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 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

استاندار همدان در ستاد استانی مقابله با کرونا:

کاهش محدودیتها
در گرو همکاری و رعایت مردم

تعطیلی  2هفتهای
روزبازارها و شب بازار بوعلی
صفحه 2

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

توزیع  4هزار بسته معیشتی در
هفته بسیج

صفحه 4

تهیه  37تبلت و تلفن همراه برای دانشآموزان نیازمند

گزیدهها

بازفعالیت پرشین یاقوت
با سرمایهگذار جدیدی از تهران
مسؤول بسیج کارگری همدان:

بازدید و پیگیری مشکالت
 30کارخانه در هفته بسیج

ادامه اما و اگرهای پذیرش بیماران در
بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان

پیشگامی طالب بسیجی برای
آماده سازی فضای بیمارستان
نیمه کاره

فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت :در راســــتای ادامه کمکهای مؤمنانه
بســــیج 4 ،هزار بسته معیشــــتی هم زمان با هفته
بسیج توزیع میشود.
ســــرهنگ پاســــدار علــــی بقایــــی در گفتگو با
خبرنگار هگمتانه به مناســــبت هفته بســــیج
به فرمان امام خمینی(ره) در خصوص بسـ ــیج
اشــــاره کرد و با بیان اینکه تشــــکیل
بســــیج در نظام جمهوری اســــامی
از بــــرکات خداوند بود کــــه بر ملت
ایران ارزانی شد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

تکلیف امروز ما حل
مشکالت معیشتی
با منش بسیجی است

صفحه 2

در مجموعه دانشنامه استان همدان

کتاب «تاریخ مطبوعات همدان»
منتشر شد

اولین اقدام بین المللی بانوان کانون
دانشآموختگان رهپویان کوثر فدک همدان

انتشار احادیث پیامبراعظم
به زبان فرانسه

صفحه 4

حضور شبانگاهی فرماندار همدان
برای رصد محدودیت ها

مدیر منطقه سه شهرداری همدان خبر داد:

در بازنگری طرح جامع شهری
طی مقدمات افزودن بخش قابل توجهی از
اراضی ملی به شهر همدان

مســــؤول واحد آموزش و پژوهش حــــوزه هنری همدان از انتشــــار کتاب
«تاریــــخ مطبوعات اســــتان همدان» خبــــر داد و گفت :ایــــن کتاب معرفی
نشــــریات اســــتان ،از زمان چاپ نخســــتین روزنامه
همدان تا امروز را دربردارد.
بــــه گــــزارش هگمتانه ،مصطفــــی قهرمانیارشــــد با
اشــــاره به چاپ کتاب تاریخ رســــانه همدان ،با
بیان اینکه در این کتاب هر یک از نشریاتی
که در همــــدان مجوز گرفت ه یــــا در همدان
انتشــــار یافته ،معرفی شــــده است اظهار
کرد :روزنامه «عدل مظفری» نخســــتین

(ص)

بهشت واسطههای «سیمان»
در سایه ضعف مفرط نظارت

مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند :دالالن
در کارخانه تا مصرف
تفاوت قیمت سیمان از ِ
کننده را پدید آوردهاند

صفحه 2

صفحه 4

تبریک و قدردانی

سرکار خانم رضوان سلماسی
جناب آقای دکتر ابراهیم مولوی
انتصاب بجا و شایســته جنابعالی به ریاست مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسالمی شهر همدان که مب ّین مراتب تعهد ،شایستگی و

تجارب ارزندهتان در ســطوح مختلف مدیریت میباشد ،را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،امیدواریم همچون گذشته در راستای
خدمت به شهروندان عزیزمان همواره موفق و مؤید باشید .همچنین واجب میدانیم از مدیریت و تالشهای ماندگار جناب آقای دکتر مولوی

در این پست کمال تشکر و قدردانی را نماییم

عباس صوفی شهردار همدان

تبریک و تهنیت

شورای اسالمی شهر همدان

تبریک و تهنیت

سرکار خانم

جناب آقای

رضوان سلماسی

علی خلیلی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان بخشدار شراء که بیانگر
تعهد،کارآمدیوشایستگیهایبرجستهشمادرصحنههایخدمت
صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبریک عرض نموده،
موفقیتوسربلندیشماراازدرگاهخداوندمنانمسئلتداریم.

ریاست محترم مرکز مطالعات و پژوهشهای
شورای اسالمی شهر همدان

سـرکار خانم رضوان سلماسیجناب آقای
ریاست محترم مرکز مطالعات و پژوهشهای
منـان مزید
درگاه ایـزد
ـرض نمـوده و از
انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی را تبر یـک ع
مولوی
ابراهیم
دکتـر
شورای اسالمی شهر همدان

معاونتوکارکنان
معاونتامورزیربناییوحملونقلشهرداریهمدان

توفیقـات را بـرای خدمتی سرشـار از شـور و نشـاط مسـئلت داریـم .همچنین بـر خود

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات
کمـال
دکتـر
جنـاب آقـای
مسـئلتـدگار
خدمـات مان
شـورم وـات و
سرشـارـه ازاز زح
خدمتیدانیـم ک
را برایالزم می
دانیم که
مولـویمی
خود الزم
همچنین بر
داریم.
نشـاط
نماییـم.
قدردانـی را
ـکر و
ت
جناب آقای دکتر مولوی کمال تشـکر و قدردانی را نماییم.
ماندگار
خدمات
شو
زحمات
از

تبریک و تهنیت

جناب آ قای مهندس پیام رفتاری
خبر مسرت بخش جنابعالی به عنوان شهردار فامنین موجب خرسندی فراوان
شــد ،امید اســت در سایه الطاف الهی و به مدد توان و تجربهای که از جنابعالی
ســراغ داریــم موجبــات توســعه شــهر والیتمــدار فامنیــن آنگونــه کــه شایســته
شــهروندان فهیم این دیار اســت خدمت گذار موفقی باشــید .توفیق روز افزون
شما را از درگاه وحدانی خدای متعال خواستاریم.

محمدرضا فیضمنش  -شهردار منطقه سه همدان

های
پرسنل مرکز مطالعات و پژوه
های
شش
پرسنلمرکزمطالعاتوپژوه
شورای اسالمی شهر همدان
شورایاسالمیشهرهمدان
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استان

خبـــر

بازفعالیت پرشین یاقوت
با سرمایهگذار جدیدی از تهران

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون امور اقتصادی
اسـ ــتاندار همـ ــدان از آغـ ــاز بـ ــه کار پروژه «پرشـ ــین
یاقوت» با سرمایهگذار جدید خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،ظاهر پورمجاهد روز گذشـ ــته با
بیان اینکه پروژه «پرشـ ــین یاقوت» در حیدره با رفع
مشـ ــکالت فعالیت خـ ــود را آغاز کرده اسـ ــت اظهار
کرد :این پروژه به خاطر مشکالتی متوقف شده بود
که سرمایهگذار جدیدی از تهران این طرح را برگزید و
اکنون شروع به کار کرده است.
وی با بیان اینکه قرار اسـ ــت پروژه تراش سنگهای
قیمتـ ــی در این طـ ــرح ادامـ ــه یابد گفت :ایـ ــن پروژه
مشکالتی در منابع طبیعی ،راه و شهرسازی و بانک
داشت که اکنون حل شـ ــده و تعیین تکلیف شده
است.
معاون اقتصادی اسـ ــتاندار همدان با بیان اینکه در
حال حاضر این پروژه در مرحله تمدید جواز تأسیس
در میراث فرهنگی اسـ ــت گفت :با اتمام استعالم و
ً
تمدید جواز کار این پروژه رسما آغاز میشود.
وی بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه پروژه سـ ــیبزمینی الوند نیز
یکی دیگر از پروژههای بزرگ اسـ ــت که سرمایهگذار
جدیـ ــد آن را متقبـ ــل شـ ــده اسـ ــت بیان کـ ــرد :این
سـ ــرمایهگذار بدهی بانکی و سـ ــایر موانـ ــع را برطرف
کرده و کار را آغاز کرده است.
به نقل از فـ ــارس ،پورمجاهد با تأکید بـ ــر اینکه این
پروژه اکنون به دنبال طرح توسعه است افزود :این
سـ ــرمایهگذار ظرفیت اشـ ــتغال و تولید واحد را باال
برده و دنبال این است خط تولید جدید را اجرا کند.

آیتا ...شعبانی در خطبه مکتوب جمعه:

احیا تفکر بسیجی راه برون رفت از مشکالت امروز
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :امام جمعه همدان تأکیـ ــد کرد :احیا تفکر بسـ ــیجی میتواند راه
برون رفت از مشکالت موجود باشد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،آیتا ...حبیب اهلل شـ ــعبانی در خطبه مکتوب جمعـ ــه این هفته همدان
گفت :رشــــد و بالندگی جامعه مرهون کتاب و مطالعه است.
وی با این پیشــــنهاد که کتاب هدیه بدهیم و دایما با خود کتاب همراه داشــــته باشیم ،افزود:

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

تکلیف امروز ما حل مشکالت
معیشتی با منش بسیجی است
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :رئیس کمیسـ ــیون برنامه
بودجـ ــه و محاسـ ــبات مجلس شـ ــورای اسـ ــامی گفت:
تکلیف امروز ما تفکر و منش بسـ ــیجی ،حضور همدالنه
و وحـ ــدت مؤمنانـ ــه بـ ــرای حل مشـ ــکالت اقتصـ ــادی و
معیشتی ،اشتغال و تولید سرمایه از طریق جهش تولید،
اصالح نگرش اقتصادی و ساختار بودجهای است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حمیدرضـ ــا حاجی بابایـ ــی در پیام
خود به مناسبت هفته بسـ ــیج بر تفکر بسیجی و حرکت
جهادی برای رفع مشکالت معیشـ ــتی و اقتصادی تأکید
کرد.
در این پیام آمده است:
بسـ ــیاری از پیشـ ــرفتها و موفقیتهای نظام جمهوری
اسـ ــامی در عرصههـ ــای مختلف مرهون تفکر بسـ ــیجی
است.
رهبرمعظم انقالب اسالمی( مدظله العالی)
"بسـ ــیج " از بـ ــرکات انفاس قدسـ ــی معمار و بنیـ ــان گذار
انقالب اسـ ــامی حضرت امام خمینی(ره) وتفکر و سبک

با تبریک فرارسـ ــیدن هفته بسـ ــیج وتقدیر وتشکر از کادر
بهداشـ ــت و درمان که با اقـ ــدام جهادی خود شـ ــبانه روز
برای حفظ زندگی و سـ ــامت مردم تالش میکنند ،سالروز
تشکیل بسیج مستضعفین را گرامی میداریم و بار دیگر

ضمن تجدید پیمان با آرمانهای حضرت امام راحل(ره) و
رهبر معظم انقالب(مدظلـ ــه العالی) ،آمادگی کامل خود را
برای دفاع از دسـ ــتاوردهای انقالب اسالمی اعالم داشته و
بر تـ ــداوم راه انقالب و اصول بنیادین آن تأکید مینماییم

و تــــا اهتــــزاز پرچــــم آزادی وآزادگی بــــر قلل افتخـ ــارات در
عرصههای ملی و بین المللی با حفظ سیاست صلح طلبی
و آرامــــش در دفــــاع از ارزشهای نظام جمهوری اسـ ــامی
ایران ایستاده ایم.

حضور شبانگاهی فرماندار همدان برای رصد محدودیت ها

توزیع  4هزار بسته معیشتی در هفته بسیج

جریمه  21خودرو در ورودی های شهر طی یک ساعت نخست

تهیه  37تبلت و تلفن همراه برای دانشآموزان نیازمند

احداث اتاق مادر و کودک
در فضاهای شهری

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان  :مدیر منطقه سـ ــه
شـ ــهرداری همدان از احداث اتاق مـ ــادر و کودک در
فضاهای شهری منطقه سه خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدرضـ ــا فیضیمنش در
آئین کلنگزنی اتاق مادر و کودک بوستان شهروند
اظهار کـ ــرد :ایجاد اتـ ــاق مادر و کـ ــودک در فضاهای
عمومی شـ ــهرها یکی از نیازهای ضروری برای حضور
هم زمان مادر و کودک در اجتماع به شمار میرود.
وی گفـ ــت :در حـ ــال حاضـ ــر فضاهای شـ ــهری برای
حضـ ــور گروههای مختلـ ــف جامعه از جملـ ــه بانوان
و کـ ــودکان بـ ــا کمبودهـ ــا و نواقصی مواجـ ــه بوده و
نبود مکانهای مناسـ ــب برای مواردی چون تغذیه
نـ ــوزادان و رسـ ــیدگی بـ ــه امور آنـ ــان و به طـ ــور کلی
فضاهای عمومی مـ ــورد مراجعه مادران از جمله این
موارد است.
مدیر منطقه سـ ــه شـ ــهرداری همدان ادامـ ــه داد :بر
اسـ ــاس گزارشهای مردمی در بسـ ــیاری از موارد در
مکانهای عمومـ ــی از جمله بوسـ ــتانها با مادرانی
روبـ ــه رو میشـ ــویم که بـ ــا حالـ ــت نگرانـ ــی در حال
رسـ ــیدگی به کودکان خود هسـ ــتند که باید حقوق
اولیه این افراد از سوی مدیریت شهری دیده شود.
فیضیمنش ادامه داد :در برخی کشورها ،فضاهای
امنی برای مـ ــادران طراحی و اجرا شـ ــده که موجبات
آسایش روانی مادران و رسیدگی به نوزادان را فراهم
میکند و به آنان فرصت حضور در فضاهای شهری
را با خیال آسوده میدهد.
وی گفت :مادران وقتی بدانند بیرون از خانه فضایی
هسـ ــت کـ ــه میتوانند با آرامـ ــش به فرزنـ ــدان خود
رسیدگی کنند ،بر سبک زندگی ،نگاه به خود و تجربه
مادرشدن آنها تأثیرگذار است.
وی ادامه داد :در همین راسـ ــتا راهانـ ــدازی اتاقهای
مـ ــادر و کودک در پارکهای منطقه سـ ــه در دسـ ــتور
کار قرار گرفته و اولین اتاق مادرو کودک در بوستان
شهروند احداث میشود.
وی افزود :برای ایجاد اتاقهای مراقبت از کودکان یا
اتاقهای مـ ــادر و کودک در فضاهای عمومی منطقه
از خردادماه برنامهریزی شده است.
مدیر منطقهسهشهرداریهمدانتأکیدکرد:شناسایی
فضاهـ ــای عمومی روباز و سرپوشـ ــیده شـ ــاخص را که
حضور مادران و کودکان زیر سـ ــه سـ ــال در آن مکانها
بیشتر اسـ ــت در دسـ ــتور کار قرار داده ایم و تمهیدات
احداثاتاقمادر وکودکانجامپذیرفتهاست.
وی یادآور شـ ــد :در ایـ ــن اتاقها ارائه دو نـ ــوع اقدام
شـ ــیردهی و تعویض پوشـ ــک بـ ــرای مـ ــادران دارای
کودک زیر سـ ــه سـ ــال وجود دارد که ورودی اتاقها
رایگان خواهد بود.
مدیر منطقه سـ ــه شـ ــهرداری همـ ــدان ،تصریح کرد:
عـ ــاوه بر احـ ــداث اتاق مـ ــادر و کودک در بوسـ ــتان
شـ ــهروند فضاهای شـ ــهری دیگر از جمله بوستان
شهید مدنی ،پارک شـ ــاهد ،پارک گلستان ،پیاده راه
اکباتان در سـ ــالهای آینـ ــده به ایـ ــن اتاقها تجهیز
خواهند شد.
وی گفـ ــت :امیدواریـ ــم با ایـ ــن اقـ ــدام آرامش در
محیط شــــهری برای مادران جوان را بیشتر کرده و
همدان را یک گام دیگر به شــــهر دوستدار کودک
نزدیک کنیم.

زندگی بسـ ــیجی چراغ راهی برای تمام دوران حیات انقالب
اسالمی ایران است.
بسـ ــیج تجلی قدرت مردمـ ــی ،پیام آور وحـ ــدت ،همدلی و
تبلور انسـ ــجام و اتحاد ملی اسـ ــت که در هـ ــر عرصهای از
انقالب شـ ــکوهمند اسـ ــامی به شـ ــیوهای متناسـ ــب به
همان زمان ظهور و بروز داشته است.
تکلیف امروز ما تفکر و منش بسـ ــیجی ،حضور همدالنه
و وحـ ــدت مؤمنانـ ــه بـ ــرای حل مشـ ــکالت اقتصـ ــادی و
معیشتی ،اشتغال وتولید سرمایه از طریق جهش تولید،
اصالح نگرش اقتصادی و ساختار بودجهای است.
در آسـ ــتانه هفته بسـ ــیج یک بـ ــار دیگر با اعتقـ ــاد ،ایمان
و عملکـ ــرد بسـ ــیجی با ملت بـ ــزرگ ایـ ــران ،تجدید میثاق
میکنیم ،که با بسـ ــیج همه امکانات از ایـ ــن گذرگاه عبور
خواهیم کرد ،بـ ــرای تحقق این هدف از ملـ ــت بزرگ ایران
درخواسـ ــت میکنم ،بـ ــا تفکر بسـ ــیجی و رعایت شـ ــیوه
نامههای بهداشـ ــتی و صبر انقالبی ،مسـ ــیر عبـ ــور از این
بحران را تسهیل نمایند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

مدیر منطقه سه شهرداری همدان خبر داد:

کلنگزنی اتاق مادر و کودک بوستان شهروند

هر کتاب یک فکر و اندیشـ ــه اسـ ــت که ارتباط با آن موجب رشد فکری خواننده خواهد شد.
امام جمعه همدان با اشـ ــاره به ایام سـ ــخت مبارزه با کرونا و متأثر بودن وضعیت کسـ ــب و کار
از این بیمـ ــاری ،توصیه کرد :اخالق اسـ ــامی را لحاظ کنیم؛ چراکه همدلـ ــی و همراهی و توجه به
آسیب دیدگان در این ایام از اسـ ــباب برکت و رحمت در جامعه اسالمی خواهد بود.
وی با اشـ ــاره به در بیانیه جدید سه کشـ ــور اروپایی گفت :این سه کشـ ــور که خود را متعهد به
برجام دانسـ ــتهاند و مدعی تالش برای راهاندازی اینستکس شدهاند ،سؤال این است که این
ســــاز و کار مالی کدام آورده را برای جمهوری اسالمی داشته اسـ ــت و در مقام عمل کدام اقدام

سـ ــازنده را انجام دادهاید که امروز مضحکانه مدعی رعایت برجام هستید.
آیتا ...شــــعبانی بیان کرد :عملیاتی شــــدن شــــناور جدید اقیانوس پیمای ســــپاه پاسـ ــداران
انقالب اسالمی اقتدار جمهوری اســــامی در عرصه بینالمللی را افزایش خواهد داد.
وی گفت :حضور مستمر بســــیج در میدان ایثار و مجاهدت و خدمت به مردم در ایام مبارزه با
کرونا نمود بیشتری پیدا کرد.
آیتا ...شــــعبانی بیــــان کرد :احیا تفکر بســــیجی میتوانــــد راه برون رفت از مشــــکالت موجود
باشد.

