
متعال کمک میخواســتند: »فدعا ربــه اّنی مغلوب 
فانتصر«)1( که از قول حضرت نوح علیه الّسالم نقل 
شده اســت. یا از قول حضرت موســی علیه الّسالم 
نقــل شــده اســت: »فدعــا ربــه ان هــؤالء قوم 
مجرمون«)2( موســی به خدا شــکایت کرد و به او 
پناه برد. خدای متعــال در چند آیــه از آیات قرآن 
وعده کرده اســت که دعا را مســتجاب خواهد کرد. 
یکی از آیات، همین آیه مبارکه »و قال رّبکم ادعونی 
اســتجب لکم«)3( اســت؛ یعنی پروردگار شــما 

فرموده است که مرا دعا کنید، تا استجابت کنم.«
»دعا ســخن گفتن با خدای متعال است.«)4( 
انسان وقتی قرآن می خواند خدا با او حرف می زند 
و وقتی دعا می خوانــد او با خدا حــرف می زند. با 
این توصیف، دعــا همان قرآن اســت و »به تعبیر 
امام بزرگوارمــان، دعا قــرآن صاعد اســت.«)5( 
قرآن، حقایقی اســت که از باال بر ما نازل می شــود 
و دعا همان حقایقی است که از پایین به باال صاعد 
می شود. از طرفی ارتباط نداشتن با دعا و نبود حال 
دعا، یکی از عالئم بد برای انســان اســت. »عبارت 
حکمت آمیزی اســت. میگوید: »انا من ان اســلب 
الّدعا اخوف من ان اســلب االجابة«؛ »از این که دعا 
از من گرفته شود بیشتر میترسم تا این که اجابت از 

من گرفته شود.«)6(
* ب. جایگاه تمدن ساز دعا

در اندیشه حضرت آیت هللا خامنه ای، دعا جایگاه 
تمدنی دارد. لذا »جمهوری اسالمی... در درون و در 
دل افراد خود باید درهایی به سوی دعا و تضرع باز 
کرده باشد. بدون این، نمیشــود. اگر میخواهید در 
مقابل دشمن، استوار باشید، باید باب دعا را به روی 
خودتان باز کنید... جامعه ی اسالمی باید جامعه ی 

ه باشد.«)7( دعا و تضرع و انابه ی الی اللَّ
* ج. معنای دعا

دعا یعنی »با خــدای متعال ســخن گفتن؛ در 
واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل 
را با او در میان گذاشــتن. دعا یا درخواســت است، 
یا تمجید و تحمید اســت، یا اظهار محبت و ارادت 

است؛ همه ی اینها دعاست.«)8(
* گفتار دوم: دستاوردهای معرفتی دعا

اولین دستاورد دعا، این اســت که دعا، معرفت 
و بصیرت انســان را افزایش می دهــد. البته »این 
مخصوص دعاهایی است که از معصوم به ما رسیده 
اســت.«)9( زیرا »در این دعاها معارفی وجود دارد 
که انســان اینها را از روایات و آثــار روائی نمیتواند 
به دســت بیاورد؛ در دعاها صریح اینها بیان شــده 
اســت.«)10(و »حقایق و معارفی کــه در ادعیه ی 
رســیده ی از معصومین )علیهم الّسالم( وجود دارد، 
یک دهــم آن در همه ی روایات و خطِب رســیده ی 
از معصومین )علیهم الّســالم( وجود نــدارد؛ جز آن 
روایــات توحیدی و خطــب توحیدی. ایــن دعاها 

خیلی اهمیت دارد.«)11(
در این میان صحیفه سجادیه از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت. زیرا یــک »کتاب معجزنشــانی 
اســت.«)12(و »خالصه و عصاره ای از تفکرات اهل 
بیت )ع( در این کتاب گنجانده شــده است.«)13( 
حال سؤال این است که دعا، چگونه کارکرد معرفتی 

دارد؟ این سؤال را در ادامه پاسخ می دهیم.
* الف. تعمیق معرفت

انس با ادعیه و صحیفه ســجادیه و فهم معارف 
آنها، به انســان معرفت و بصیرت می دهد و مهم تر 
اینکه معرفــت دینی را در انســان تعمیق میکند در 

نتیجه از انحرافات رفتاری حفــظ میکند. »انس با 
قرآن و تدبر در قــرآن، همچنین تدبــر در ادعیه ی 
مأثوره ای که اعتبار دارد - مثل صحیفه ی ســجادیه 
و بسیاری از دعاها - در تعمیق معرفت دینی خیلی 