هگمتانه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :فرمانده سـ ــپاه ناحیه
همدان گفـ ــت :در راسـ ــتای ادامه کمکهـ ــای مؤمنانه
بسیج 4 ،هزار بسته معیشـ ــتی هم زمان با هفته بسیج
توزیع میشود.
سـ ــرهنگ پاسـ ــدار علی بقایـ ــی در گفتگو بـ ــا خبرنگار
هگمتانـ ــه به مناسـ ــبت هفته بسـ ــیج به فرمـ ــان امام
خمینی(ره) در خصوص بسـ ــیج اشـ ــاره کـ ــرد و با بیان
اینکـ ــه تشـ ــکیل بسـ ــیج در نظـ ــام جمهوری اسـ ــامی
از بـ ــرکات خداوند بـ ــود که بر ملـ ــت ایران ارزانی شـ ــد،
اظهار کرد :بسیج شـ ــجره طیبهای است که ما امروز در
سایهسـ ــار آن امنیت ،آسـ ــایش ،پیشـ ــرفت و نشاط را
داریم.
وی با اشـ ــاره به اینکه اگر بسـ ــیج ایجاد نمیشد در تمام
حوزهها خأل جدی داشتیم ،عنوان کرد :در آستانه چهل

و یکمین سـ ــالگرد تشـ ــکیل بسیج هسـ ــتیم که شعار
هفته امسال «بسیج پیشرو خدمت ،امیدآفرین» است
و به راستی که بسـ ــیج خادم ملت ایران است و هرجا که
مـ ــردم و انقالب به بسـ ــیج نیاز داشـ ــته از بالیای طبیعی
گرفته تا آسـ ــیبهای اجتماعی و فرهنگی بسیج پای کار
بوده است.
بقایـ ــی با بیان اینکه امسـ ــال با شـ ــیوع ویـ ــروس کرونا
مردم حضور بسـ ــیج را بیشـ ــتر حس کردند و بسـ ــیج در
تمام عرصهها وارد شد ،اظهار کرد :پایگاههای مقاومت
بسیج به مراکز تهیه ماسک تبدیل شد و تولید ماسک
را افزایش داد و در مورد بازرسـ ــی احتکار کاال بسـ ــیج به
میدان آمد و کمکهـ ــای مؤمنانه را انجام داد که  24هزار
و  800بسـ ــته معیشـ ــتی در شهرسـ ــتان همدان توسط
بسیجیان تهیه و توزیع شد.
وی در ادامه با اشـ ــاره به اینکه بسـ ــیج در طرح غربالگری
سـ ــامت نیز وارد شـ ــد ،افزود :بسـ ــیج هر جا که کمک
رسانی به کادر درمان ممکن بود ،وارد کار شد.
فرمانده سـ ــپاه ناحیه همدان با بیان اینکه بسیج امروز
در تمام عرصهها پیشرو است ،بیان کرد :بسیج در طرح
فاصلگـ ــذاری اجتماعی در کنار عوامـ ــل انتظامی کمک
کرد و در مباحث آموزشی  3هزار نفر را در خصوص کرونا
آموزش داد.
بقایی با اشـ ــاره به اینکه حلقههای صالحین از حضوری
به مجازی تغییر یافت ،گفت :تاکنون  6هزار بسته لوازم
تحریـ ــر و  37تبلت و تلفـ ــن همراه بـ ــرای دانشآموزان
نیازمند تهیه شده است.

وی با بیان این مطلب که  96گروه جهادی در ضدعفونی
معابر فعالیـ ــت کردند ،عنوان کرد 21 :هزار نفرروز در این
گروهها در شـ ــب و روز فعال بودنـ ــد و دو رزمایش بزرگ
توسط بسیجیان انجام شد.
این مسـ ــؤول به برنامههای هفته بسـ ــیج اشاره و بیان
کرد :توزیع ماسـ ــک رایگان در محالت حاشـ ــیه شـ ــهر و
امر به معروف مردم برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
و آموزش به مردم و گشـ ــت رضویون در راستای تأمین
امنیت مردم محله اجرا میشود.
بقایی با اشـ ــاره به اینکه از ظرفیت رسـ ــانهها برای بیان
فعالیت بسیج اسـ ــتفاده میشود ،عنوان کرد :افتتاح و
تقدیم کلید منازل بازسازی شـ ــده در سیل به صاحبان
آنهـ ــا و برگزاری مسـ ــابقه کتـ ــاب خوانـ ــی از وصیتنامه
شـ ــهید سـ ــلیمانی و بیانیـ ــه گام دوم انقالب اسـ ــامی،
فضاسـ ــازی شـ ــهری بـ ــا همـ ــکاری شـ ــهرداری از جمله
برنامهها است.
فرمانده سـ ــپاه ناحیـ ــه همدان اظهـ ــار کرد :سـ ــه کارگاه
اقتصاد مقاومتی افتتاح م یشـ ــود و شـ ــرکت در پویش
نـ ــذر خـ ــون صـ ــورت میگیـ ــرد و تقدیـ ــر از کادر درمان،
کمکهای مؤمنانه با اهدای  4هزار بسـ ــته معیشتی در
این هفته ،برگـ ــزاری یادواره مجازی آبـ ــروی محله ،اجرای
طرح حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی در راسـ ــتای کمـ ــک به کادر
درمان از دیگر برنامهها است.
بقایـ ــی عنـ ــوان کـ ــرد :برنام ههـ ــای ورزشـ ــی و مباحـ ــث
مشـ ــاورهای بـ ــا محوریـ ــت حوز ههـ ــای مقاومـ ــت را اجرا
خواهیم کرد.

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

تعطیلی  2هفتهای روزبازارها و شب بازار بوعلی

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :معاون خدمات شـ ــهری
شـ ــهردار همدان بیان کرد :در راسـ ــتای شیوه نامههای
ابالغی از سـ ــوی سـ ــتاد پیشـ ــگیری و مقابله با ویروس
کرونا و مصوبه ستاد ملی و استانی ،هماهنگیهای الزم
انجام شـ ــده و روزبازارها و شـ ــب بازار بوعلی به مدت دو
هفته تعطیل شده است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،وحیـ ــد علی ضمیر با بیـ ــان اینکه
تعطیلـ ــی از یکـ ــم آذر انجـ ــام شـ ــده ،گفـ ــت :از آنجـ ــا که
محیطهای شـ ــلوغ و پر ازدحام محل مناسبی برای نشر
بیماری کروناسـ ــت ،با در نظر گرفتن اهمیت سـ ــامت
شهروندان و اعالم محدودیتهای ستاد ملی مدیریت
کرونا ایـ ــن بازارها موقتا و تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند
بود و در صورت تمدید تعطیلیها مراتب اطالع رسـ ــانی
خواهد شد.
ایـ ــن مسـ ــؤول بـ ــا اشـ ــاره به ایـ ــن مطلـ ــب که یکـ ــی از

دغدغههـ ــای شـ ــهرداری ،مشـ ــکالتی اسـ ــت که قش ـــر
آسـ ــیبپذیر مشـ ــغول به کار در این بازارها با این اقدام
به صورت موقت با آنها روبه رو م یشـ ــوند ،اظهار کرد :به
علت ضرورت حفظ سالمت عموم مردم ناگزیر از اتخاذ
چنین تصمیمی شدهایم.
به گفته وی به منظور اطالع رسـ ــانی درخصوص تعطیلی
این بازارها ضمن نصب بنر در مـ ــکان روزبازارها و پیاده
راه بوعلی ،از طریق ارسـ ــال پیامک به بسـ ــاط گسـ ــتران
اطالع رسانی انجام شده است و از آنها درخواست داریم
که همکاری الزم را داشته باشند.
وحید علی ضمیر افزود :البته خود همشهریان با شیوع
ویـ ــروس کرونا از این بازارها اسـ ــتقبال زیـ ــادی ندارند و
دست فروشان نیز در این مدت از لحاظ تعداد کاهش
یافته اند.
وی با یادآوری اقدامات گسترده شهرداری در خصوص

به مناسبت هفته کتاب و به همت سازمان فرهنگی شهرداری صورت گرفت

تجلیل از کتابداران شهرداری همدان
مسؤول کتابخانه فرهنگسرای والیت کتابدار برتر کشور شد

گندزدایی و ضدعفونی تصریح کرد :شـ ــهرداری همدان
همچنان به صورت مستمر هر روز مبلمان و تأسیسات
شهری ،اتوبوس ها ،تاکسی ها ،و پایانههای مسافربری را
ضدعفونی میکند.

مسؤول بسیج کارگری همدان:

بازدید و پیگیری مشکالت  30کارخانه در هفته بسیج
تقدیر از 10کارآفرین نمونه در شهرستانها

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مسـ ــؤول بسـ ــیج کارگری
اسـ ــتان همـ ــدان از بازدیـ ــد از  30کارخانه بـ ــه منظور رفع
موانع تولید و بررسی مشکالت آنها خبر داد.
به گزارش هگمتانـ ــه ،ابوالفضل براتزاده روز گذشـ ــته
ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد :با توجه به شرایطی
که بیماری کرونـ ــا ایجاد کرده برنامههای امسـ ــال هفته
بسیج بیشتر رنگ و بوی مجازی به خود گرفته است.
وی از افتتـ ــاح پایـ ــگاه بسـ ــیج در دو شـ ــهر نهاونـ ــد و
کبودراهنـ ــگ خبـ ــر داد و گفـ ــت :مسـ ــابقه فرهنگـ ــی
در فضای مجـ ــازی ویـ ــژه کارگـ ــران و خانواد ههـ ــای آنها
پیشبینی شده است.
مسـ ــؤول بسـ ــیج کارگری اسـ ــتان همدان بـ ــه بازدید از
واحدهای تولیدی و بررسـ ــی مشـ ــکالت آنها و کمک به
رفع موانع تولید اشـ ــاره کرد و گفت :طی هفته بسـ ــیج از
 30کارخانه بازدید میشـ ــود تا مشـ ــکالت و موانع تولید
رصد شود.
وی از تجلیـ ــل بسـ ــیجیان کارآفرین اسـ ــتان خبـ ــر داد و

بیان کرد :طـ ــی هفته بسـ ــیج  10نفر کارآفریـ ــن نمونه در
شهرستانها معرفی و تقدیر میشوند.
براتزاده بـ ــا بیان اینکه مسـ ــائل روز و مباحث بصیرتی
نیز در گروهها و کانالهای شـ ــبکههای اجتماعی دنبال
میشـ ــود افزود :هیأت اندیش ـ ـهورز بسـ ــیج کارگری نیز
تشکیل میشود که به صورت استانی و تصویری برگزار

هگمتانه ،گروه خبر همدان :فرماندار همدان هم زمان
با آغـ ــاز محدودیتهـ ــا از بامداد یکم آذر ماه به شــــکل
میدانـ ــی برای اعمال نظارت مســــتقیم در شــــهر حضور
یافت.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،در این حضــــور فرمانــــدار همدان
از جریمـ ــه  21خـ ــودروی بـ ــی توجــــه بــــه محدودیتهــــا در
یک سـ ــاعت نخسـ ــت اجـ ــرای محدودیتهای تــــردد در
ورودیهای شهر همدان خبر داد.
حسین افشاری افزود :با دس ـــتور استاندار طرح مدیریت

هوشــــمندانه محدودیتهــــا در محورهای ورودی شـ ــهر
همدان در مرکز اســــتان از بامداد یکــــم آذر ماه با جدیت
آغاز شد.
گفتنی اســــت از بامداد شــــنبه یکم آذرماه  1399با حضور
فرماندار همدان ،معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار
و عوامــــل پلیس راهــــور و انتظامی شهرســــتان ،نیروهای
جمعیت هــــال احمــــر ،نیروهای حمل و نقــــل و ترافیک
شــــهرداری در ســــه محور تهران ،کرمانشــــاه و اراک نظارت
مستقیم انجام شد.

خواهد شد.
وی از برگـ ــزاری حلق ههـ ــای صالحیـ ــن در بسـ ــتر فضای
مجازی خبر داد و گفت :شـ ــیفت ایثـ ــار نیز در کارخانهها
برگزار م یشـ ــود به طوری که کارگران سـ ــاعتی به صورت
اضافه کار میکنند تا صرف کمک بـ ــه تولید کارخانه و یا
کمک به محرومان و نیازمندان شود.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :به همت ســــازمان فرهنگی
اجتماعـ ــی و ورزشـ ــی شـ ــهرداری همــــدان از کتابــــداران
شهرداری به مناسبت هفته کتاب ،کتاب خوانی و کتابدار
تجلیل شد.
به گزارش هگمتانه ،رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری همدان به مناسبت هفته کتاب،کتاب
خوانی و کتابدار از چهار کتابدار کتابخانههای مســــتقر در
فرهنگسراهای شهرداری همدان تجلیل کرد.
روح اله وجدی هویدا با تبریک هفته کتاب اظهار کرد :رشد
کتاب خوانی باعث توسعه روزافزون کشور خواهد شد و
ما باید با فرهنگ سـ ــازی سـ ــرانه مطالعه در کشور را که در
سال بسیار پایین است به استانداردهای جهانی نزدیک
کنیم.
وی افزود :جا دارد که در این هفته از زحمات کتابدارانی که
در مجموعههای فرهنگی شـ ــهرداری همدان مشغول به
خدمت هستند تجلیل شود.
وجدیهویـ ــدا با اشـ ــاره به مدرســــه آموزش شــــهروندی
گفت :یکی از سیاس ـ ـتها و برنامههای ما در آموزشهای
شهروندی نهادینه ساختن فرهنگ کتاب خوانی در تمام
اقشار و سنین جامعه است.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
همدان عنوان کرد :اعتقاد ما بر این ا سـ ــت که با رشد
فرهنگ کتاب خوانی بسـ ــیاری از معضــــات اجتماعی
و مشـ ــکالت فرهنگی جامعه قابل حل شدن است.
همچنین در ایـ ــن دیدار خانمها رنجبــــران ،جهانگیری
و نظـ ــری و آ قـ ــای قاسـ ــمی کتا بــــداران مجموعههــــای
شـ ــهرداری ضمـ ــن بیان نظـ ــرات خود از فضــــای ایجاد
شـ ــده توسـ ــط شـ ــهرداری همدان برای ترویج فرهنگ
کتاب خوانی تشکر کردند.

رضــــا ســــراجق معــــاون فرهنگــــی ســــازمان فرهنگـ ــی
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان نیــــز در ابتدای
این جلســــه به بیــــان گــــزارش عملکــــرد کتابخانههای
مســــتقر در مجموعههای فرهنگی شــــهرداری همدان
پرداخت.

کسـ ــب رتبـ ــه نخسـ ــت کشـ ــوری توسـ ــط کتابـ ــدار
کتابخانه فرهنگسرای کسب و کار والیت
گفتنی است در مراسم گرامیداشت بیست و هشتمین
دوره هفتــــه کتــــاب ،کتــــاب خوانــــی و کتابدار که توسـ ــط
نهاد کتابخانههای عمومی کشــــور در ســــالن اجتماعات
کتابخانه پارک شــــهر تهــــران به صورت مجــــازی و باحضور
دیگر اســــتانها برگزار شــــد الهام نظری منظور مسـ ــؤول
کتابخانــــه فرهنگســــرای والیــــت به عنــــوان کتابـ ــدار برتر
کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.

آب رسانی به علی آباد دمق با بهرهبرداری از مجتمع
شهید حاج قاسم سلیمانی
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :نماینده مردم مالیر در مجلس شـ ــورای اسالمی از بهرهبرداری از پروژه
«مجتمع آبرسانی شهید حاج قاسم سلیمانی» و حل مشکل آبرسانی علیآباد دمق خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،حجت االسـ ــام احد آزادیخواه اظهار کرد :به لطف خدا و با پیگیریهای مستمر
و همراهی مسـ ــؤولین مربوطه روز گذشـ ــته پروژه "مجتمع آبرسـ ــانی شـ ــهید حاج قاسم سلیمانی"

راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه پس از سـ ــه سال پیگیری مستمر آبرسانی به روستای علیآباد دمق انجام شد و از
پروژه مهم آبرسانی به این روستا بهرهبرداری شد گفت :برای این پروژه مهم تاکنون اعتباری بالغ بر
 70میلیارد ریال در آن هزینه شده است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی اظهار کرد :این مجتمع آبهای شرب روستاهای
کوسج خلیل ،دهشاکر ،زیرآبیه ،حسینآباد ،دهنو علیآباد ،قشالق دهنو و علیآباد را تأمین خواهد
کرد.