نقش دارد.«)14(
* ب. افزایش ایمان

کارکرد دیگــر معرفــت افزایی دعــا »تقویت و 
اســتقرار ایمان در دل اســت. خصوصیت دعا این 
اســت که ایمــان را در دل پایدار و مســتقر میکند. 
ایماِن قابــل زوال در مواجهه ی با حــوادث عالم و 
سختیها، خوشیها، تنعم ها و حاالت گوناگون انسان، 
در خطــر از بین رفتن اســت... خصوصیت دعا این 
است که ایمان را در دل انسان مستقر و ثابت میکند 
و خطر زوال ایمان با دعا و اســتمرار توجه به خدای 

متعال از بین میرود.«)15(
* ج. ارتقای خواسته ها و نیازها

یکــی از مهم تریــن کارکردهــای معرفت افزایی 
دعا این اســت که »در دعاها به ما یــاد میدهند که 
از خدا چه بخواهیم... معصومین علیهم الّسالم، یاد 
میدهند که چه باید از خــدا بخواهیم. چیزهایی که 
باید از خدا خواســت، همانهاســت که آن بزرگواران 
در ادعّیه مطــرح میکنند. بعضی در دنیا، به ســراغ 

زیادیهای زندگی میروند.« )16(
البته توجه به این نکته ضروری است که اینگونه 
نبوده که »ائّمه علیهم الّســالم، آنچــه راکه در دعا و 
در نیمه شــب و در حال تضّرع و گریــه میگفته اند، 
فقط برای این بوده اســت که ما از آنها یاد بگیریم؛ 
بلکه ایشــان قصــد انشــا میکردنــد و حقیقت را 

میگفتند.«)17(
* د. یادآوری نقطه های ضربه پذیر

کارکرد دیگــر معرفت افزایی این اســت که ائمه 
)ع( »در خالل دعاهای مذکور، نقطه های ضربه پذیِر 
معنوی را به یــاِد ما می آورند و هشــدار میدهند که 
»ممکن اســت از این نقاط ضربه بخورید و آسیب 
ببینید.« مثاًل »گناهانی وجــود دارد که نعمتها را از 
انسان میگیرد. »الّلهم اغفرلی الّذنوب اّلتی تحبس 
الّدعــاء.«)18( گناهانــی هم وجود دارد کــه دعا را 

حبس میکند.«)19(
* گفتار سوم: دستاوردهای معنوی دعا

اصلی ترین دســتاورد دعا این است که »انسان 
با دعا و تضــرع و عرض حاجت، خــود را به خدای 
متعــال نزدیک کند. نفــس دعا کــردن، تقرب الی 
اللَّه اســت. خود حرف زدن با پروردگار، خود تضرع 
کردن، با خدای متعال ســخن گفتــن، نزد خدای 
متعال عذرخواهی و توبه و اســتغفار کــردن، برای 
انسان یکی از مقاصد و هدفهاســت. این، باالترین 
جنبه هایی اســت که در دعا وجود دارد.«)20( این 
دســتاوردها نیز به صورتهای مختلفی ظهور میکنند 

که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
* الف. غفلت زدایی از یاد خدا

اولین کارکرد معنوی دعا »زنده نگهداشــتن یاد 
خدا در دل، غفلــت را - که مادر همــه ی انحراف ها 
و کجیها و فســادهای انســان، غفلت از خداست - 
میزداید. دعا غفلت را از دل انســان میزداید؛ انسان 
را به یاد خدا می اندازد و یــاد خدا را در دل زنده نگه 

میدارد.«)21(
* ب. خشوع در مقابل پروردگار

کارکــرد معنــوی دیگر دعــا، خشــوع در مقابل 
پروردگار اســت. »اصِل دعــا، این اســت. این که 
میبینیــد از قول پیغمبــر صلی اللَّه علیــه وآله نقل 
شــده اســت که فرمود: »الّدعاء مخ العبادة«)22( 
مغز عبادت دعاســت. به خاطر آن اســت که در دعا 
حالتی وجود دارد که عبارت است از وابستگِى مطلق 
به پروردگار و خشــوع در مقابل او. اصل عبادت هم 
این اســت... خدای متعال، گاهی برای من و شما 
مشکالتی به وجود میآورد، تا وادار به تضّرع و توّجه 

و خشوعمان کند.«)23(
* ج. تقویت روح عبودیت

»دعــا، مظهر بندگــِى در مقابل خداونــد و برای 
تقویت روح عبودیت در انســان اســت، و این روح 
عبودیت و احساس بندگی در مقابل خداوند، همان 
چیزی اســت که انبیای الهی از اول تا آخر، تربیت 
و تالششــان متوجِه این نقطه بوده اســت که روح 

عبودیت را در انسان زنده کنند.«)24(
* د. دمیدن روح اخالص

دمیدن روح اخالص در انسان، چهارمین کارکرد 
معنوی دعا اســت. »با خدا ســخن گفتن و خود را 
نزدیک او دیدن، به انســان روح اخــالص میدهد. 
اخالص یعنی کار را برای خــدا انجام دادن. همه ی 
کارها را میشــود برای خــدا انجــام داد... دعا روح 

اخالص را در انسان میدمد.«)25(
* گفتار چهارم: دستاوردهای اخالقی دعا

پیامبر اســالم هدف از بعثت خود را کامل کردن 
مکارم اخالق برای انســانها دانســت »إنَّمــا ُبِعْثُت 
اُلتّمم َمــکارَِم األْخالق«.)26( این هــدف در دوران 
حکومت پیامبر اتفــاق افتاد. اما پنجاه ســال بعد، 
مســلمانان فرزند همان پیامبر را بــا بدترین وضع 
به شهادت رساندند. امام ســجاد )ع( که بازمانده و 
پیام آور عاشــورا بود، در دوران امامــت خود، واقعه 

کربال را تحلیــل کردند و به این نتیجه رســیدند که 
»بخش مهّمی از مشکالت اساسی دنیای اسالم که 
به فاجعه کربال انجامید، ناشــی از انحطاط و فساد 
اخالق مــردم بود... اگر مردم پســت و دارای رذائل 
اخالقی نبودنــد، حکومتها )هرچند فاســد، ظالم و 
حتی بی دین( نمی توانســتند چنین فاجعه بزرگی 
را رقم بزنند... یک ملت، وقتی منشــأ همه مفاسد 
خواهد شــد که اخالق او خراب شــود. این را امام 
سجاد )ع(، در چهره جامعه اسالمی تفّحص کرد، و 
کمر بست به این که این چهره را از این زشتی پاک 

کند و اخالق را نیکو گرداند.«)27(
لذا امام ســجاد )ع( دعا را شالوده ی این درمان 
قــرار داد و توانســت فضایی معنــوی در جامعه ی 
اســالمی به وجود بیاورد و توانست به وسیله دعا به 

تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسالمی بپردازد.
امیر المؤمنیــن )ع( نیز همین نســخه را انجام 
داده بودنــد. »آن روزی کــه امیرالمؤمنیــن )علیه 

الّصالة و الّســالم( در جامعه ی اســالمِى آن روز بر 
ســر کار آمد، وضع امت مســلمان بــا آن روزی که 
پیغمبر اکرم از دنیا رفت، تفاوت زیادی کرده بود... 
یکی از کارهای مســتمر امیرالمؤمنین پرداختن به 
تربیت اخالقی آن مردم اســت. همه ی انحرافهائی 
که در جامعه پیش می آید، برگشــتش و ریشه اش 
در اخالقیات ماســت... این حقیقت، امیرالمؤمنین 
را به بیان یک حقیقت مهمتــری وادار میکند و آن 
حقیقِت باالتر این اســت که اغلب این خصال باطل 
و مضر در انسانها، بر میگردد به دنیاطلبی... یاد خدا 
و توجه بــه ذکر و مناجات الهــی، مهمترین عالجی 
است که امیرالمؤمنین برای این کار دارد... لذا شما 
دعاهای امیرالمؤمنیــن را نگاه کنید؛ پرشــورترین 
دعاها همین دعاهــای امیرالمؤمنین اســت. البته 
ادعیه ی رســیده ی از معصومین )علیهم الّســالم( 
همه پرمغز، پرمضمون از لحاظ سوز و گداز عاشقانه 
و عارفانه اســت و غالبــًا در حد عالــی، منتها جزو 
بهترینها یا شــاید بهترینها، این دعاهائی اســت که 
از امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و الّســالم( رســیده 
است.«)28( این دستاورد نیز به صورتهای مختلفی 

میتواند کارکرد داشته باشد.
* الف. خودسازی و رشد فضایل اخالقی

اولین کارکرد اخالقی دعا »خودســازی و رشــد 
فضایل اخالقی در انسان است. انســان با توجه به 
خدا و با حرف زدن با خدای متعال، فضایل اخالقی 
را در خــود تقویت میکنــد؛ این خاصیــت قهری و 
طبیعی انس با پروردگار است؛ بنابراین دعا میشود 
پلکان عروج انسان به ســمت کماالت. متقاباًل دعا 
رذایل اخالقی را از انســان میزداید؛ حرص و کبر و 
خودپرستی و دشمنی با بندگان خدا و ضعف نفس 

و جبن و بی صبری را از انسان دور میکند.«)29(
* ب. ایجاد محبت به خدای متعال

دومین کارکــرد اخالقی دعا »ایجــاد محبت به 
خدای متعال است. دعا عشق به خدای متعال را در 
دل زنده میکند. مظهر همه ی زیباییها و خوبیها ذات 
اقدس پروردگار است. دعا و انس و تکلم با خدای 
متعال، این محبت را در دل به وجود می آورد.«)30(