وی در ادامـ ــه با بیان اینکه در منطقه وسـ ــیع دشـ ــت ،چهار حلقه چاه حفر شــــده و  12کیلومتر خط
انتقال اجرایی شده است اضافه کرد :ایسـ ــتگاه پمپاژ آب و تجهیزات برق و دیگر امکانات ضروری
راهاندازی شده است.
آزادیخـ ــواه گفـ ــت :با تالش همـ ــکاران در شـ ــرکت آب و فاضالب اسـ ــتان ،شــــرکت آب و فاضالب
شهرسـ ــتان ،بخشـ ــداری جوکار ،فرمانداری ویژه ،نیروی انتظامی و اهالی روســــتای کوســــجخلیل و
زیرآبیه و روسـ ــتاهای دیگر امروز این اتفاق بزرگ رخ داد و آب هم اکنون در حال پمپاژ برای هدایت
به روستاها خواهد بود.
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شهرستان

خبــر

بهشت واسطههای «سیمان»
در سایه ضعف مفرط نظارت

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار همدان انجام شد؛

افتتاح واحد صنعتی با ظرفیت
تولید روزانه  130هزار ماسک
در بهار

در کارخانه تا مصرف کننده را پدید آوردهاند
مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند :دالالن تفاوت قیمت سیمان از ِ
هگمتانه ،گروه شهرستان :یکی از مهمترین چالشهای
امـ ــروز صنعـ ــت سـ ــیمان حضـ ــور واسـ ــطهها و دالالن
در کارخانه تا دست
اسـ ــت که تفاوت قیمت سـ ــیمان از ِ
مصـ ــرف کننـ ــده را پدیـ ــد آوردهاند و موجـ ــب گالیهمندی
مصرفکننده شـ ــدهاند از همین رو باید ارگانهای نظارتی
با جدیت بیشـ ــتری در این حوزه ورود کنند تا سـ ــیمان با
قیمت واقعی به دست مصرفکننده برسد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه؛ صنعـ ــت سـ ــیمان از صنایع مهم
و تأثیرگذار در سـ ــاخت و سـ ــاز اسـ ــت به طـ ــوری که تغییر
قیمت آن تأثیر مسـ ــتقیم بر قیمت سـ ــازههای مورد نیاز
این صنعت دارد.
امـ ــروزه این صنعت با پیشـ ــینه طوالنـ ــی از صنایع پایه به
شمار میرود و نقش اساسی را در توسعه زیرساختهای
اقتصادی و اجتماعی هر کشور بر عهده دارد.
در سـ ــال  96حـ ــدود  75کارخانه تولیدکننده سـ ــیمان در
کشـ ــور فعال بوده که بـ ــا ظرفیت تولیـ ــد  85میلیون تن
سیمان از نظر ظرفیت رتبه چهارم در جهان را بعد از چین،
هند و آمریکا کسب کردهاند.
گفتنی است پیش از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
ایران جزو واردکنندگان سیمان در جهان بود در حالی که
طی این سالها این صنعت توانسته جزو  10تولیدکننده
برتـ ــر در جهان باشـ ــد به طوری کـ ــه در سـ ــال  95ایران به
عنوان سومین تولیدکننده آسیا و نخستین تولیدکننده
سیمان در خاورمیانه حائز رتبه شده است.
امروز نیز سـ ــاالنه بالغ بر  85میلیون تن سیمان در کشور
تولیـ ــد و بیش از  30تا  35میلیون تـ ــن از این محصول به
خارج صادر میشود ،البته صنعتگران این حوزه در شرایط
نامساعد تولید صورت خود را با سیلی سرخ میکنند و به
سختی در تالش هستند این صنعت مهم سرپا بماند.
مشـ ــکالتی اعم از افزایش بیرویه قیمت نهادهها ،هزینه
پاکت و بستهبندی ،استهالک ،هزینه تعمیر و نگهداری و
انرژی را به جان میخرند اما تعداد زیادی از این کارخانجات

رو به ورشکستگی هستند.
یکـ ــی از مهمترین چالشهای امروز ایـ ــن صنعت حضور
در
واسطهها و دالالن اسـ ــت که تفاوت قیمت سیمان از ِ
کارخانه تا دسـ ــت مصرفکننده را پدید آوردهاند و موجب
گالیهمندی مصرفکننده شدهاند.
تولید مازاد سیمان در کشور
مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند در این خصوص اظهار
تهـ ــای موجود ،صنعت سـ ــیمان
کرد :بـ ــا توجه به ظرفی 
کشـ ــور بیش از  85میلیون تن سیمان تولید میشود در
حالی که مصرف واقعی کشـ ــور در این حـ ــوزه حداکثر 55
میلیون تن در سال گذشته بوده است.
مجتبـ ــی فرونچی با بیان اینکه در حـ ــال حاضر در صنعت
سـ ــیمان با مازاد تولید روبهرو هستیم افزود :مشکلی که
امروز در زمینه قیمت سـ ــیمان ایجاد شـ ــده عدم نظارت
سازمانهای متولی است.
وی به قیمتهای مصوب کارخانجات سیمان پرداخت و
تشـ ــریح کرد :قیمت سیمان پاکتی با توجه به نرخ مصوب
در کارخانه تعیین شده است.
 337هزار و  800تومان ِ
تأثیر هزینه حمل و نقل در قیمت سیمان
این صنعتگر ادامه داد :مؤلفه حمل و نقل موضوع دیگری
است که در این حوزه قیمت نقشآفرینی میکند به طوری
که طی یکی دو ماه گذشـ ــته قانون تـ ــن کیلومتر در تعداد
زیادی از استانها از جمله همدان اجرایی شده است.
وی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :پیش از ایـ ــن نرخ حمـ ــل و نقل از
کارخانه(نهاوند) تـ ــا همدان  24هزار تومـ ــان بود در حالی
که ایـ ــن میزان امروز با اجرای قانون تن کیلومتر با ایرادات
فراوان به  50هزار تومان رسیده است.
فرونچی بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه عالوه بر قیمـ ــت  337هزار و
 800تومان سـ ــیمان پاکتی و هزینه حمل و نقل ،سـ ــود 20
درصدی عامل نیز به قیمت افزوده میشـ ــود یادآور شد:
قیمـ ــت نهایی یـ ــک تن سـ ــیمان پاکتی  447هـ ــزار و 800
تومان اسـ ــت پس قیمت تمام شـ ــده هر کیسه سیمان

فاصله نزدیک نهاوند با وضعیت «قرمز »

هگمتانه ،گروه شهرستان :فرماندار نهاوند گفت :شرایط
فعلی نهاوند با وضعیت نارنجی ،بسـ ــیار شکننده و میلی
متری است و اگر مردم و مسؤوالن همراهی نکنند قرمز و
حتی بدتر خواهد شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،مـ ــراد ناصری شـ ــنبه یکـ ــم آذرماه
در جمـ ــع مدیران شـ ــعب بانکهای شهرسـ ــتان و اتخاذ
تمهیـ ــدات ویـ ــژه باتوجه به شـ ــرایط حاد و بحرانی شـ ــیوع
کرونا و اجرای محدودیتها از اول آذرماه با حضور رؤسای
دانشگاههای شهرسـ ــتان نهاوند ،اظهار کرد :بانکها به
عنـ ــوان یکی از اصلیترین کانونهای گسـ ــترش و انتقال
ویـ ــروس کرونا باید در جهت حفظ سـ ــامتی و جان مردم
تمام اصول بهداشتی به ویژه طرح فاصله گذاری اجتماعی
را رعایت کنند.
وی بـ ــا بیان اینکه مدیـ ــران بانکها اگـ ــر در رعایت اصول
بهداشـ ــتی و تأمین حفظ جان و سـ ــامتی مـ ــردم کوتاهی
کننـ ــد ،به مـ ــردم معرفی میشـ ــوند ،افزود :رعایت شـ ــیوه

نامههای بهداشـ ــتی به ویژه در مکانهای عمومی یکی از
راههای مقابله با شیوع کرونا است و رعایت فاصله گذاری
اجتماعی و پیشـ ــگیری از تجمعات در داخل شعبه بانک
ضرورت دارد.
ناصـ ــری یکـ ــی از بهتریـ ــن راههـ ــای کاهش انتقـ ــال کرونا
کهـ ــا را ارائـ ــه خدمـ ــات غیرحضـ ــوری و بانکـ ــداری
در بان 
الکترونیک به مردم دانسـ ــت و بر ضـ ــرورت جدیت برای
مقابله بـ ــا کروناویروس از طریق کاهش تـ ــردد به بانک و
ترغیب مشتریان به استفاده خدمات غیرحضوری تأکید
کرد.
رعایـ ــت فاصلـ ــه گـ ــذاری اجتماعـ ــی در بانـ ــک ،تهویـ ــه
مناسـ ــب ،راهنمایی ارباب رجوع برای استفاده از خدمات
الکترونیـ ــک ،اعمـ ــال محدودیـ ــت در پرداخـ ــت وجـ ــوه
نقـ ــد ،نوبت دهی تسـ ــهیالت بـ ــه منظور کاهـ ــش حضور
متقاضیـ ــان و پاسـ ــخگویی منظم بـ ــه تلفن و انجـ ــام امور
مراجعان به وسیله تلفن با تشـ ــکیل سه کمیته از طریق
دانشـ ــگاهها از تأکیدات فرماندار نهاوند در این جلسـ ــه
بود.
وی تأکیـ ــد کرد :اگـ ــر مدیر بانک یا شـ ــعبه بانکی در اجرای
شیوه نامههای بهداشتی در بانک و جلوگیری از تجمعات
کوتاهی و قصور داشـ ــته باشـ ــند بـ ــا آنها برخـ ــورد قانونی
صورت میگیرد و نام مدیر بانک و شـ ــعبه به عموم اطالع
رسانی میشود.
بـ ــه نقل از ایسـ ــنا ،فرماندار نهاونـ ــد در پایان یادآور شـ ــد:
شرایط فعلی نهاوند با وضعیت نارنجی ،بسیار شکننده و
میلی متری اسـ ــت و اگر مردم و مسؤوالن همراهی نکنند
قرمز و حتی بدتر خواهد شـ ــد بنابراین پیشـ ــگیری از بروز
این امر مستلزم همراهی و مشارکت همه است.

باید  21هزار و  900تومان در مقصد به دست مصرفکننده
برسد.
در کارخانه تا رسیدن به
تفاوت قیمت سـ ــیمان از ِ
دست مصرفکننده
وی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در حال حاضر بـ ــا مراجعه بـ ــه بازار
همدان به هیچ عنوان سـ ــیمان کیس ـ ـهای با این قیمت
یافت نمیشـ ــود بلکـ ــه قیمت  25تـ ــا  27هـ ــزار تومان به
مشتری عرضه میشود.
ایـ ــن صنعتگـ ــر در ادامه به قیمت تمام شـ ــده سـ ــیمان
کیسهای اشـ ــاره کرد و گفت :قیمت تمام شده کارخانه در
این محصول  16هزار و  900تومان است البته ناگفته نماند
تا پیش از این هر پاکت یکهزار و  200تومان تهیه میشد
اما امـ ــروز کارخانجات بالغ بـ ــر  3هـ ــزار و  200تومان هزینه
بستهبندی متحمل میشوند.
وی در بخش دیگری از سـ ــخنانش به قیمت سیمان فله
در
پرداخت و افزود :به ازای هر تن سـ ــیمان فله با تحویل ِ
کارخانـ ــه قیمت 240هزار تومان تعیین شـ ــده اسـ ــت که
مجدد به ازای هر تن  50هـ ــزار تومان هزینه حمل و نقل با
نرخ تن کیلومتر اضافه خواهد شد.

فرونچی با تأکید بر اینکه هر تن سـ ــیمان فله با احتساب
 20درصد سـ ــود عامـ ــل بایـ ــد  340هزار تومان به دسـ ــت
مشتری برسد اظهار کرد :مصرفکننده سیمان فله اغلب
شرکتهای تولید بتن هستند که قیمت بتن نسبت به
سال گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته است.
وی نرخ کرایه حمـ ــل و نقل را یکی از عوامل مؤثر بر قیمت
نهایی سـ ــیمان دانسـ ــت و گفت :قـ ــرار نبـ ــود قانون تن
کیلومتر برای صنعت سـ ــیمان اجرا شود که متأسفانه در
استان همدان نیز ابالغ شـ ــده و صنایع سیمانی برخالف
میل باطنی خود این قانون را رعایت کردند.
دالالن عامل گرانی سیمان
مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند با بیان اینکه واسطهها
و دالالن در ایـ ــن حوزه عاملی بر افزایش قیمت سـ ــیمان
هسـ ــتند ادامه داد :سـ ــتاد تنظیم بازار و واحدهای نظارتی
باید پیش از گذشته ورود کنند تا از فعالیت افراد سودجو
جلوگیری شود.
وی تصریح کرد :تفاوت قیمت تمام شـ ــده و قیمت عرضه
سیمان در اغلب اسـ ــتانها وجود دارد و این محصول با
نرخ بیشتری به دست مشتری میرسد چراکه در این بین

واسطهها نقشآفرینی میکنند.
افزایـ ــش قیمت نهادهها پاشـ ــنه آشـ ــیل صنعت
سیمان
فرونچـ ــی با بیان اینکه پاشـ ــنه آشــــیل صنعت ســــیمان
افزایش قیمت نهادههای تولید اســــت یادآور شد :اگر در
خصوص افزایش نرخ مصوب این صنعت اقدامی صورت
نگیرد طی یکی دو سـ ــال آینده تعداد زیادی از کارخانجات
سیمان با ورشکستگی مواجه خواهند شد.
وی به حاشـ ــیه سـ ــود کم کارخانجات ســــیمان اشاره کرد
و گفت :البته صادرات سـ ــیمان میتواند در این شــــرایط
کمکی برای این صنعت باشـ ــد اما متأسفانه هزینه تولید
را جبران نمیکند.
مدیرعامل شـ ــرکت سـ ــیمان نهاوند از ارگانهای نظارتی
خواسـ ــت با جدیت بیشـ ــتری در این حــــوزه ورود کنند تا
سیمان با قیمت واقعی به دست مصرفکننده برسد.
به نقل از فارس ،وی در پایان تأکید کرد :نه تنها در صنعت
سیمان بلکه در تمام تولیدات واسطهها در قیمت نقش
به سـ ــزایی دارند چراکه تاکنون برخورد جدی با این قشــــر
صورت نگرفته است.

ادامه اما و اگرهای پذیرش بیماران در بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان

پیشگامی طالب بسیجی برای آماده سازی فضای بیمارستان نیمه کاره
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :روزهای اوج گیری شــــیوع
کرونـ ــا در حالی بر سـ ــر مردم شهرسـ ــتان تویس ـــرکان
سـ ــایه افکنـ ــده کـ ــه ایـ ــن شهرسـ ــتان تنهـ ــا از یـ ــک
بیمارسـ ــتان فعال برخوردار اسـ ــت اما اکنـ ــون اخباری
به گوش میرسـ ــد که حکایت از فعالیت بخشهایی
از بیمارسـ ــتان در آسـ ــتانه افتتاح شـ ــهید حاج قاسـ ــم
سـ ــلیمانی به عنوان بیمارسـ ــتان دوم این شهرستان
دارد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،اکنـ ــون تنها بیمارسـ ــتان فعال
ً
شهرستان تویسـ ــرکان تقریبا دیگر جایی برای بستری
کردن بیماران کرونایی ،مشـ ــکوک بـ ــه کرونا و بیماران
متفرقـ ــه نـ ــدارد و این موضـ ــوع در چند وقـ ــت اخیر به
یکی از نگرانیهای مردم این شهرسـ ــتان تبدیل شده
است.
بیمارسـ ــتان سـ ــردار شـ ــهید سـ ــلیمانی از بیش از 98
درصـ ــد پیشـ ــرفت فیزیکی برخوردار اسـ ــت کـ ــه هنوز
به طور رسـ ــمی به بهـ ــره برداری نرسـ ــیده اما بـ ــا تدابیر
مسؤوالن تویسـ ــرکان قرار شـ ــد از بخشهایی از این
بیمارسـ ــتان بـ ــرای مدیریت بهتر کرونا در شهرسـ ــتان

استفاده شود.
فرماندار تویسرکان با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت
درمانی بیمارسـ ــتان شـ ــهید حاج قاسم سـ ــلیمانی در
شـ ــرایط بحرانی کرونا اظهار کرد :طبقه دوم و سـ ــوم این
بیمارسـ ــتان برای تجهیز کامل در اختیار دستگاههای
اجرایی مرتبط قرار گرفته است.
سیدرسول حسینی از آماده شدن بخشهایی از این
بیمارستان برای پذیرش و بســــتری بیماران در آذرماه
امســــال خبر داد و بیان کرد :افتتاح رســــمی با تکمیل
صددرصدی این طرح در آینده صورت میگیرد.
در روزهای اخیر جمعی از طالب بسـ ــیجی شهرسـ ــتان
تویسـ ــرکان برای آماده سـ ــازی فضای بیمارستانی این
مرکز درمانی در برخی بخشها پیشـ ــگام شدند تا این
امید در دل مردم تویســــرکان زنده شود که قرار است
پس از سـ ــالها انتظار از سـ ــال  95تاکنون بیمارستان
ً
شهید ســــلیمانی عمال وارد چرخه اجرایی ارائه خدمات
درمانی شود.
نماینده مردم تویسـ ــرکان در مجلس شـ ــورای اسالمی
نیـ ــز چندی پیـ ــش از آمـ ــاده بـ ــودن این بیمارسـ ــتان

برای بهرهبـ ــرداری خبـ ــر داد اعالم کرد :اگر مســــؤوالن
شهرسـ ــتان بخواهند از بخشهایی از این بیمارستان
قبـ ــل از افتتـ ــاح رسـ ــمی و بـ ــرای مدیریت بهتــــر کرونا
استفاده کنند ،مخالفتی با این کار نداریم.
از سـ ــوی دیگر اگر این بیمارستان هرچه زودتر به بهره
برداری رسمی و کامل برسد بسیاری از نیازهای درمانی
شهرستان تویسـ ــرکان برطرف میشــــود و حتی برخی
شهرستانهای مجاور نیز میتوانند از خدمات درمانی
این بیمارستان در دوران پس از کرونا استفاده کنند.
به نقل از ایسنا ،بیمارستان ســــردار شهید حاج قاسم
سـ ــلیمانی(قائم (عج)سـ ــابق) براســــاس اعالم رسمی
دولـ ــت یازدهم قرار بـ ــود با  96تختخواب در ســــال 95
به بهره برداری برسـ ــد امـ ــا بنا به دالیلــــی مانند تبدیل
ظرفیـ ــت به  154تختخواب ،افـ ــزودن برخی بخشهای
تخصصی ،تعلـ ــل برخی از پیمانــــکاران در برخی مقاطع
زمانــــی و کمبود اعتبارات مالی در برخــــی زمان ها ،بهره
برداری رســــمی از آن تا هم اکنون انجام نشــــده و مردم
تویسرکان سال هاست که چشــــم به راه آغاز فعالیت
اجرایی و خدماتی این بیمارستان هستند.