* ج. امید به آینده
کارکرد دیگر دعا از حیــث اخالقی »دمیدن روح 
امید در انسان اســت. دعا به انسان قدرت مقاومت 
در مقابل چالشــهای زندگی را میدهد. هر کس در 
دوران زندگــی خود بــا حوادثی مواجه میشــود و 
چالش هایــی پیدا میکنــد. دعا به انســان توانایی 
و قــدرت میدهــد و انســان را در مقابــل حوادث 
مستحکم میکند؛ لذا در روایت از »دعا« تعبیر شده 
اســت به ســالح. از نبی مکرم نقل شــده است که 
فرمود: »اال ادّلکم علی سالح ینجیکم من اعدائکم« 
اســلحه یی را به شــما معرفی کنم که مایه ی نجات 
شماســت؛ »تدعون رّبکم بالّلیل و الّنهار فاّن سالح 
المؤمن الدعاء«.)31( در مواجهه ی با حوادث، توجه 
به خــدای متعال، مثل ســالح بّرنده یی در دســت 

انسان مؤمن است.«)32(
* هـ. پاسخ به نیازهای فطری

کارکرد دیگر دعا از جهت اخالقی این اســت که 
»اگر انســان اجازه نداشــت زبان به دعا و مناجات 
باز کند، چه میکرد؟ چطور میتوانســت روح تشنه و 

گرسنه ی خود را اشباع کند؟ چه چیزی غیر از ُانس 
با خدا میتواند این روح تشــنه ی انسان را سیراب 
کند؟«)33( »لذا دعا، یک نعمت اســت و فرصت 

دعا کردن، یک نعمت است.«)34(
* گفتار پنجم: دستاوردهای مادی دعا

انسان سر تا پا نیاز اســت. خداوند مجموعه ای 
از امکانات را به انســان داده اســت تا این نیازها را 
برطرف کند؛ اما گاهــی این امکانات دچــار کمبود 
میشــود. در این صورت است که انســان به مشکل 
اساسی بر می خورد. انسان برای رفع این مشکالت 
و برطرف کردن نیازهای خــود، نیازمند قدرتی برتر 
اســت. هرچند عده ای از انســانها دل به نقطه های 
خیالی دارنــد؛ اما قــدرت مطلق و حقیقی کســی 
نیست غیر از خداوند. راز خواســتن از خداوند این 
است که »باید درِ خانه خدا رفت، تا از تضّرع پیش 

دیگران، بی نیاز شد.«)35(
بنابراین دعا »در حقیقت وسیله ای برای رسیدن 
به حوائج خودمان میجوییم و راهی به ســوی این 
حوائــج میپیماییم و از آن اســتفاده میکنیم. این، 
یک گونه دعا کردن است: دعا برای گرفتن مقصود. 
این طور نیست که کســی گمان کند همه ی مقاصد، 
به وســیله ی ابزارها یا وســایل مادی برای انسانها 
قابل دسترسی است. بلکه چیزهایی را انسان با دعا 
باید به دست آورد. البته نه دعای تنها و دعای بدون 

عمل.«)36(
»وقتی خدای متعال به من و شما امر میکند که 
از او بخواهیم و طلب کنیم، معنایش این اســت که 
خدای متعال تصمیم دارد که آنچه را میخواهیم، به 
ه لیفتح  ما بدهد. لذا در روایت است که: »ما کان اللَّ
ه اکرم من  لعبد الّدعاء فیغلق عنه بــاب االجابة واللَّ
ذلک«)37( خدای متعال کریم تر از آن اســت که 
باب دعا را باز کند، اما بــاب اجابت را ببندد.«)38( 
در این بحث ســه ســؤال مهم وجود دارد که به آن 

می پردازیم.
* الف. نقش علل و اسباب طبیعی

یکی از ســؤاالت مهم این اســت کــه »اگر دعا، 
چنین نقش معجزآســایی دارد، پس این وســایل 
دنیــوی و این ابزارهــا و علم و صنعــت و نظایر آن 
چیست؟ جواب این اســت که دعا رقیب ابزارهای 
ماّدی نیســت. این طور نیســت که وقتی انســان 
میخواهد به مســافرت برود، یا با خــودرو و قطار و 
هواپیما عازم شــود و یا با دعا برود! همچنین این 
طور نیست که اگر انسان بخواهد وسیله ای به دست 
آورد، یا پول خرج کند و یا اگر پول نداشــت به دعا 
متوّسل شود و آن وســیله را به دست آورد! معنای 
دعا این اســت که شــما از خدا بخواهید تا او این 
وســایل را جور بیاورد. آن وقْت علل ماّدی، هر کدام 
در جای خودشــان قرار میگیرند. دعای مستجاب 
این گونه اســت... بنابراین دعا رقیب آنها نیســت، 
بلکه در طول آنهاســت. دعا، جور آورنده آنهاست.« 
)39( البته بحث معجزه مسئله دیگری است چون 

جزء استثنائات است.
بنابراین »الزم نیست دعا همیشه قوانین طبیعی 
را به هم بزند و برخالف قوانین طبیعی عمل کند؛ نه. 
دعا درچارچوب قوانین طبیعی مستجاب میشود و 
خواسته شــما برآورده میگردد. این قدرت خداست 
که قوانین را جور میآورد، کنار هم میگذارد و مقصود 

شما برآورده میشود.«)40(
* ب. دلیل مستجاب نشدن برخی دعاها

سوال مهم دیگر این اســت که چرا برخی دعاها 
مستجاب نمی شود؟ چرا خداوند فرموده است دعا 
کنید تا اســتجابت کنم، اما برخی دعاها مستجاب 
نمی شــود؟ پاســخ این ســؤال را از دو جهت باید 
بررســی کنیم. اول اینکه اساسا اســتجابت به چه 
معناست؟ دوم اینکه اســتجابت دعا چه شرایطی 

دارد؟
1( معنای استجابت:

بر اســاس آنچه گفتیم »بزرگترین فایده ی دعا، 
فایده ی نقد دعاســت کــه به خود شــما دعاکننده 
میرســد؛ یعنی ایجــاد رابطه بــا خــدای متعال و 

احساس محبت و شوق به تقرب به پروردگار عالم. 
این، نقدترین دستاورد دعاســت که متعلق به خود 
شما دعاکننده است؛ بحث استجابت، بحث دیگری 

است.« )41(
لذا هر دعایی قطعًا 3 دســتاورد از 4 دســتاورد 
مذکور را دارد. یعنی هر دعایی قطعا دســتاوردهای 
معنوی و تقرب به خداوند، دســتاوردهای اخالقی 
و اصالح رذائــل اخالقی، دســتاوردهای معرفتی و 
افزایش ایمان را به همراه دارد. و گاهی ممکن است 
دستاورد چهارم یعنی دستاوردهای مادی و برآورده 
شدن خواســته ها و نیازها را نداشــته باشد. با این 
نگاه، انســانی که با دعا انس دارد، قطعا همیشه به 
برکات فراوانی میرسد. معنای استجابت نیز همین 
اســت. زیرا با هر دعایی سه اســتجابت و دستاورد 

مهم برای انسان به ارمغان آورده میشود.
2( شروط استجابت:

»در روایات آمده اســت که اگر شرایط دعا وجود 
نداشته باشد، دعا مستجاب نمیشود. لذا هر دعایی 
باید شــرایطش به وجود بیاید. لذا دعا »بدان معنا 
نیست که هرچه شــما خواســتید و هر طور آن را با 
خدای متعال در میان گذاشتید، برآورده خواهد شد؛ 
نه. شــرایطی دارد، آدابی دارد؛ مثل همه ی اسباب 
عادی و مثل همه ی خواستنها. اگر شما از دوستتان 
هم چیزی بخواهید، آداب و تشــریفاتی دارد. ادب 

مخصوص دعا را باید به کار گرفت.«)42(
دعا باید خوب خوانده شــود. در اینصورت است 
که خداوند آن را می شنود. دعا باید »َو اسَمع ُدعائی 
ِاذا َدَعوُتــک َو اســَمع ِندائــی ِاذا ناَدیُتک«)43( 
باشــد. »یک جور دعا خواندنی هســت که خدا آن 
را نمی شــنود.«)44( و آن دعائــی اســت که خود 
ائمه هــم از آن پنــاه می برنــد. »َاعوُذ ِبــَک... ِمن 
ُدعاٍء ال ُیســَمع«.)45( دعای خوب چند ویژگی و 
شــروط مهم دارد که در فصل بعدی به این شروط 

می پردازیم.
3( وجود مصالح باالتر:

گاهی تمــام شــرایط نیــز وجــود دارد اما دعا 
مســتجاب نمی شــود. آن در »مواردی کــه در علم 
الهی، مصالحــی وجــود دارد که آن مصالــح را ما 
نمیدانیم و خدای متعــال، به خاطــر دعای من و 
شما مصالح عمومی آفرینش، یا مصالح یک ملت 
را به هم نمیریزد. آن جا که ســر راه خواســته ی ما، 
مصلحت بزرگی مانع نباشــد و آن جا که توجه الزم 
را در حال دعا داشته باشــیم، دعا مستجاب خواهد 