نهاوند از شهرستانهای پیشتاز یکپارچهسازی اراضی کشاورزی

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف  180میلیارد ریال روغن خودرو احتکارشده در همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :فرمانده انتظامی اسـ ــتان
همدان از کشـ ــف  182میلیارد ریال روغـ ــن خودرو احتکار
شده در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه؛ سـ ــردار سـ ــلمان امیری اظهار کرد :در
راسـ ــتای برخورد با اخاللگران و مفسـ ــدان اقتصادی و در
ادامه اجرای طرحهای مقابله با محتکران کاالهای اساسی
مردم ،مأموران پلیـ ــس امنیت اقتصادی با رصد اطالعاتی
یک انبار بزرگ محل نگهداری روغن خودرو را شناسایی و
موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی عنوان کرد :مأموران پلیس بـ ــا انجام تحقیقات الزم و
کسـ ــب اطمینان از صحت موضوع به محل اعزام و از انبار
یاد شـ ــده بازدید و در بازرسـ ــی صورت گرفته بیش از 256
هزار لیتر انـ ــواع روغن خودرویی و صنعتی احتکار شـ ــده،
کشف و انبار مذکور را پلمب کردند.

فرمانده انتظامی اسـ ــتان همدان با بیان اینکه کارشناسان
ارزشروغنهایخودرواحتکار شدهرا 182میلیاردریالبرآورد
کردند ،اظهار کرد :در این رابطه یک متهم دسـ ــتگیر و پس از
تشکیلپروندهمقدماتیبهمراجعقضائیمعرفیشدند.
کشـ ــف  21هزار لیتـ ــر روغن موتور احتکار شـ ــده در
مالیر
فرمانده انتظامی اسـ ــتان همدان از کشف  21هزار و 878
لیتر روغن موتور احتکار شـ ــده به ارزش  5میلیارد ریال در
شهرستان مالیر خبر داد.
سـ ــردار امیـ ــری گفت :در پی کسـ ــب خبری مبنـ ــی بر انبار
روغن موتور خودروهای سـ ــبک و سـ ــنگین و عدم توزیع
آن بیـ ــن رانندگان در شهرسـ ــتان مالیر ،بررسـ ــی موضوع
بـ ــه صورت ویـ ــژه در دسـ ــتور کار مأموران مبـ ــارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افـ ــزود :مأمـ ــوران انتظامی بـ ــا همراهی مقـ ــام قضائی
و نماینـ ــده اداره صمـ ــت شهرسـ ــتان به محل مـ ــورد نظر
اعزام و در بازرسـ ــی از این انبار 21 ،هـ ــزار و  878لیتر روغن
موتور احتکار شـ ــده را که ارزش آن برابر نظر کارشناسـ ــان
 5میلیارد ریال برآورد شـ ــده ،کشـ ــف و یـ ــک متهم در این
خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.
به نقـ ــل از مهر ،فرمانـ ــده انتظامی اسـ ــتان همدان گفت:
برخـ ــورد با هر گونه احتکار به صورت جدی در دسـ ــتور کار
مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی قرار دارد.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مدیر جهاد کشـ ــاورزی
نهاونـ ــد گفـ ــت :نهاونـ ــد از شهرسـ ــتانهای پیشـ ــتاز
یکپارچهسـ ــازی اراضی کشـ ــاورزی در استان همدان به
شمار میرود.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،کریم حـ ــاج باباعلی اظهـ ــار کرد:
نهاوند یکـ ــی از شهرسـ ــتانهای پیشـ ــتاز اسـ ــتان در
خصـ ــوص عملیات یکپارچهسـ ــازی اراضی کشـ ــاورزی
است که طی سالهای گذشته این عملیات در چندین
روستای شهرستان انجام شده است.
وی افزود :کار عملیات یکپارچهسازی اراضی کشاورزی
تاکنـ ــون در سـ ــطح  4هـ ــزار و  645هکتـ ــار از اراضـ ــی
شهرسـ ــتان انجام شده و آبیاری تحت فشار نیز در آنها
صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشـ ــاورزی شهرستان نهاوند گفت :عالوه
بر این در حـ ــال حاضـ ــر  213هکتار دیگر در روسـ ــتای
ازنهری در دسـ ــت اقدام بوده و طرح مطالعه  800هکتار
دیگـ ــر نیز در روسـ ــتای لیلی یادگار این شهرسـ ــتان در

دست اقدام است.
وی به مزایای یکپارچهســــازی اراضی کشــــاورزی اشاره
کـ ــرد و افزود :تجمیع اراضی سـ ــبب ارزشـ ــمند شـ ــدن
تولید اقتصادی شـ ــده و بیشـ ــترین بهـ ــرهوری نصیب
کشاورزان میشــــود و از لحاظ کسب درآمد نیز آنان در
شرایط بهتر قرار خواهند گرفت.
حـ ــاج باباعلی گفـ ــت :با اجـ ــرای یکپارچهسـ ــازی اراضی
عالوه بـ ــر توجیه اقتصادی کشـ ــاورزی و بهینه شـ ــدن
فعالیتهـ ــا ،ارزش افـ ــزوده هم برای زمین کشـ ــاورزی
ایجاد میشود و عالوه بر آن کار سنددار کردن زمینها
راحتتر امکانپذیر خواهد شد.
وی اجـ ــرای آبیـ ــاری نویـ ــن را بـ ــا یکپارچ هسـ ــازی اراضی
کشـ ــاورزی امکانپذیرتر عنوان کرد و افزود :با توسـ ــعه
آبیاری بارانی و قطرهای در شهرسـ ــتان اجـ ــرای این طرح
در اراضی یکپارچهسازی شده بهتر و کمهزینهتر است.
مدیر جهاد کشـ ــاورزی شهرستان نهاوند از آگاهسازی
کشـ ــاورزان شهرستان نسـ ــبت به طرح یکپارچهسازی

خبر داد و گفت :با خشکسـ ــالی متعدد سالهای اخیر
و کم آبی ،کشـ ــاورزان متوجه شــــدهاند باید به ســــمت
روشهای مدرن و علمی بروند زیرا روشهای ســــنتی
پاسخگوی شیوههای نوین کشاورزی نیست.
شهرسـ ــتان نهاونـ ــد با توجه ب ـــه آب و هوای مســــاعد
از قطبهـ ــای اصلی کشـ ــاورزی اســــتان اســــت که در
بسـ ــیاری از محصوالت در سطح اســــتان و حتی کشور
رتبه اول را به دست آورده است.
در این شهرسـ ــتان بیـ ــش از  70هزار هکتــــار از اراضی
قابل کشت وجود دارد که حدود  53هزار هکتار آن به
کشت انواع محصوالت باغی و زراعی اختصاص دارد.
از عمدهتریـ ــن تولیـ ــدات محصــــوالت کشــــاورزی
شهرســــتان نهاوند میتوان به گندم ،جو ،چغندرقند،
کلزا ،گشـ ــنیز ،آفتابگـ ــردان ،نخود و لوبیــــا ،ذرت ،خیار،
سـ ــیب ،هلو ،شـ ــلیل ،گـ ــردو ،زردآلو ،گیــــاس و آلبالو
اشـ ــاره کرد که سـ ــاالنه صدها هزار تن محصول را روانه
بازار مصرف استان و کشور میکند.

هگمتانه ،گروه شهرستان :یک واحد تولید ماسک
صنعتی با ظرفیت روزانه  130هزار عدد ماسـ ــک سه
الیه در شهرستان بهار افتتاح شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه؛ یک واحــــد تولید ماسـ ــک
صنعتی با ظرفیت روزانه  130هزار عدد ماسـ ــک سه
الیــــه با حضــــور معــــاون هماهنگی امــــور اقتصادی
اســــتاندار همدان و فرماندار بهار و رئیس سـ ــازمان
صمت اســــتان و دیگر مدیران در شهرســــتان بهار
افتتاح و به بهره برداری رسید.
بهره بــــرداری از این طرح تولیدی در پاســــخگویی به
نیاز ایــــن روزهای مردم مؤثر اســــت و روزانه بیش از
 600هزار عدد ماســــک ســــه الیه در اســــتان همدان
تولید و توزیع خواهد شد.
به نقل از مهر ،مشکل عمده این واحد تأمین پارچه
اســــت که باید با ثبت مشــــخصات واحد در سامانه
و تأیید ســــازمان حمایت از تولیــــد کننده و مصرف
کننــــده هرچه ســــریعتر تأمیــــن پارچه صــــورت گیرد
ضمن اینکــــه برای حــــل آن قول مســــاعد دریافت
شده است.

پایش وسایل سنجش
اصناف بهار
هگمتانه ،گروه شهرســــتان :دادســــتان شهرستان
بهار از پایش وســــایل ســــنجش متعلق به اصناف
خبر داد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه از بهار  ،احسـ ــان
فرجــــی اضافه کــــرد :اداره کل اســــتاندارد اسـ ــتان
همــــدان برنامه بررســــی ،آزمون و پایش وسـ ــایل
ســــنجش متعلق به اصناف این شهرســــتان را در
دست اقدام دارد.
وی افزود :دادستانی شهرستان بهار در نظر دارد به
منظور اجرای عدالت و تحقــــق حقوق عامه و از باب
توجه و برجسته کردن مطالبات به حق شهروندان،
کلیه آحاد شــــریف شهرســــتان را در اجرای صحیح و
واقعی برنامه موصوف دخیل دارد.
فرجی ادامه داد :شــــهروندانی که از دستکاری شدن
وسایل سنجش و یا کم فروشــــی هر صنفی آگاهی
دارند؛ مراتب را به این دادستانی اطالع رسانی کرده و
اطمینان داشته باشند که مشخصات هویتی آنها
محفوظ بوده و منتشر نخواهد شد.
وی تصریــــح کرد :از شــــهروندان ارجمنــــد دعوت به
عمل میآید در راستای ارتقای سطح کیفیت زندگی
خود ،در زمینــــه مزبور بــــا این دادســــتانی همکاری
داشته باشند.

اعزام  30نیروی متخصص جهادی
به مناطق محروم مالیر
هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :مســــوول بسـ ــیج
دانشــــجویی دانشــــگاه آزاد اســــامی واحد مالیر از
اعزام  30نیروی متخصص جهادی بسیج به مناطق
محروم مالیر خبــــر داد و گفت :به مناســــبت هفته
بسیج  300بســــته معیشــــتی بین محرومین توزیع
میشود.
بــــه گزارش هگمتانــــه ،ابوالفضل رضایــــی از برگزاری
اردوی جهــــادی ســــامت در مناطــــق محــــروم بـ ــه
مناسبت هفته بســــیج خبر داد و اظهار کرد :با توجه
به بیماری کرونا در قالب چند تیم به مناطق محروم
اعزام میشــــویم و خدمــــات بهداشــــتی و درمانی به
محرومین ارائه میشود.
وی با بیان اینکه تقریبا  30نیروی متخصص جهادی
مناطق محروم شهرســــتان حضور خواهد داشـ ــت
گفــــت :دعــــوت و مطالبهگــــری حضــــوری از بعضی
ادارات در دستور کار این هفته است.
مسوول بسیج دانشجویی دانشــــگاه آزاد اسالمی
واحد مالیر به توزیع  5هزار ماســــک رایگان در قالب
تیمهای تذکر لســــانی در ســــطح شــــهر مالیر اشاره
کرد و افــــزود :در این هفته تهیه و توزیع  300بسـ ــته
معیشتی مورد توجه است.
وی با اشاره به اینکه بستهها شامل برنج ،روغن ،رب،
ماکارونی ،سویا و مرغ است خاطرنشان کرد :برای تهیه
این اقالم  60میلیون توسط خیرین کمک کردهاند.
رضایــــی به دیگر فعالیتهای بســــیج دانشـ ــجویی
مالیــــر در ایــــام کرونا اشــــاره کــــرد و گفــــت :مرمت و
بازسازی پنج واحد مســــکونی ،توزیع یکهزار بسته
غذایــــی در قالب طرح مواســــات مؤمنانه ،توزیع 200
بسته لوازمتحریر برای دانشآموزان نیازمند و پخت
و پخش  10هزار پرس غذای گرم را میتوان بخشـ ــی از
این اقدامات برشمرد.
وی در پایان ســــخنانش خاطرنشــــان کرد :توزیع 14
هزار ماســــک رایگان و ضدعفونی معابر و ادارات در
پنج مرحله از دیگر اقدامات است.
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استان

خبــر
رئیس انجمن سونوگرافی و رادیولوژی همدان

مراجعان مراکز رادیولوژی
و سونوگرافی مالفه
همراه داشته باشند

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :رئیـ ــس انجمـ ــن
سـ ــونوگرافی و رادیولـ ــوژی همدان گفـ ــت :بیماران
در مراجعه به مراکز رادیولوژی وسـ ــایل اسـ ــتریل به
همراه داشته باشند.
به گزارش هگمتانه ،علی احسان صالح با بیان اینکه
خدمـ ــات رادیولوژی در ایام کرونا نه تنها کم نشـ ــده
اسـ ــت بلکه افزایش هم یافته اسـ ــت اظهار کرد :در
ایام نوروز نیز که باید چند مرکز رادیولوژی به صورت
کشیک باز بودند اما تقریبا همه مراکز اعالم آمادگی
کردند تا باز باشند.
وی افـ ــزود :مراکز رادیولوژی و سـ ــونوگرافی اسـ ــتان
به دلیل جلوگیری از سـ ــرگردانی مـ ــردم و مراجعات
حضوری و خدماترسـ ــانی کامـ ــل در ایام عید فعال
بودند.
رئیس انجمـ ــن سـ ــونوگرافی و رادیولـ ــوژی همدان
خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در حـ ــال حاضـ ــر به دلیـ ــل کرونا
خدماترسـ ــانی در مطبهـ ــا باید طوری باشـ ــد که
ازدحام جمعیت را نداشته باشیم که به همین خاطر
پزشکان رادیولوژیست در مطبها سعی میکنند
به صورت تلفنـ ــی وقت دهند یا میزان حضور خود را
بیشتر کنند تا تجمعی که قبال شـ ــاهد بودیم ،کمتر
شود.
وی تصریـ ــح کرد :همـ ــکاران مـ ــا در مطبهـ ــا مواد
ضدعفونیکننده تـ ــا جایی که امکان داشـ ــته ،برای
مردم تهیه کردهاند اما تهیه این وسـ ــایل مسـ ــتلزم
هزینـ ــه اسـ ــت و در تعرفهها هم فعال دیده نشـ ــده
است.
صالـ ــح توصیه کـ ــرد :مـ ــردم بـ ــرای مراجعه بـ ــه مراکز
رادیولوژی و سونوگرافی حداقل مالفه با خود همراه
داشته باشـ ــند چون امکان تهیه این اقالم برای هر
بیماری نیست.