شد؛ یا زود و یا دیر.«)46(
4( عدم اقتضای قوانین عالم:

»ممکن است استجابت به معنای برآورده شدِن 
صددرصد آن خواســته هــم نباشــد. گاهی ممکن 
اســت قوانین خلقت، اقتضای این را نکند که خدا 
آن حاجت را حتمًا بــرآورده کند. در مواردی قوانینی 
وجود دارد که آن خواسته برآورده شدنی نیست، یا 
به زودی برآورده شدنی نیســت. در غیر این موارد، 
قاعدتــًا خــدای متعال پاســخش این اســت که 

خواسته شما را برآورده میکند.«)47(
بنابراین این انگاره ای کــه غالبا درباره مفهوم دعا 
وجود دارد که موضوع دعا باید مستجاب شود و اگر 
مستجاب نشود، نشانگر این است که خدا بنا ندارد 
دعاهای ما را مســتجاب کند، درســت نیست؛ بلکه 

باید به این نکات مذکور توجه کرد.
* ج. تعارض تالش و دعا

»معنای دعا این نیست که شما از خدا بخواهید 
و بنشینید و فکر نکنید؛ نه، از خدا بخواهید، تا وقتی 
حرکت میکنید، در حرکت، شــما را کمــک کند. از 
خدا بخواهید، تا وقتی انتخاب میکنید، در انتخاِب 
درســت، شــما را کمک کند. از خدا بخواهید، تا اگر 
صحنه، صحنه ی دشواری اســت و قابل تشخیص 

نیست، در تشخیص به شما کمک کند.«)48(
--------------------------
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دعا؛ نیاز حتمی انسان

اين طور نیست که کسی گمان 
کند همه ی مقاصد، به وسیله ی 

ابزارها يا وسايل مادی برای 
انسانها قابل دسترسی است. بلکه 
چیزهايی را انسان با دعا بايد به 
دست آورد. البته نه دعای تنها و 

دعای بدون عمل.
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228 میلیارد تومان ضرر 
صنایع دستی از کرونا

هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: معاون 
صنایع دســتی میراث فرهنگی همدان گفت: 
شیوع کرونا موجب ضرر 228 میلیارد تومانی 

صنعتگران صنایع دستی شد.
به گــزارش هگمتانه، هاشــم مظاهری 
با بیــان اینکــه صنعتگران صنایع دســتی 
نیز همانند همه افراد و شــاغالن از شرایط 
کرونایــی متضــرر شــدند اظهار کــرد: در 
راســتای حمایت از آنها هر آنچه از میراث 
فرهنگی کشور ابالغ شود، انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه آمــار هنرمندان متضرر 
شــده به مرکــز اعالم شــده اســت گفت: 
بخشــنامه ای مبنی بــر اینکه تســهیالت با 
کارمــزد 12 درصدی به صنعتگــران پرداخت 
شود، در دســتور کار اســت که مبلغ این وام 

متفاوت خواهد بود.
میــراث فرهنگی  معاون صنایع دســتی 
همدان خاطرنشــان کــرد: 700 فروشــگاه 
صنایع دســتی در اســتان وجود دارد که در 
زمینــه فــروش صنایع دســتی 99 میلیارد 

تومان ضرر کردند.
وی با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی 
هر ســال در بازارچه هــای نــوروزی حضور 
یافتــه و فروش خوبــی هم داشــتند بیان 
کرد: هنرمندان در بازارچه های صنایع دستی 
تقریبــا هر ســال 2 میلیارد تومــان فروش 
داشتند که امســال از این بخش هم متضرر 

شدند.
مظاهــری بــا بیــان اینکــه در بخــش 
هنرمنــدان  نیــز  تولیــدی  کارگاه هــای 
صنایع دستی 126 میلیارد تومان ضرر کردند 
افــزود: در مجمــوع بخش صنایع دســتی 
اســتان همدان 228 میلیارد تومان از شیوع 

کرونا متضرر شد.