تداوم بارشها تا نیمروز امروز

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :کارشـ ــناس مرکز پیشبینی هواشناسـ ــی اسـ ــتان همـ ــدان با بیان
اینکه سـ ــامانه بارشـ ــی حداکثر تا ظهر امروز در استان تداوم خواهد داشـ ــت گفت :در روز جمعه در
شهرستان تویسرکان با  33میلیمتر بیشترین میزان بارندگی ثبت شده است.
به گزارش هگمتانه ،روحاهلل زاهدی روز گذشـ ــته اظهار کرد :این سامانه بارشی حداکثر تا ظهر امروز
ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه احتمال ریزش برف در گردنههای استان وجود دارد افزود :با ورود این سامانه
بارشـ ــی دمای هوا در اکثر نقاط اسـ ــتان افزایش مییابد اگرچه حجم بارشهای این سـ ــامانه زیاد و

استاندار همدان در ستاد استانی مقابله با کرونا:

کاهش محدودیتها
در گرو همکاری و رعایت مردم

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :اسـ ــتاندار همـ ــدان گفت:
همراهی و همکاری مطلوب و مناسـ ــب مردم به طور قطع
ضمن کاهش آمار مبتالیان به کرونا در اسـ ــتان همدان،
زمینه کاهش سـ ــطح محدودیتها را نیـ ــز فراهم خواهد
کرد.
به گزارش هگمتانه ،سیدسـ ــعید شـ ــاهرخی روز شنبه در
ستاد اسـ ــتانی مقابله با کرونا اظهار کرد :اجرای طرح جامع
مدیریت هوشـ ــمند و اعمـ ــال محدودیتهای کرونایی با
هـ ــدف تأمین بهداشـ ــت عمومی و حفظ سـ ــامت مردم
است.
وی بیان کرد :اجرای طرح جامع مدیریت هوشـ ــمند از یکم
آذر بـ ــا هدف حفظ سـ ــامت و جان مـ ــردم و کنترل هر چه
بیشتر ویروس کرونا آغاز شده است.
وی بیان کرد :با توجه به هوشـ ــمندی این طرح در صورت
رعایت شـ ــیوه نامههای بهداشـ ــتی و همکاری و همراهی
مردم ،سـ ــطح محدودیتهای پیشبینی شـ ــده به تدریج
کاهش مییابد.
اسـ ــتاندار همدان تأکید کرد :چنانچه شهرستانی به علت

بیتوجهی به اجرای شیوهنامههای بهداشتی در وضعیت
قرمز باقی بماند ،محدودیتهای پیشبینی شده نه تنها
تداوم یافته بلکه تشدید نیز میشود.
شـ ــاهرخی ادامـ ــه داد :همراهـ ــی و همـ ــکاری مطلـ ــوب و
مناسـ ــب مردم به طور قطع ضمن کاهش آمار مبتالیان
بـ ــه کرونـ ــا در اسـ ــتان همـ ــدان ،زمینـ ــه کاهش سـ ــطح
محدودیتهـ ــا را نیز فراهـ ــم خواهد کرد و در این راسـ ــتا
همه خدمت گزاران مردم در اسـ ــتان بـ ــرای اجرای طرح و
اعمـ ــال محدودیتهای پیشبینی شـ ــده حضوری مؤثر
و فعال دارند.
وی گفت :محدودیتها از جمله منع تردد از سـ ــاعت  21تا
چهـ ــار صبح به صورت کامل و با نظارت دقیق متولیان امر
و همراهی مردم اجرا میشـ ــود و عوامل انتظامی با آمادگی
کامـ ــل ضمن اعالم و اطالع رسـ ــانی این موضـ ــوع ،بر روند
اجرای دقیق این طرح نظارت دارند.
اسـ ــتاندار همدان با بیان اینکه در رابطه با محدودیتها،
اقنـ ــاع مردم بسـ ــیار مهم اسـ ــت افـ ــزود :صدا و س ـــیما و
رسـ ــانهها باید نسـ ــبت به تبیین و تشـ ــریح اهمیت طرح

جامع مدیریت هوشـ ــمند و رعایت دقیق شیوه نامههای
بهداشتی به صورت جدی و مضاعف تالش کنند.
شـ ــاهرخی با بیان اینکه براسـ ــاس بازدیدها و گزارشهای
میدانی شهرستانها از آمادگی خوبی برای اجرای طرح منع

طی مقدمات افزودن بخش قابل توجهی از اراضی ملی به شهر همدان
داریوش حسینی :هیچ اعمال نفوذی در سرانههایی که مشاور تعریف میکند وجود ندارد

بسیج بزرگترین شبکه مردمی
دنیاست

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل راه و شهرسازی
اسـ ــتان همدان گفت :در بازنگری طرح جامع در حال
افزودن بخـ ــش قابل توجهـ ــی از اراضی ملی به شـ ــهر
هستیم.
به گزارش هگمتانه ،داریوش حسینی بیان کرد:
طرح جامع ارائه شده برای شهر همدان در حال بررسی
و طی مراحل قانونی اسـ ــت تا با اجرای آن شـ ــهروندان

آسایش بیشتری احساس کنند.
وی گفـ ــت :طرح جامـ ــع هر  10سـ ــال یک بـ ــار بازنگری
میشـ ــود امـ ــا گاهی هـ ــم پیش میآیـ ــد که سـ ــرانهها
مشکلی ندارند و طرح قبلی با تأخیر مورد بازنگری قرار
میگیرد.
ً
وی با اشـ ــاره به اینکه طرح جامع کامال مشخص است
و بایـ ــد طبـ ــق قوانین و مقـ ــررات این طـ ــرح را جلو برد؛
اظهـ ــار کرد :سـ ــرانههایی که برای شـ ــهروندان تعریف
میشـ ــود باید توسـ ــط مشـ ــاور در طرح جامع گنجانده
شـ ــود و سـ ــرانهها نیز طبـ ــق ضوابط تعریف میشـ ــود
و هیـ ــچ اعمـ ــال نفـ ــوذی در آن وجـ ــود نـ ــدارد و طبق
ضوابط و طی مراحل قانونی در جلسـ ــات شورای عالی
شهرسازی و معماری بررسی میشود.
وی یادآور شـ ــد :به منظـ ــور اجرای طرح اقـ ــدام ملی در
حال افـ ــزودن بخش قابـ ــل توجهی از اراضـ ــی ملی به
شهر هسـ ــتیم تا مشکل مسـ ــکن را در طرح جامع نیز
حل کنیم.
وی بیـ ــان کـ ــرد :طرح جامع شـ ــامل کلیات اسـ ــت و بر

اسـ ــاس ضوابط ،پیوس ـ ـتهای اجتماعـ ــی ،فرهنگی
و زیسـ ــت محیطـ ــی در آن دیده شـ ــده و هیـ ــچ اعمال
سلیقه شخصی در آن نشده است و طرح تفصیلی نیز
شـ ــامل جزئیات محسوب میشود که بعد از تصویب
طرح جامع به اجرا در میآید.
ً
وی با اشـ ــاره به اینکه در طرح جامع معموال مشـ ــاور
همـ ــه جوانـ ــب را در نظـ ــر میگیـ ــرد و اشـ ــتباهی رخ
نمیدهـ ــد ،گفـ ــت :این طـ ــرح به شـ ــوراهای شـ ــهر ،
شـ ــهرداریها و جهـ ــاد کشـ ــاورزی ارائه میشـ ــود و
مورد بررسـ ــی قرار میگیـ ــرد و در نهایت به شـ ــورای
برنامهریزی اسـ ــتان میرسد و در جلسـ ــات مفصلی
مـ ــورد بررسـ ــی قـ ــرار میگیـ ــرد و تصویـ ــب آن فرایند
ساد های ندارد.
حسـ ــینی در رابطه با عبـ ــور خطوط راه آهـ ــن از مناطق
حفاظت شـ ــده بیان کرد :ایـ ــن پروژهها مشـ ــاور دارد
و مشـ ــاور همه مالحظـ ــات محیـ ــط زیسـ ــتی را در نظر
میگیرد .اما در بعضی پروژهها ضرورت ایجاب میکند
چنین اتفاقاتی بیفتد.

در گفتگو با عضو هیأت علمی میکروب شناسی دانشگاه ابن سینا مطرح شد

سهـ ــای سـ ــال گذشـ ــته اسـ ــت ،در حقیقت
بـ ــه ویرو 
مجموعهای از انواعی که بیشـ ــترین شـ ــیوع را داشـ ــتند
جمع کـ ــرده و واکسـ ــن آن را تولید میکننـ ــد چراکه این
ً
احتمال وجـ ــود دارد آنهایـ ــی که از قبل بودنـ ــد ،مجددا
بیماری زایی ایجاد کنند.
این اسـ ــتادیار باکتری شناسـ ــی با بیـ ــان اینکه ویروس
کرونـ ــا هم تغییرات ژنتیکـ ــی ایجاد میکنـ ــد ،مطرح کرد:
تغییرات ایجاد شـ ــده اگر بـ ــا بدن میزبان خود ،سـ ــازگار
باشـ ــد و بتواند در بدن فـ ــرد زنده بمانـ ــد ،جهشهایی
ایجاد میکند که منجر به تغییراتی در ویروس میشود.
این تغییرات میتواند باعث تکثیر سریع ویروس شده
و التهابات ریوی را بیشتر کند بنابراین برای بیمار اثرات
مخرب تری دارد.
وی بیان کرد :وقتی میگوییم موج سوم کروناویروس با
طیف اثرگذاری بیشـ ــتر و دامنه گستردهتر با میزان مرگ
و میر بیشـ ــتر شـ ــروع شـ ــده یعنی جهشهایی در این
ویروس ایجاد شـ ــده که توانسته این اتفاقات را در بدن

میزبان خود به وجود بیاورد.
این عضو هیـ ــأت علمی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن
سـ ــینا در رابطه با نحوه تولید واکسن برای این ویروس
هوشـ ــمند ،بیان کرد :به طور کلی واکسنها برای نقاطی
از ویروس تولید میشوند که در حقیقت نقاط حفاظت
شده هستند یعنی تغییرات شامل حال آن قسمتها
نمیشود.
وی افزود :ژن حفاظت شـ ــده ،ژنی است که تغییرات در
آن موجب مرگ ویروس میشود پس هیچ وقت تغییر
نمیکنـ ــد بنابراین بـ ــرای تولید واکسـ ــن کروناویروس،
علم انسـ ــان باید پیشرفت زیادی داشته باشد تا بتواند
واکسن را در ارتباط با نقاط حفاظت شده ویروس تولید
کند.
طاهری در پایان خاطرنشـ ــان کرد :اگر علم به این مرحله
برسـ ــد یعنی واکسنی برای قسـ ــمت حیاتی ویروس که
تغییرناپذیر است پیدا کند ،میتوانیم ویروس را از بین
ببریم.

انتشار احادیث پیامبراعظم (ص) به زبان فرانسه

اکرم(ص) را جمعآوری کرد.
ً
وی یادآور شـ ــد :بـ ــرای انجام این کار یک گـ ــروه تقریبا
 25نفـ ــره متشـ ــکل از خانمها اعالم آمادگـ ــی کردند و
کارگروهها به سـ ــه دسـ ــته جمعآوری ،ترجمه و طراحی
احادیث به صورت عکس نوشـ ــته تقسـ ــیم شدند و
قرار شــــد این احادیث به زبان فارسی ،عربی و فرانسه
منتشر شود.
دبیر مؤسسـ ــه کانون دانشآموختـ ــگان رهپویان کوثر
فـ ــدک همـ ــدان با بیـ ــان اینکـ ــه در ابتـ ــدا  230حدیث از

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل تبلیغات اســــامی
اسـ ــتان همـ ــدان بـ ــا بیـ ــان اینکــــه تبلیغات اســــامی از
متولیان امر فرهنگ به شـ ــمار مــــیرود ،گفت :تبلیغات
اسـ ــامی همـ ــدان ترویج نمـ ــاز در محالت و روســــتاها را
دنبال میکند.
به گزارش هگمتانه ،حجت االســــام هادی نظیری پیش
از ظهر شـ ــنبه در شـ ــورای اقامه نماز تبلیغات اســــامی
اسـ ــتان همدان بـ ــا بیـ ــان اینکــــه در خصــــوص ترویج و
اقامه نماز ،تبلیغات اسـ ــامی فراتــــر از روش کنونی و به
گونههـ ــای نویـ ــن برنامههایـ ــی را اجرا میکنــــد ،گفت :بر
اساس تکالیف و وظایف اقامه نماز در اولویت امر تبلیغ
قرار دارد.
وی بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه در کنار امر تبلیغ امــــروزه مبلغان
به عنوان امام محله در حـ ــوزه فعالیتهای اجتماعی نیز
فعالیت دارند؛ افزود :اســــتفاده از ظرفیت شبکه تبلیغ و
تشـ ــکلهای دینی و قرآنی در فضــــای مجازی در اولویت
قرار گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان اضافه کرد :در
همین راســــتا اقدام به تولیدات چند رسانهای در دستور
کار قـ ــرار گرفتـ ــه و نشـ ــر و اطالع رســــانی عمومــــی مدنظر

است.
حجت االســــام نظیری با بیان اینکه تبلیغات اسالمی از
متولیان امر فرهنگ به شــــمار مــــیرود ،گفت :تبلیغات
اســــامی همــــدان ترویج نمــــاز در محالت و روسـ ــتاها را
دنبال میکند.
مدیــــرکل تبلیغــــات اســــامی اســــتان همــــدان گفت:
محدوده فعالیت تبلیغات اسـ ــامی در حوزه نماز مانند
برخی دســــتگاهها به فرهنگســــازی و اقامه در مجموعه
محدود نمیشود و فراتر از این حد است.
حجــــت االســــام عباســــی معــــاون فرهنگــــی تبلیغات
اســــامی اســــتان همدان نیز گفت :تهیه محتوای غنی از
جمله فیلمهای آموزشی برای انتشار در فضای مجازی و
متون برای تابلوهای اعالنات از اهم اقدامات در راستای
ترویج فرهنگ نماز بوده است.
حجت االســــام ســــیدمرتضی حســــنی حلم دبیر ستاد
اقامــــه نماز همدان نیــــز تأکید کرد :غالــــب فعالیتهای
الزم در جهــــت آموزشهــــای مربــــوط به فریضـ ــه نماز به
سوی فضای مجازی هدایت شده و عموم مردم مؤمن و
خداجو میتوانند بــــا مراجعه به وبگاه قنوت از محتویات
آموزشی بارگذاری شده در این حوزه بهره مند شوند.

کتاب «تاریخ مطبوعات همدان» منتشر شد

اولین اقدام بین المللی بانوان کانون دانشآموختگان رهپویان کوثر فدک همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :دبیر مؤسسـ ــه
کانون دانشآموختگان رهپویـ ــان کوثر فدک
همدان از انتشـ ــار احادیث پیامبر(ص) به زبان
فرانسه توسط بانوان جهادی خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،بعد از هتاکی نشریه شارلی
ابدو به ساحت پیامبر مقدس اسالم ،مؤسسه
کانون دانشآموختگان رهپویـ ــان کوثر فدک
همدان با همکاری جامعه المصطفی نسـ ــبت
به انتشـ ــار احادیث نبـ ــی مکرم اسـ ــام به زبان
فارسی ،عربی و فرانسه اقدام کرد.
دبیـ ــر مؤسسـ ــه کانـ ــون دانشآموختـ ــگان
رهپویـ ــان کوثر فـ ــدک همدان در ایـ ــن زمینه
اظهـ ــار کرد :بعد از توهین نشـ ــریه فرانسـ ــوی
شـ ــارلی ابدو تصمیـ ــم گرفتیم بر حسـ ــب وظیفه ذاتی
خود پاسـ ــخی مناسـ ــب به این یاوهگویـ ــان دهیم که
از ایـ ــن رو یک تیـ ــم فکـ ــری و فرهنگی در این راسـ ــتا
تشکیل شد.
سـ ــیده مریـ ــم طباطبایی با بیـ ــان اینکه چهـ ــره واقعی
پیامبر گرامی اســــام به دنیا نشان داده نشده است
افزود :این تیم با هدف آشـ ــنایی بیشـ ــتر مردم جهان
با رفتار و منش حضرت رسـ ــول اعظـ ــم(ص) کار خود
را آغاز کــــرد و از همان ابتدا احادیث مربــــوط به پیامبر

ترویج نماز در محالت و روستاها را دنبال میکنیم

در مجموعه دانشنامه استان همدان

ویژگی واکسن نابود کننده کرونا

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :عضو هیـ ــأت علمی گروه
میکروب شناسـ ــی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن سینا
شرایط یک واکسن استاندارد برای کرونا را تشریح کرد.
به گزارش هگمتانـ ــه ،محمد طاهری اظهـ ــار کرد :به طور
کلـ ــی فرآیند تغییرپذیـ ــری و جهـ ــش در ویروسها یک
فرآیند الینفـ ــک بوده و همیشـ ــه اتفاق میافتـ ــد اما در
برخی ویروسها ماننـ ــد ایدز ،سـ ــرماخوردگی و آنفلوآنزا
این جهش زیادتر اسـ ــت و ویروسها نیـ ــز تمایلی برای
اصالح آن ندارند.
وی تصریـ ــح کـ ــرد :ایـ ــن نـ ــوع ویروس هـ ــا ،تغییـ ــرات و
رویکردهای جدیدی را هر سـ ــال ایجاد میکنند بنابراین
بدن انسـ ــان هر سـ ــاله یک تیپ جدید از آن را دریافت
میکند.
عضو هیأت علمی گروه میکروب شناسـ ــی دانشـ ــگاه
علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا در رابطه با واکسنهای تولید
شـ ــده برای این نوع ویروس ،توضیح داد :واکسنهایی
کـ ــه بـ ــرای ایـ ــن ویروسهـ ــا تولیـ ــد میشـ ــوند مربوط

تردد برخوردار هستند ،گفت :همه امکانات شهرستانها
باید برای اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند به کار گرفته
شود.
وی نقش بازار را در کنترل کرونا مؤثر دانست و تأکید کرد:

هر چند بیشــــترین علت ابتال به کرونا حضور در دورهمی
و مجالس عزا و عروسی است ،اما تعطیلی برخی مشاغل
هشداری اســــت که همگان بدانند ویروس تبعات منفی
زیادی به همراه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