خبــر

این حّد اعالست
محبوبیت امیرالمؤمنین امام علی سالم اهلل علیه

 در بین تمام ملت ها
هگمتانه، گــروه فرهنگی: شــاید در بین چهره های 
معروف جهان و به طور خاص در میان شخصیت های 
اسالمی، هیچ شــخصیتی را نتوانیم پیدا کنیم - حّتی 
خود پیامبر اســالم - که در میان ملت هــا و پیروان 
ادیــان مختلــف و در زمان هــای گوناگــون، به قدر 
امیرالمؤمنین علیه الّصالةوالّسالم محبوب باشد. شما 
وقتی نگاه می کنید، می بینید در همان زمان خوِد این 
بزرگوار، که شمشیر عدالت و شــّدت عدل او، دل های 
متمرّد و روح های خودخواه را از خــود بیزار می کرد و 
جبهه دشــمنِى بزرگی علیه او به وجود می آورد، حّتی 
دشــمنانش هم وقتی به اعماق روح خــود مراجعه 
می کردند، نسبت به آن بزرگوار، عقیده همراه با تعظیم 
و تکریــم و محبتی را احســاس می کردنــد. این، تا 

زمان های بعد هم ادامه داشت.
بیشــترین دشــمنان را علی علیه الّصالةوالّسالم 
داشــته؛ اما بیشــترین ستایشــگران را هم - حّتی 
کســانی که به دین و راه او اعتقادی نداشــتند - آن 
بزرگوار داشــته اســت. خانــدان زبیر در قــرن اّول 
هجری، به اشــخاصی که غالبًا نســبت به بنی هاشم 
و به خصــوص آل علی علیه الّســالم، بغض و عداوت 
داشتند، معروف بودند. این عداوت، بیشتر هم ناشی 
از عبداللَّه بن زبیر - پســر زبیر - بود. یکی از نوه های 
زبیر، از پدر خود پرســید: که به چه علــت نام علی و 
خاندان علی، روز به روز بیشتر در میان مردم گسترش 
پیدا می کند؛ در حالی که دشــمنان آنهــا، هر چه هم 
تبلیغــات می کنند، اما زود افول و غــروب می کنند و 
باقی نمی مانند؟ او - قریب بــه این مضمون - گفت 
که اینها به خدا و به حق دعوت کردند؛ به همین خاطر 
است که کســی نتوانست فضلشــان را بپوشاند؛ ولی 

دشمنانشان به باطل دعوت کردند.
در طــول زمــان، همین طور بــوده اســت. یعنی 
متفّکران بزرگ - اعم از مســلمان و غیر مسلمان - 
را که نگاه کنید، نســبت به امیرالمؤمنیــن ابراز ارادت 
می کنند. اگــر به قهرمانــان بزرگ، کســانی که برای 
ملتهــای خود، تــالش و قیــام کرده اند، نــگاه کنید، 

می بینید کــه نــام امیرالمؤمنین در نظر آنهــا عزیز و 
گرامی اســت. به شــعرا و ادبا و هنرمندان و انســان 
دوستان هم که نگاه می کنید، باز هم می بینید که اسم 
امیرالمؤمنین را گرامــی می دارند. خالصه هر کس - 
جوان و پیر، عالم و عامی - که تاریخ اسالم را مطالعه 
کرده و اســم علی و احوال امیرالمؤمنین به گوش او 
رســیده اســت، نســبت به امیرالمؤمنین، احساس 
محبــت و شــیفتگی و ارادت می کنــد. در زمان خود 
ما، چند کتاب از نویســندگان و ادبای مصری، درباره 
امیرالمؤمنین نوشته شــد، که دو جلد یا بیشتِر آن از 
طرف نویســندگان مسیحی است که اســالم را قبول 

ندارند؛ اما امیرالمؤمنین را قبول دارند.
در بیــن چهره هــای اســالمی، ایــن خصوصیت 
امیرالمؤمنین اســت. شــاید یک عّلت این باشــد که 
این بزرگــوار، در دوره های مختلف عمر و در شــرایط و 
اوضاع مختلف، هر جا که قــرار گرفت، همه وجود خود 
را به بهترین وجهی در راه اهداف عالیه خرج کرد. شــما 
امیرالمؤمنین را بــه عنوان یک جوان شــانزده تا نوزده 
ســاله در مکه، یا اوایل ورود به مدینه - که باز هم این 
بزرگوار، یک جوان بیســت و چند ســاله بود - در نظر 
بگیرید؛ در دوره های مختلف عمر این بزرگوار نگاه کنید؛ 
ببینید این جــوان، حقیقتًا برای بهتریــن جوانان همه 
زمانها، برترین الگوست. از شهوات جوانی، لذات دنیایی، 
زیبایی هایی که در نظر جوانان ارزش پیدا می کند، هیچ 
نمی خواهد، مگر آن هــدف عالی و واالیی که بعثت نبّى 
اکرم به خاطر آن هدف است. تمام وجود او در خدمت 
این هدف اســت. همه چیز برای او در درجه دوم است. 
این چیز خیلی عظیمی است که یک جوان، یک لحظه 
هم به دنیا و شــیرینی ها و لّذت های دنیا التفات نکند 
و جوانی، نیرو، نشــاط و روحیه خــود، یعنی همه آن 
چیزهایی را که از طــراوت و زیبایی و تازگــی در جوان 
هست، در راه خدا مصرف کند. این حّد اعالست. چیزی 