در بازنگری طرح جامع شهری

بیانیه سپاه ناحیه همدان به مناسبت
هفته بسیج

هگمتانه ،گروه خبر همدان :سپاه ناحیه همدان در
بیانیهای با تبریک هفته بسیجای بزرگترین شبکه
مردمـ ــی دنیا ،توانمندسـ ــازی ملـ ــت ایران بـ ــه ویژه
نسل جوان برای پیشبرد گام دوم انقالب را از جمله
ضرورتهای مهم و وظایف بسیج برشمرد.
به گزارش هگمتانه ،در بیانیه سـ ــپاه ناحیه همدان
آمده است:
با گذشـ ــت بیش از  40سـ ــال از عمر پربرکت بسیج
مسـ ــتضعفین که با فرمان تاریخی امام خمینی (ره)
تشـ ــکیل شـ ــد ،نه تنها ملت ایران بلکه جوامع بین
المللی شاهد نقش آفرینیهای بی بدیل این شجره
طیبه به عنوان یک نهـ ــاد تبدیل کننده تهدیدها به
فرصتها در عرصههای مختلف بود.
نظام سلطه و آمریکا در بیش از چهل سال گذشته
هرچه توانایی داشتند برای مقابله با نظام جمهوری
اسالمی پای کار آوردند اما این شجره طیبه روز به روز
مقتدرتر و مسـ ــتحکمتر گردید و با اقتدا به نام آوران
بزرگی همچون فهمیدههـ ــا و حججی ها ،همتها و
باکریها و آوینیها و آشـ ــتیانیها الگویی شایسـ ــته
برای جوانان ایران و منطقه همچون حشد الشعبی
در عراق ،سوریه و لبنان شد.
امروز هر چشـ ــم حق بینی به وضـ ــوح این را میبیند
که بسـ ــیج نهادی اسـ ــامی انقالبی برگرفته از بطن
و متن مردم اسـ ــت که با ابتکار امام روح اهلل مبتنی
بر اندیشـ ــه انقالب و اسالم شـ ــکل گرفت و اکنون
بزرگتریـ ــن شـ ــبکه مردمـ ــی ،فرهنگـ ــی ،اجتماعی و
نظامی دنیا میباشـ ــد که برای رفع نیازهای انقالب و
گره گشایی از مشکالت مردم در بحرانهای داخلی
و خارجی از پا نمینشیند.
امـ ــروزه نقشآفرینـ ــی بسـ ــیجیان بـ ــا اخـ ــاص و با
بصیـ ــرت در عرصههایـ ــی ماننـ ــد مبارزه بـ ــا ویروس
منحـ ــوس کرونا ،کمک مؤمنانه ،مـ ــردم یاری و مردم
داری در برهه فشـ ــارهای سـ ــخت اقتصادی ،تالش
در عرصههایـ ــی همچون علم و فنـ ــاوری ،فرهنگی و
سـ ــازندگی به ویژه در محرومیت زدایـ ــی و خدمات
اجتماعـ ــی و نیز مشـ ــارکت در طرحهای بـ ــزرگ ملی
نشـ ــان از مسـ ــؤولیت پذیری متعهدانه در پیشبرد
کشور از گردنههای سـ ــخت جنگ همه جانبه علیه
مردم میباشد.
توانمندسـ ــازی ملـ ــت ایران بـ ــه ویژه نسـ ــل جوان
بـ ــرای پیشـ ــبرد گام دوم انقالب با رویکـ ــرد راهبردی
تقویـ ــت اقتـ ــدار درونـ ــی ،منسـ ــجمتر شـ ــدن و روز
آمدی در همه عرصهها از جملـ ــه ضرورتهای مهم
و سرنوشتسـ ــازی اسـ ــت که بسیج و بسـ ــیجی با
پیگیـ ــری و اجرای مأموریتهای محوله شـ ــش گانه
فرمانـ ــده معظم کل قـ ــوا امام خامن ـ ـهای با تالش و
فداکاری روز افزون به پیش میبرد.
هفته بسـ ــیج و روز پنجم آذر ماه هر سـ ــال فرصت
مغتنمی اسـ ــت تا عـ ــاوه بـ ــر تشـ ــکر و قدردانی از
لشـ ــکر مخلص خـ ــدا همه مـ ــردم و مسـ ــؤوالن با
تأمل در پیشـ ــینه پر افتخار بسـ ــیج بـ ــه فرهنگ و
تفکر بسـ ــیجی کـ ــه رمز سـ ــربلندی ،عـ ــزت و اقتدار
ملـ ــت ایران از گذرگاههای سـ ــخت و پـ ــر فتنههای
تاریخـ ــی به شـ ــمار م ـ ـیرود ،رجـ ــوع کرده و بـ ــا چراغ
روشنگرانه بسـ ــیج در گام دوم انقالب برای تمدن
نویـ ــن اسـ ــامی و زمینـ ــه سـ ــازی طلوع خورشـ ــید
عظمی والیت حضرت بقیة االعظم حضرت مهدی
(ارواحنا له فداه) حرکت کنند.

موجب آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیلها میشود.
کارشـ ــناس مرکز پیشبینی هواشناسـ ــی اسـ ــتان همدان تصریح کـ ــرد :در روز جمعه اسـ ــدآباد و
فامنین با هشـ ــت درجه سانتیگراد گرمترین نقطه اسـ ــتان و شهرستان رزن با دو درجه سانتیگراد
خنکترین نقطه گزارش شده است.
وی با تأکید بر اینکه بیشـ ــترین میزان بارندگی در شهرسـ ــتان تویسرکان با  33میلیمتر و کمترین
میزان در شهرسـ ــتان مالیر با  8میلیمتر ثبت شده است ادامه داد :با توجه به احتمال وقوع رعد و
برق و برخورد صاعقه مردم از حضور در ارتفاعات اجتناب کنند.
زاهدی در پایان سـ ــخنانش یادآور شـ ــد :در  24ساعت گذشـ ــته تغییرات دمای همدان بین  4تا 6
درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

فرمایشـ ــات پیامبـ ــر اکرم (ص) جمع آوری شـ ــد
خاطرنشـ ــان کرد :پـ ــس از بررس ـ ـیهای متعدد
احادیثی پیرامون اسالمهراسـ ــی ،اسالمستیزی،
زن و خانـ ــواده انتخـ ــاب شـ ــد زیـ ــرا دشـ ــمن
حساسیت زیادی به این موضوعات دارد.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در نهایـ ــت  70حدیث
انتخاب شـ ــد افزود :ترجمه این احادیث به زبان
فرانسه با همکاری یکی از دانشجویان دانشگاه
بوعلی سـ ــینا صـ ــورت گرفت و در ادامـ ــه یکی از
طالب جامعه المصطفی قم که به زبان فرانسـ ــه
آشـ ــنایی داشـ ــت تأیید نهایـ ــی کار را بـ ــر عهده
گرفت.
طباطبایـ ــی ادامـ ــه داد :ایـ ــن کار بـ ــا عنایت ائمه
اطهار(ع) با سـ ــرعت به پایان رسید و به مناسبت میالد
پیامبـ ــر(ص) ،طـ ــاب اروپایـ ــی و تشـ ــکلهای جامعه
المصطفـ ــی این عکسنوشـ ــتهها را در فضـ ــای مجازی
منتشر کردند.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه احادیـ ــث که بـ ــه صـ ــورت عکس
نوشـ ــته بودند در شب میالد در شـ ــبکههای اجتماعی
اینستاگرام ،توییتر ،واتساپ و تلگرام منتشر شد تأکید
کرد :این اقدام اولیـ ــن کار کانون دانش آموختگان بود
که به صورت بین المللی انجام شد.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همــــدان:
مسـ ــؤول واحد آمـ ــوزش و پژوهش
حوزه هنری همدان از انتشــــار کتاب
«تاریـ ــخ مطبوعات اسـ ــتان همدان»
خبـ ــر داد و گفت :ایـ ــن کتاب معرفی
نشـ ــریات اسـ ــتان ،از زمـ ــان چــــاپ
نخســــتین روزنامه همدان تا امروز را
دربردارد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،مصطفــــی
قهرمانیارشد با اشاره به چاپ کتاب
تاریخ رسانه همدان ،با بیان اینکه در
این کتاب هر یک از نشـ ــریاتی که در همدان مجوز گرفته
یا در همدان انتشار یافته ،معرفی شده است اظهار کرد:
روزنامه «عدل مظفری» نخســــتین نشــــریه اســــتان بود
و در سـ ــال  1324هجری قمری در عصر مشــــروطه چاپ
و منتشـ ــر میشد که نویسـ ــنده کوشــــیده با استفاده از
اسناد ،تاریخ اخذ مجوز و انتشار نشریات را ذکر کند.
وی این کتاب را دارای ســــه فصل دانست و تصریح کرد:
فصل نخست کتاب به پیشینه نشریات کشور و استان
و همچنین نقش مطبوعات محلی در توســــعه جامعه و
فصـ ــل دوم به تاریخ چـ ــاپ همدان به عنوان زمینهســــاز

گسترش نشریات پرداخته است.
مســــؤول واحد آمــــوزش و پژوهش
حوزه هنری همدان بیان کرد :فصل
سوم در سه بخش ،نشریات استان
همدان را در سـ ــه بـ ــازه زمانی قاجار و
مشــــروطه ،پهلوی ،انقالب اسـ ــامی
معرفی کرده است.
وی بــــا بیان اینکه مجموع نشـ ــریات
معرفی شــــده در کتــــاب  248عنوان
اســــت که به تفکیک 16 ،نشـ ــریه به
دوره قاجار 51 ،نشریه به عصر پهلوی
و  181نشــــریه به دوره انقالب اســــامی تعلق دارد افزود:
نویســــنده در پایــــان کتاب ،ســــال شــــمار و رویدادهای
مطبوعات اســــتان همدان را فراهم کرده است و سپس
بخشی را به نمایه ادواری نشریات اختصاص داده است
و تصاویر برخی نشــــریات نیز از عصر مشروطه تا امروز در
پایان کتاب ضمیمه شده است.
قهرمانــــی یادآور شــــد :کتــــاب «تاریخ مطبوعات اسـ ــتان
همدان» نوشــــته مجیــــد فروتن در  1100نســــخه و در 260
صفحه از مجموعه دانشــــنامه اســــتان همدان به همت
حوزه هنری این استان به چاپ رسیده است.

لزوم تقویت مراکز مشاوره
برای کاهش پروندههای دعاوی خانواده
هگمتانه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیر پیشــــگیری از وقوع
جرم دادگستری استان همدان بر لزوم تقویت استفاده
از مراکز مشــــاوره در کاهش پروندههای مرتبط با دعاوی
خانواده تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه ،ظهر دیروز جلســــه شورای مشورتی
نظام مشاوره خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگســــتری استان همدان با هدف نظارت
بر عملکـ ــرد مشـ ــاوران خانـ ــواده در حوزههــــای قضایی
استان برگزار شد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان
در این جلسـ ــه اظهار کرد :در اجرای مــــاده  33آئین نامه
اجرایـ ــی قانـ ــون حمایت خانــــواده و با هــــدف پیگیری و
نظارت بر حسـ ــن اجرای قانون و آئیننامه در اســــتان و
همچنین بررسـ ــی اولیه شـ ــکایت مطرح شده علیه مراکز
مشـ ــاوره خانواده این جلسه شــــورای مشورتی تشکیل
شده است.
حسـ ــین عسـ ــگری اظهار کرد :از آنجا که یکــــی از تکالیف

ابالغی به معاونــــت اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم
اســــتان همدان در راســــتای مــــاده  16قانــــون حمایت از
خانــــواده تأســــیس و راهانــــدازی مراکز مشــــاوره در کنار
دادگاههای خانواده است ،ارجاع تمام دعاوی خانوادگی
به مراکز مشــــاوره خانواده یکــــی از مهمتریــــن راهکارها
در پیشــــگیری و کاهــــش پروندههای مرتبــــط با دعاوی
خانواده خواهد بود.
وی بــــه ضرورت تحکیــــم مبانــــی خانــــواده و جلوگیری از
افزایش اختالفــــات خانوادگی و تالش برای ایجاد صلح و
ســــازش در حین مشـ ــاوره تأکید کرد و گفت :استفاده از
ظرفیت عظیم کمیته مصلحین در راســــتای ایجاد صلح
و سازش هم زمان با ارائه مشـ ــاوره به زوجهای در شرف
طالق مورد توجه باشد.
مدیــــر پیشــــگیری از وقــــوع جــــرم دادگســــتری اسـ ــتان
همدان در پایان ســــخنانش بیان کرد :کمیته مصلحین
میتواننــــد در توســــعه فرهنــــگ صلح و ســــازش موفق
باشند که باید نسبت به تقویت آنها اقدام شود.

یکشنبــــه  2آذر  1399شـــماره 4667

ستاد تنظیم بازار:

ترخیص درصدی کاالهای اساسی نیاز به صدور نامه از سوی بانک ندارد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :سـ ــتاد تنظیم بازار اعالم کرد :بـ ــرای ترخیص درصدی تمامی کاالهای
اساسی در صف تخصیص و تأمین ارز بانکی ،نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نیست.
در سـ ــتاد تنظیم بازار مصوب شـ ــد که برای ترخیص قطعی کاالهای اساسی ،اخذ و ارائه کد رهگیری
بانک (اعالمیه تأمین ارز ) الزامی است.
همچنین گمرک جمهوری اسـ ــامی ایران مکلف شـ ــد نسـ ــبت به تمام مواد اولیه ،اجزا و قطعات و

اخبار کوتاه

شناسایی  12931بیمار جدید
مبتال به کووید 19
 431هموطن جان باختند

سـ ــخنگوی وزارت بهداشت از درگذشت  431بیمار
کووید  19در کشور خبر داد.
سـ ــیما سـ ــادات الری سـ ــخنگوی وزارت بهداشت
گفت :از ظهر جمعه تا دیروز  1آذر  1399و بر اسـ ــاس
معیارهـ ــای قطعی تشـ ــخیصی 12 ،هـ ــزار و  931بیمار
جدید مبتال به کووید 19در کشـ ــور شناسایی شدند
که دو هزار و  155نفر از آنها بستری هستند .مجموع
بیماران کووید 19در کشـ ــور به  841هـ ــزار و  308نفر
رسید.
وی افزود :متأسـ ــفانه در طول این مدت 431 ،بیمار
کووید 19جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختـ ــگان این بیماری به  44هزار و  327نفر رسـ ــید.
خوشبختانه تا کنون  596هزار و  136نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری گفت 5778 :نفر از بیمـ ــاران مبتال به کووید19
در وضعیـ ــت شـ ــدید این بیمـ ــاری تحـ ــت مراقبت
قرار دارند .تا کنون پنج میلیـ ــون و  747هزار و 325
آزمایش تشـ ــخیص کووید 19در کشـ ــور انجام شده
است.

افزایش  21هزار واحدی شاخص
بورس تهران
ارزش معامالت بورس و فرابورس
به  23.8هزار میلیارد تومان رسید

شـ ــاخص کل بـ ــورس اوراق بهادار تهـ ــران در پایان
معامالت دیروز بـ ــا افزایش  21هـ ــزار و  235واحدی
روبهرو شد.
بورس اوراق بهـ ــادار تهران که از هفتـ ــه پیش ،روی
خوش به فعاالن بازار نشـ ــان داده دیروز هم با رشد
شـ ــاخص کل روبهرو شد و شـ ــاخص کل بورس در
پایان معامالت با افزایش  21هزار و  235واحد به رقم
یک میلیون و  366هزار و  536واحد رسید.
همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن دیروز
با افزایش  2303واحد به رقم  383هزار و  578واحد
رسید.
ارزش روز شـ ــرکتها در بورس تهـ ــران به بیش از 5
میلیون و  266هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران روز گذشـ ــته بیش از  20میلیارد سهام
حقتقـ ــدم و اوراق مالـ ــی در قالب حـ ــدود  2میلیون
نوبـ ــت معاملـ ــه و بـ ــه ارزش  18هـ ــزار و  329میلیارد
تومان داد و ستد کردند.
همچنین ارزش معامالت در فرابورس به بیش از 5
هزار و  524میلیارد تومان رسید که با در نظر گرفتن
ارزش معامـ ــات دو بـ ــازار معامل هگـ ــران در بورس و
فرابورس بیش از  23هزار و  853میلیارد تومان داد
و ستد کردند.

بدون گزارش عارضه جدی؛

واکسن کرونای چینی
به یک میلیون نفر تزریق شد
مدیرعامل شرکت چینی سینوفارم اعالم کرد حدود
یک میلیون نفر واکسـ ــن بالقوه آن بـ ــرای مقابله با
کووید  19را دریافت کرده اند.
به نقل از سـ ــی ان ان ،شـ ــرکت داروسازی سینوفارم
ادعـ ــا میکند طی طرح اسـ ــتفاده اضطراری واکسـ ــن
بالقوه ،حدود یک میلیون نفر آن را دریافت کردهاند.
به گفته لیوجینگ ژن مدیرعامل این شرکت چینی،
هیچ عارضـ ــه جانبی شـ ــدیدی در دریافت کنندگان
آن رصد نشـ ــده اسـ ــت .او طی بیانیهای در وی چت
اعالم کـ ــرد :در طرح اسـ ــتفاده اضطراری از واکسـ ــن،
حدود یـ ــک میلیون نفر آن را دریافت کردند .ما هیچ
گزارشـ ــی از عوارض جانبی شـ ــدید دریافت نکردیم
و فقـ ــط عالئمی معتدل در بـ ــدن دریافت کنندگان
مشاهده شد.
واکسـ ــن بالقـ ــوه مذکـ ــور به کارگـ ــران سـ ــاختمانی،
تهـ ــا و دانشـ ــجویانی تزریـ ــق شـ ــده که طی
دیپلما 
شـ ــیوع همه گیری به بیش از  150کشور جهان سفر
کردهانـ ــد و هیچکـ ــدام از آنهـ ــا ابتالء به کوویـ ــد  19را
گزارش نکردهاند.
البته «ژن» در ششـ ــم نوامبر اعالم کـ ــرد  56هزار نفر
ایـ ــن واکسـ ــن را دریافت و به خارج از کشـ ــور سـ ــفر
کردهاند.

ملزومات مرتبط با تولید با تشـ ــخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه ،اقدام به ترخیص درصدی کاالها تا
سقف  90درصد بدون کد رهگیری بانک کند.
در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی الزم برای ترخیص درصدی
کاالهای اشـ ــاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی اسـ ــتاندارد ،بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از
خروج کاال تا سقف اعالم شده در بستر سامانه الزامی است.

رئیسجمهور:

پرداخت  100هزار تومان به  30میلیون نفر
تا آخر سال

خدمترسانی طالب در بیمارستان گلستان اهواز

انعکاس

همه کارت ملی همراه داشته باشند

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :رئیسجمهور گفت :قرارشد
بـ ــه نزدیـ ــک  30میلیون نفـ ــر برای  4مـ ــاه صد هـ ــزار تومان
بالعـ ــوض بدهیم و بـ ــرای  10میلیـ ــون خانوار یـ ــک وام یک
میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
حجت االسالم حسـ ــن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز
در سـ ــتاد ملی مبـ ــارزه با کرونـ ــا گفت :مسـ ــوولیت پذیری
آحاد مـ ــردم ،ضمانـ ــت اجرایـ ــی مصوبات ،همـ ــکاری همه
دسـ ــتگاههای دولتی و غیر دولتی ،کمک خیرین ،محالت،
مساجد ،بسـ ــیج ،سـ ــمنها و هالل احمر به افراد قرنطینه،
اطالع رسـ ــانی بـ ــه موقع ،شـ ــفاف و روشـ ــن ،اقناع سـ ــازی
مردم ،تنوع برنامههای صدا و سـ ــیما بـ ــرای پرکردن اوقات
فراغت مردم و همچنین تـ ــداوم کالسهای مجازی درس
دانشـ ــگاهها و مـ ــدارس و اقدامـ ــات حمایتـ ــی و جبرانی ،از
جمله اقدامات ضروری است که میتواند این تعطیالت دو
تهـ ــا را به یک نقطه مطلوب در
هفتهای و اعمال محدودی 
روند مبارزه با کرونا برساند.
وی بیان داشت :برای اجرای این الزامات همه دستگاههای
دولتی و غیردولتی بایسـ ــتی دسـ ــت به دست هم بدهیم
و بیتردیـ ــد بـ ــا اجـ ــرای کامـ ــل دسـ ــتورالعملها و پرهیز از
دورهم یهـ ــا و اجتماعـ ــات و کاهش ترددهـ ــا میتوانیم در
اجرای این طرح موفق باشیم.
رئیس جمهور تصریح کرد :از اوایل اردیبهشـ ــت که فشـ ــار
کم شده بود بر مردم تا االن با موج دوم و سوم کرونا مواجه
شدیم که تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.
هدف اصلی این اسـ ــت که انتقال ویروس را کنترل
کنیم
وی با تأکیـ ــد بر اینکه هدف اصلی این اسـ ــت کـ ــه انتقال
ویروس را کنترل کنیم ،بیان داشت :باید انتقال ویروس به
کمترین حد ممکن برسد .افراد مبتال را سریعتر شناسایی
و درمـ ــان کنیم و افرادی که باید قرنطینه شـ ــوند ،بدون نیاز
به بسـ ــتری شدن به خوبی مراقبت شـ ــوند .تجمع و تردد را
کاهش دهیم .این تعطیالت را که انجام میدهیم ،برای این
اسـ ــت که فشـ ــار بر کادر درمان و بر اقتصاد کشور کاهش
یابد.
رئیس جمهور اضافه کرد :اگر قبال به مردم گفته میشد که با
مراعات اصول بهداشتی سالمت خود و اقوام خود را حفظ
کنند و فشـ ــار از روی کادر درمانی کاسته شود امروز در کنار
آن توصیهها همه باید اصول بهداشتی را به دقت مراعات

کنند تا فشـ ــار اقتصادی در کسـ ــب و کارهای مردم هر چه
سریعتر کم شود.
ویخاطر نشان کرد:پیاماجرایطرحجامعایناست کهمردم
خطر ویروس را جدی بگیرند و بـ ــا رعایت فاصلهگذاریهای
اجتماعی از دورهمیها دوری کننـ ــد چرا که خطر دورهمیها
در انتقال ویروس کرونا بیشـ ــتر از سایر موارد است و نتیجه
تکردن،
تحقیقاتبهدست آمدهنشانمیدهد کهباصحب 
افشـ ــانههای تنفسی میتواند به سـ ــرعت بیماری را منتقل
کند و از آنجایی که در دورهمیها معموال از ماسک استفاده
نمیشودچنانچهیکنفر مبتالبهبیماریشروعبهحرفزدن
کندمیتواندبقیهجمعرامبتالکند.
روحانـ ــی تصریح کرد :بعضی جاها ناچار به تعطیلی شـ ــدیم
تا تجمع و تردد کم شـ ــود؛ قبال میگفتیـ ــم همه پروتکلها
را مراعات کنند به خاطر این که خودتان و اقوامتان سـ ــالم
بمانید و فشار از دوش کادر درمانی کاهش پیدا کند.
رئیس جمهور تأکید کرد :همه مصوبات ستاد ملی کرونا و
قرارگاه و توصیههای وزارت بهداشـ ــت و درمان بایستی به
طور کامل اجرایی و عملیاتی شود و دستگاههای مسوول
با دقت در این زمینه ،پایش مسـ ــتمری نسبت به بیماران
داشتهباشند.
وی اضافه کرد :االن عـ ــاوه بر اینها ما تمام اصول را مراعات
کنیم بـ ــرای این که فشـ ــار اقتصـ ــادی بر کسـ ــب و کارها و
تهـ ــای اقتصـ ــادی هرچـ ــه سـ ــریعتر کم شـ ــود .اگر
فعالی 
همه دسـ ــتورالعملها را مراعات کنند ،ممکن اسـ ــت این
تعطیل یهـ ــا به  10روز برسـ ــد اما اگر مراعـ ــات نکنیم ممکن
است این دو هفته به نقطه مطلوب نرسد.
رئیس جمهـ ــور اظهار کرد :جمع شـ ــدنها و دور همیها بر
اساس نتیجه تحقیقاتی نشان میدهد که صحبت کردن
باعث انتشار افشانهه ا میشود که باعث ابتالی افراد زیاد
م یشـ ــود .یک فرد مبتال در یک جمع  50نفره در دوساعت
باعث میشود همه مبتال شـ ــوند .مسؤولیت پذیری آحاد
جامعه مهم است.
همه کارت ملی همراه داشته باشند
وی ادامه داد :در جلسـ ــه امروز{روز گذشـ ــته} مصوب شد
که همه افرادی کـ ــه در جامعه میآیند باید کارت ملی یا یک
کارت با کد ملی همراه داشته باشند تا بتوان از این طریق از
ورود افـ ــراد مبتال به جامعه و ارائه خدمات به آنان جلوگیری
کرد .تعداد تستهای روزانه افزایش یافته و ممکن است

تعداد افراد مبتال بیشـ ــتر شود اما در ادامه از تعداد فوتیها
کم میشود.
رئیس جمهور الزام چهارم را کمک و همیاری خیرین ،بسیج،
هالل احمر و حتی سمنها دانسـ ــت و گفت :همه باید در
ایـ ــن زمینه یاری و کمـ ــک کنند مخصوصا به افـ ــرادی که در
قرنطینه هسـ ــتند و امروز اعالم شد که روزانه 100هزار تست
سـ ــریع انجام خواهد گرفت و این کار موضوع مهمی است
که اگرچه با آن تعداد مبتالیان افزایش مییابد ولی از طرف
دیگر شمار مرگ و میر و بستریها کاهش پیدا خواهد کرد.
روحانی افزود :باید تصمیمات سـ ــتاد ملـ ــی مبارزه با کرونا و
قرارگاه عملیاتی با زبانی که همه متوجه شـ ــوند اعالم شود.
اقنا عسـ ــازی مردم صورت بگیرد چرا که ضرورت دارد مردم
قانع شـ ــوند که در شـ ــرایط کنونـ ــی راه دیگری جـ ــز مراعات
دستورالعملهای بهداشـ ــتی وجود ندارد .هیچ راهی به جز
رعایت اصول بهداشـ ــتی ،دور هم جمع نشـ ــدن و کاهش
تردد در جامعه نداریم.
وی تأکید کـ ــرد :اگر مردم مراعات کنند نیازبه یک سـ ــاعت
تعطیلی نداریم و امیدوارم مردم با مراعات خود تعطیالت را
کوتاه کنند و فوتیها و نگرانیها کاهش یابد .این تعطیالت
بـ ــرای این بود که به مـ ــردم بگوییم مسـ ــئله ویروس کرونا
خیلی جدی است و همه باید مراعات بکنند.
روحانی خاطر نشـ ــان کرد :بحث سـ ــر تعطیلی نیسـ ــت که
مغازهای بسته بشود ،بحث سـ ــر این بود که مردم مراعات
بکننـ ــد ،در فاصل ههـ ــای اجتماعـ ــی مراعـ ــات بکننـ ــد ،در
دورهمیها مراعات کنند و جمع نشوند.
پرداخت  100هـ ــزار تومان به  30میلیـ ــون نفر تا آخر
سال
رئیس جمهـ ــور اظهار کـ ــرد :موضـ ــوع ممنوعیت تـ ــردد از
ساعت  21تا  4صبح در جلسـ ــه امروز مطرح شد .قرارشد به
نزدیک  30میلیون نفر برای  4ماه صد هزار تومان بالعوض
بدهیم و برای  10میلیون خانوار یک وام یک میلیون تومانی
شبیه وامی که در ابتدای سال پرداخت شود مصوب شده
است که  30ماهه باز پرداخت میکنند.
وی تصریح کرد :اگر طرح جامع را با الزاماتی که ذکر شد دست
به دسـ ــت هم با دقت اجرایـ ــی کنیم نیاز به یک سـ ــاعت
تعطیلـ ــی هم وجود نخواهد داشـ ــت و بیتردیـ ــد با رعایت
دسـ ــتورالعملها و الزامات میتوان هم تعطیالت را کوتاه
کرد و هم شیوع بیماری را کاهش داد.

توضیح شورای سیاستگذاری ائمهجمعه

تحریف سخن حاجعلیاکبری در مورد انتخابات 1400
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهـ ــان :روابط عمومی شـ ــورای
سیاس ـ ـتگذاری ائمه جمعه کشـ ــور انتسـ ــاب حسـ ــاب
توییتـ ــری به ّ
حجتاالسـ ــام ّ
محمدجـ ــواد حاجعلیاکبری
را تکذیـ ــب و دربـ ــاره جمله منتسـ ــب به رئیس شـ ــورای
سیاس ـ ـتگذاری ائمـ ــه جمعـ ــه در زمینه انتخابـ ــات 1400
توضیحاتی را مطرح کرد.
متن اطالعیه روابط عمومی شـ ــورای سیاسـ ــتگذاری ائمه
جمعه کشور به شرح ذیل است:
درباره توئیت منتسـ ــب به حجت االسـ ــام والمسلمین
حاج علی اکبری ،ضمن آرزوی سـ ــامتی برای مردم شریف
ایـ ــران و عـ ــرض ادب و احتـ ــرام خدمت اصحاب رسـ ــانه،
چهرههای سیاسـ ــی و گرامیانی کـ ــه در خصوص انعکاس
یـ ــا تحلیـ ــل توئیتی منتسـ ــب بـ ــه رئیس محترم شـ ــورای
سیاسـ ــتگذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران ،با
مضمون انتخابات  1400اهتمام داشـ ــته اند ،به استحضار
میرسانیم:
تنها پایگاههـ ــای مورد تأییدی که در فضـ ــای مجازی به
انعکاس دیدگاه و بیانات حجت االســــام والمسلمین
حـ ــاج علی اکبـ ــری میپردازند ،با نشـ ــانی»ofoghha.ir« :
در اینسـ ــتاگرام و در قالـ ــب وبـ ــگاه ،مشـ ــغول فعالیت
هسـ ــتند و در دسـ ــترس مخاطبـ ــان محترم قـ ــرار دارند.
بدیهـ ــی اسـ ــت کـ ــه اخبـ ــار رسـ ــمی و نهـ ــادی هـ ــم در
پایگاههـ ــای تعریف شـ ــده ارائـ ــه میگـ ــردد .الزم به ذکر

اسـ ــت ایشـ ــان تاکنـ ــون در فضـ ــای توئیتـ ــر هیچگونه
فعالیتی نداشــــته و ندارند و انتساب حسابهای کاربری،
به هر نـ ــام و عنوان دیگـ ــری ،جز آنچه که اطالع رسـ ــانی
شد ،تکذیب میگردد.
فـ ــارغ از قصد افـ ــرادی که با تصویر و نام ایشـ ــان حسـ ــاب
کاربری در شبکههای اجتماعی ایجاد کرده اند ،برای اصالح
این رویه غیراخالقی ،از طریـ ــق پلیس فتا ،پیگیری قانونی
انجام خواهد شد.
اما در مورد محتوایی که به صورت گسـ ــترده منتشر شده
و بازتاب پیدا کرده است ،ضمن تجدید احترام به صاحبان
نظـ ــرات موافـ ــق و مخالف و طعنـ ــه زنندگان و سـ ــرزنش
کنندگان ،با افتخـ ــار ،متن اصلی بخش مرتبـ ــط از بیانات
ایشان در کنگره(مجازی) سـ ــیزدهم اتحادیه انجمنهای
اسالمی دانشآموزان تقدیم میشود:
« ...به نظر میرسـ ــد انتخابات  1400زمینه سـ ــاز تشـ ــکیل
دولـ ــت جوان حزب اللهی اسـ ــت کـ ــه تعبیر رهبـ ــر عزیز و
عالیقدرمـ ــان اسـ ــت .جامعه عطش دولـ ــت جوان حزب
اللهی را دارد .تحقق این آرزو که در آینده انقالب اسـ ــامی
خیلی پیشبرنده است ،این انتخابات و این مقطع را دارای
سـ ــهم و ارزش خاصی کرده است .مراقب کارهای دشمن
باشـ ــیم که در صدد اسـ ــت یک سـ ــری آشـ ــوبهای پیش
انتخاباتـ ــی را طراحی کنـ ــد و از این منظـ ــر مطالعه فتنه 88
ضروری است.» ...

اجازه نمیدهند!

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :مدیرعامل سـ ــازمان
تدارکات پزشـ ــکی گفـ ــت :تحریمها باعث شـ ــده گاهی در
کشور دچار کمبود دارو شویم اما این کمبود دارو مقطعی
است.
حسـ ــن صفاریه در برنامه چاپ اول شبکه خبر با اشاره به
اقدامات این سـ ــازمان در تأمین داروهای مورد نیاز مردم،
گفت :مسـ ــدود بودن کانال مالی سبب شـ ــده تا در ارائه
داروها به مردم با مشـ ــکالت روبهرو شـ ــده و گهگاه دچار
کمبود دارو شـ ــویم البته مشـ ــکالت به واسـ ــطه تحریمها
ایجاد شده اسـ ــت .تالش ما این اسـ ــت این فاصلهها در
بین توزیع داروها را به حداقل برسانیم؛ البته خوشبختانه
دارو وجود دارد و این کمبودها بسیار مقطعی است.