از این باالتر، حقیقتًا نمی شود.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم و 
کارگزاران نظام 1375/09/05

مسیــر

عکس روز توزیع 330 بسته معیشتى به همت حوزه مقاومت شهید»احمدى روشن«

خداوند امثال تو ِ بخیل را در بین مسلمانان زیاد نکند
در قرآن کریم آمده اســت: کســانی که مالشــان را در راه خدا می بخشــند و به دنبال این بخشش منتی 
نگذاشته و آزاری نمی رسانند اجرشان در نزد پروردگار محفوظ اســت و اندوهی بر آنان نیست )به پاداش 

خود قطعًا می رسند.(
حضرت امام صادق علیه السالم فرموده اند: سه چیز است که هرکس یکی از آنها را نزد خداوند ببرد او بهشت را 

بر آنان واجب می کند. 1. انفاق در حال تنگدستی، 2. خوشرویی برای همه مردم، 3. رعایت انصاف.
حکایت: روزی امام علی علیه الســالم از مال شــخصی خود مقدار زیادی خرما برای کســی که عرض 
حاجت نکرده بود فرســتاد، مردی به حضرت اعتراض کرد که چرا او نخواسته، شما برایش تا این اندازه 

زیاد خرما فرستادی؟
امام علی)ع( فرمود: »خداوند امثال تو را در میان مسلمانان زیاد نکند تو چه آدم پستی هستی! من از 
مال شخصی خود می بخشم شما بخل می ورزی، اگر بنا شود من فقط به کسانی ببخشم که از من تمنا و 
تقاضا کرده اند بخشش نکرده ام بلکه در عوض تمنایی که از آنان گرفتم به آنها داده ام، آنها را وادار کرده ام 
که روی خود را که هنگام ســجده برای خدا بر خاک می نهند به ســوی من کنند پس این کار معاوضه و 
معامله است و در حقیقت در قبال بذل آبرویشان به آنان چیزی دادم پس در نهایت چیزی نبخشیده ام.

باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی              گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مراتب دانش
خدایا از تو خواهم

به حق نافذترین مراتب دانش ات
گرچه تمام مراتب دانش ات نافذ است

خدایا از تو خواهم
به تمام مراتب دانش ات

خدایا از تو خواهم
به حق پسندیده ترین سخنانت

با اینکه همه سخنانت پسندیده است
خدایا از تو خواهم

به حق همه سخنانت
خدایا از تو خواهم

به حق محبوبترین خواسته هایت پیش تو
گرچه همه ی خواسته هایت

*برگرفته از دعای سحر ماه مبارک رمضان

رازونیاز

»علی و قرآن«
 محسن صیفی کار

عبدالرحمان ِسلمی می گوید: سوگند به 
خداوند، هیچ قریشی را ندیدم که بیش از 

امام علی قرآن بخواند.
محبوب ترین آیه در نــزد او، آیه چهل و 

هشتم از سوره نساء بود.
در شــبانه روز ســه بــار آیت الکرســی 
می خواند. یک بار بعد از نماز عشــا، یک بار 
هنگام خفتن و یک بار هنــگام نماز وتر در 

سحرگاهان.
از دســتمزد گرفتــن بــرای خواندن و 

آموزش قرآن خوشش نمی آمد.
ابــن عّبــاس – قرآن شــناس نامی- 
می گوید: امام علی- علیه الســالم- به من 
فرمود: »پس از نماز عشــا نزدم بیا.« نماز 

خواندم و نزدش شتافتم. حضرت پرسید:
معنای »الف« در »الحمد« چیســت؟ 

معنای خود کلمه »الحمد« چیست؟
گفتم: نمی دانم و پاسخی ندادم.

یک ساعت تمام درباره »الف« »الحمد« 
سخن گفت. سپس از من پرسید:

»الحمــد«  کلمــه  در  »الم«  تفســیر 
چیست؟

- نمی دانم...
آنگاه حضرت ساعتی در »الم«، ساعتی 
در »حا«، ســاعتی در »میم« و ساعتی در 

»دال« سخن گفت.
تفسیر را که فرمود، ســپیده  دمیده بود. 
به من گفت: ای ابا عبــاس! برو به منزلت و 

آماده نماز صبح شو.
با خود اندیشــیدم: اطالع مــن از قرآن 
نســبت به آگاهی علی، همانند نسبت برکه 

است به دریا!
خود می فرمود: اگر بخواهم، هفتاد ]باِر[ 

شتر ]تنها[ در تفسیر سوره حمد می نگارم.
»امیر گل ها، صص 147 و 148«

تلنگر

اطالع نگاشت