مدیرعامل سـ ــازمان تدارکات پزشکی هالل احمر با اشاره
به توزیع انسولین در داروخانهها افزود :انسولینی که به ما
تخصیص داده م یشـ ــود را به محض در اختیار قرار گرفتن
و به فاصله یک روزه آن را در داروخانه توزیع میکنیم.
صفاریه بـ ــا بیان اینکـ ــه در حال حاضر کمبـ ــود خاصی که
بیماری به دارو دسترسـ ــی نداشـ ــته باشـ ــد وجـ ــود ندارد،
گفت :البته شـ ــاید در نقاطی از کشـ ــور مصرف باال باشد و
باید افراد بـ ــه جاهای دیگر بروند .مردم میتوانند با تماس
تلفنی از این موضوع باخبر شـ ــوند و از طریق وبگاه هالل
احمر و شماره تلفن ارائه شده مطلع شوند.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اقدامات هـ ــال احمر در دوران شـ ــروع
کرونا ،بیان داشـ ــت :از بهمن ماه که با شیوع کرونا روبهرو
شـ ــدیم ،هالل احمر نیـ ــز فعالیت خود را آغـ ــاز کرد .هالل
احمر کارخانجات تولید دارو و تجهیزات پزشـ ــکی دارد و به
سرعت وارد کار شدیم.
مدیرعامل سـ ــازمان تدارکات پزشکی با بیان اینکه بحث
واردات داروهـ ــای کرونـ ــا در دسـ ــتور کار هـ ــال احمر قرار
گرفت ،افـ ــزود :چندین قلم مربوط به کرونـ ــا را وارد کردیم؛
ضمن اینکه تب سنجی در ورودیهای شهرها انجام شد؛
اکنون نیز آمران سـ ــامت با حضور امدادگران هالل احمر
مردم را به رعایت موارد بهداشتی تشویق میکنند.
صفاریه از حمایت هـ ــال احمر از برخـ ــی گروههای پرخطر

سخنگوی ستاد ملی کرونا:

مهمترین عامل ابتال دورهمیهای خانوادگی است
شناسایی مبتالیان کرونا با تستهای سریع آغاز شد

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :ســــخنگوی ستاد ملی
کرونا از آغاز تس ـ ـتهای ســــریع کرونا از روز گذشــــته
خبر داد و گفـ ــت :مهمترین عامل ابتال دورهمیهای
خانوادگی است.
علیرضـ ــا رئیسـ ــی سـ ــخنگوی ســــتاد ملــــی کرونا در
خصـ ــوص آخر یـ ــن تصمیمات ســــتاد ملــــی مقابله با
کرونا توضیـ ــح داد :مهمترین عامل ابتــــا به بیماری
کرونا در حال حاضر دورهمیهای خانوادگی است و
باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
وی با بیان اینکه به دلیل شیوع ابتال در کشور امروز
متأسفانه کسـ ــب و کارها تعطیل شــــده است و اگر
شـ ــیوهنامهها به دقت انجام نشــــود زحمات ما هدر
میرود از مردم خواسـ ــت تا بیش از پیش به رعایت
شـ ــیوهنامههای بهداشتی توجه داشته باشند.
سـ ــخنگوی سـ ــتاد ملـ ــی مقابلــــه بــــا کرونــــا بــــا بیان

اینکــــه برای اجــــرای طــــرح جدیــــد مقابله بــــا کرونا 7
برنامه مشــــخص داریــــم افــــزود :یکی از آنهـ ــا اجرای
محدودیتها و انجام تســــتهای ســــریع است که از
دیروز آغاز شــــد 100 ،هزار تســــت به دست ما رسیده
که در مراکز بهداشــــتی توزیع میشــــود و امید داریم
روزانه  100هزار تست رایگان انجام دهیم.
رئیســــی گفت :این کار حتما در قطــــع زنجیره بیماری
مؤثــــر خواهد بود ،امــــروز بســــتههای حمایتی خوبی
برای پشــــتیبانی از این طرح تدوین شد ،و ستاد ملی
در راســــتای حمایتهای اقتصادی تصمیمات خوبی
گرفتند و امیدواریم این بیماری جدی گرفته شـ ــود.
وی بیان کرد :در جلسـ ــه دیروز گزارشی در زمینه 43
شــــهر که قبال محدودیت اجرا شده بود نیز ارائه شد.
وضعیت  41شــــهر در روند نزولی اســــت و دو شـ ــهر
دیگر بــــه زمان نیاز دارند .این نشــــان میدهد طرحی
که در پنجم آبان شروع شده ،مؤثر بوده است.
رئیسی ادامه داد :محدودیتی از دیروز برای  160شهر
قرمز کرونا و  208شــــهر نارنجی و  80شهر با وضعیت
زرد شروع شــــد .جمعیت مشــــمول این طرح بالغ بر
 53میلیون نفر اســــت .به طور کلــــی  79میلیون نفر
جمعیــــت در وضعیت هشــــدار ســــه و دو و یک قرار
دارند.
معــــاون وزیــــر بهداشــــت بیــــان کــــرد :امیدواریم با
همکاری مــــردم و همه دســــتگاهها شــــاهد کاهش
ورودی بیمــــار و ابتــــا و ســــپس کاهش مــــرگ و میر
باشــــیم .عدهای متأســــفانه رعایــــت نمیکنند و این
موضــــوع میتواند زحمت همه افراد را به هدر بدهد.

معاون وزیر صنعت:

تأمین  800هزار تن روغن خام مورد نیاز کشور

در پایـ ــان ،فعـ ــاالن فهیـ ــم سیاسـ ــی و رسـ ــانهای را بـ ــه
مطالعـ ــه و تحلیل عمیقتـ ــر تعبیر رهبـ ــر معظم انقالب
اسـ ــامی(مدظله العالـ ــی) در خصوص دولـ ــت جوان و
حزب اللهـ ــی فرا میخوانیم ،از این رو که برداش ـ ـتهای
سـ ــطحی و اکتفا به ظاهر کالم موجب شد معظم له یک
بار دیگـ ــر در دیدار مجازی بـ ــا دانشـ ــجویان ،به صورت
مبسـ ــوط تری به این معنا بپردازنـ ــد و لیکن برخی اصرار
دارنـ ــد نیاز واقعی جامعـ ــه به دولتی پـ ــای کار ،آماده و با
نشـ ــاط ،به عنوان عالج مشکالت و نسـ ــخه عبور کشور
از راههـ ــای دشـ ــوار را ،از یـ ــک مطالبه عمومـ ــی و فراگیر،
به تـ ــراز رقابتهای جناحـ ــی تقلیل دهند .مـ ــا هم در کنار
اقشـ ــار مختلف جامعه ،به شـ ــکل گیـ ــری دولت جوان
و حـ ــزب اللهـ ــی ،منبعـ ــث از رأی و اراده ملـ ــت شـ ــریف
امیدواریـ ــم و تحقـ ــق این امر را نزدیک و دسـ ــت یافتنی
میدانیم».

کمبود دارو در کشور مقطعی است

واکنش ترامپ به نتیجه
بازشماری آرا در جورجیا
رئیس جمهور آمریکا با انتشـ ــار پیامـ ــی در توئیتر به
نتایج اعالم شـ ــده در بازشماری آراء در ایالت جورجیا
واکنش نشان داد.
«دونالـ ــد ترامپ» رئیـ ــس جمهور آمریـ ــکا در پیامی
نوشـ ــت :فرماندار جورجیـ ــا و وزیر امـ ــور داخلهاش
بـ ــه ما اجـ ــازه نمیدهنـ ــد تا امضاهـ ــا را کـ ــه میتواند
صدها هـ ــزار آرای غیرقانونی را افشـ ــا کـ ــرده و به من
و حزبجمهوریخـ ــواه یک پیروزی بـ ــزرگ اعطا کند
ببینیم.
پیشتر «برد رافنسـ ــپرگر» وزیر داخلی ایالت جورجیا،
ً
رسـ ــما جو بایدن دموکرات را پیروز انتخابات در این
ایالت کلیدی عنوان کرد.
یخـ ــواه و دونالد
وی کـ ــه خـ ــود از حامیـ ــان جمهور 
ترامـ ــپ رئیسجمهور فعلـ ــی آمریکا اسـ ــت ،بعد از
پایان بازشـ ــماری دسـ ــتی آرا که به درخواسـ ــت کارزار
انتخاباتی جمهوریخواهان انجام شـ ــده بود؛ گفت:
آمـ ــار و ارقـ ــام بازتاب خواسـ ــت مردم هسـ ــتند و نه
تصمیم دادگاه یا دفتر من.

همچنین تعیین شـ ــد که برای ترخیص درصدی کاالهای اشـ ــاره شـ ــده ،نیاز به صدور نامه از سوی
بانکهای عامل نیسـ ــت .در این ستاد مقرر شـ ــد که ترخیص کاالهای موضوع مصوبه  178ستاد
اقتصـ ــادی دولت در صورت تغییر رویه ،از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی ،نیاز به
ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کاال با رعایت سایر مقررات مربوطه و
با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.
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در تهران خبر داد و گفت :این افراد تحت پوشـ ــش هالل
احمر قرار دادند و اقالم بهداشتی مورد نیاز بین آنها توزیع
میشود.
وی در خصـ ــوص بـ ــروز مشـ ــکالت در تیـ ــم مدیریتـ ــی در
هالل احمر طی یکی دو سـ ــال اخیر ،افزود :این تالطمهای
کوچـ ــک نمیتوانـ ــد تأثیـ ــری بگـ ــذارد؛ چرا که هـ ــال احمر
قدمت  100ساله دارد و ما تالش میکنیم با خدمترسانی
صادقانه این دست اندازهای که یکی دوساله را تبدیل به
اعتماد کنیم.
صفاریه با بیان اینکه جهت رسـ ــیدن به وضعیت ایده آل
فاصلههایی وجود دارد ،افزود :باید خود را ارتقا دهیم تا به
استانداردها و جایگاه خود برسیم.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشـ ــکی هالل احمر با بیان
اینکـ ــه کمبودهـ ــای دارویـ ــی مقطعـ ــی گفت :در شـ ــرایط
حاضر شـ ــرایط نامطلوبی در دسترسی مردم به دارو وجود
ً
نـ ــدارد تقریبـ ــا همه اقـ ــام دارویی در سـ ــطح کشـ ــور و در
داروخانههای هاللاحمر وجود دارد.
وی یادآور شـ ــد :البته ما تابع سـ ــازمان غذا و دارو هستیم
و سیاس ـ ـتها و سـ ــبد دارویی در سـ ــطح کشـ ــور توسط
این سـ ــازمان اختصاص داده میشـ ــود و تالش میکنیم
حداکثر دارو را در سـ ــبد دارویی داشـ ــته باشـ ــیم تا نسخه
بیماری برگشت نخورد.

هگمتانه ،گروه ایـ ــران و جهان :معاون وزیر صنعت،
معـ ــدن و تجارت با اشـ ــاره به ذخایر خــــوب راهبردی
مواد اولیه مورد نیاز روغن گفت 700 :تا  800هزار تن
مـ ــواد اولیه تولید روغن در کشــــور موجود یا در حال
حمل به کشـ ــور و یا ترخیص از گمرکات است.
عباس قبادی در پاسـ ــخ به ســــوالی در مــــورد تنظیم
بازار روغـ ــن؛ گفت :وضعیت ذخایــــر راهبردی روغن
خام مورد نیاز کشـ ــور بسـ ــیار خوب است و مشکلی
برای تأمین روغن مورد نیاز کشور وجود ندارد.
 توزیـ ــع روغـ ــن مصرفـ ــی خانـ ــوار از طریـ ــق
فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و تره بار
دبیـ ــر کارگـ ــروه سـ ــتاد تنظیــــم بــــازار کشــــور  ،افزود:
مسـ ــائل و مشـ ــکالتی که در مورد تأمین روغن مورد
نیـ ــاز بخش خانـ ــوار وجود داشــــت تا حدود بســــیار
زیادی رفع شـ ــده اسـ ــت و اکنــــون روغن مــــورد نیاز
خانوار به طـ ــور منظم در فروشــــگاههای زنجیرهای و
میادین میوه و تره بار توزیع میشود.
وی با بیان اینکه البته ممکن است هنوز در برخی از
مغازههای سطح شـ ــهر روغن موجود نباشد ،گفت:
اما با اقدامات انجام شـ ــده بزودی تأمین روغن مورد
نیاز مردم به صورت کامل انجام میشود.
قبـ ــادی اظهار کـ ــرد :فرآین ـــد واردات ،ترخیص ،توزیع
در بیـ ــن کارخانجـ ــات و تولید روغــــن فرآیندی زمان
بر اسـ ــت اما بـ ــا توجه بـ ــه اقدامــــات انجام شــــده در
هفتههـ ــای اخیر و بـ ــا توجه بــــه روند ترخیــــص مواد
اولیه مورد نیاز کارخانههـ ــای تولید کننده روغن بازار
روغن قطعا به زودی شـ ــرایط عادی خود را باز خواهد

یافت.
معــــاون وزیــــر صنعــــت بیــــان داشــــت :مسـ ــائل و
مشــــکالت تأمین روغن در بخــــش صنف و صنعت
نیز در حال رفع شدن است و اقدامات بسیار خوبی
بــــرای تأمین روغن این بخش انجام شــــده اسـ ــت و
بخــــش قابل توجهی از مشــــکالت ایــــن بخش حل
شده است.
 تأمیـ ــن حدود  800هزار تن روغـ ــن خام مورد نیاز
کشور
وی گفــــت :حــــدود  700تا  800هــــزار تن مــــواد اولیه
تولیدروغن خام در کشور موجود یا در حال ترخیص
از گمرکات و یا در حال حمل به ســــمت کشور است
بنابراین هیچ نگرانی بابــــت تأمین مواد اولیه تأمین
روغن کشور وجود ندارد.
**** برخــــورد شــــدید با فروشــــندگان اجبــــاری کاال
همراه با روغن
وی در مورد فروش اجبـ ــاری کاال در کنار روغن بیان
داشــــت :این موضــــوع از نظــــر ما تخلف اسـ ــت و هر
گزارشــــی که در این مورد به ما ارائه شـ ــود را پیگیری
خواهیم کرد و با آن به شـ ــدت برخورد خواهیم کرد.
قبادی اظهار کــــرد :ویزیتورهــــای کارخانهها و سـ ــایر
فروشــــندگان و عرضــــه کنندگان از فــــروش اجباری
کاال در کنــــار روغن به شــــدت پرهیز کننــــد ،زیرا این
کار تخلف اســــت و قطعا در صــــورت دریافت هر نوع
گزارشــــی در این رابطه پیگیریهای دقیقی از سـ ــوی
ســــازمان حمایــــت انجــــام خواهد شــــد و بــــه صورت
قانونی به این مساله رسیدگی میشود.
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ورزش

خبــر
با تأیید وزیر ورزش

لیگهای ورزشی برگزار میشوند

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :وز یـ ــر ورزش و جوانـ ــان
اطالعیهای در خصـ ــوص محدودیتهای کرونایی
اعمال شده صادر کرد.
مسعود سـ ــلطانی فر با توجه به تصمیم ستاد ملی
مبـ ــارزه با کرونا و دسـ ــتور رئیس جمهـ ــور مبنی بر
اعمال محدودیتهـ ــا به منظور قطع زنجیره کرونا،
اطالعی ـ ـهای صـ ــادر کرد .متـ ــن اطالعیه مسـ ــعود
سلطانی فر به شرح ذیل است:
بـ ــا عنایت بـ ــه تصمیم سـ ــتاد ملی مبارزه بـ ــا کرونا
و دسـ ــتور رئیس جمهـ ــور محترم مبنـ ــی بر اعمال
محدودیتهـ ــای فراگیر جهت قطع زنجیره شـ ــیوع
ویروس کرونا الزم اســــت اقدامات زیر به سرعت
برنامهریزی و اجرا شود:
 -1فدراسـ ــیونهای ورزشـ ــی بـ ــه تولیـ ــد و پخـ ــش
مجموعههـ ــای "ورزش در خانـ ــه" از طر یـ ــق
صداوســــیما و فضای مجازی و ایجاد شور و نشاط
بیـ ــن خانوادهها اقـ ــدام و با رعایـ ــت کامل اصول
بهداشـ ــتی لیگهای مختلـ ــف را برگـ ــزار تا فضای
شادابی برای مردم در منزل فراهم گردد.
 -2فدراسیونهای ورزشی با استفاده از ستارگان
ورزش کشـ ــور و قهرمانـ ــان و پهلوانـ ــان ورزشـ ــی
نسـ ــبت بـ ــه اعـ ــام توصیههـ ــا و تبییـ ــن اصـ ــول
بهداشتی اقدام و ضمن انتشار در فضای مجازی،
در اختیار صداوسـ ــیما و رسـ ــانههای کشـ ــور قرار
دهند.
 -3جوانان فعال و توانمند در سمنهای جوانان
بـ ــه عنـ ــوان پیشـ ــگامان خدمت و سـ ــامت که از
روزهای نخسـ ــتین شیوع ویروس کرونا در میدان
حاضـ ــر بودنـ ــد و در  9ماه گذشـ ــته تـ ــاش وافری
برای کمک بـ ــه مـ ــردم و کادر درمانـ ــی انجام داده
انـ ــد ،اینبار هم ایجاد پویش خدمت وسـ ــامت با
فرهنگ ســــازی در فضای مجازی و تولید محتوای
مناسـ ــب برای هموطنانی که در خانه مینشینند
نسبت به آ گاه سازی و آموزش اقدام کنند.
الزم اسـ ــت به صورت مسـ ــتمر گـ ــزارش اقدامات
صـ ــورت گرفتـ ــه در حوزه ورزشـ ــی بـ ــرای معاونین
ورزش قهرمانـ ــی و فرهنگـ ــی و ورزش همگانـ ــی و
در حـ ــوزه سـ ــمنهای جوانـ ــان برای معـ ــاون امور
جوانان ارسال شود.
وظیفه بزرگ جامعه ورزش و جوانان کشـ ــور است
که همه تــــاش خود را به کار گیرد تــــا در کنار کادر
درمان ایثارگر و ملت عزیز ایران انشاءاهلل از این
آزمون هم سربلند بیرون آید.

مقام سوم بسکتبال بانوان همدان در لیگ نوجوانان کشور
هگمتانه ،گروه ورزش :تیم بسکتبال بانوان شهرستان همدان در لیگ نوجوانان کشور مقام سوم
را کسب کردند.
با اعالم فدراسیون بسکتبال تیم نوجوانان شهرستان همدان به مقام سومی لیگ نوجوانان کشور
نائل شد.
سـ ــرانجام پس از گذشـ ــت چندین ماه از پایان لیگ نوجوانان در سـ ــال  1398و بـ ــه دلیل برگزار
نشـ ــدن مرحله نهایی مسـ ــابقات ،فدراسیون بسکتبال با ارسـ ــال جام و نشان دو تیم همدان و

قزوین را به عنوان مقام سوم مشترک معرفی کرد.
تیم همدان که با مربیگری خانم مهتاب صحابت و با درخشش بازیکنان شایسته خود به جمع چهار
تیم نهایی مسابقات راه پیدا کرده بود میبایست در این مرحله و در بازی رده بندی مقابل تیم قزوینی
صف آرایی میکرد که پیش از این و در مرحله گروهی مسابقات دو بار مغلوب سروقامتان بسکتبال
همدان شـ ــده بود .اما با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور این مسابقات نیمه تمام ماند تا سرانجام
فدراسیون بسکتبال تصمیم بگیرد دو تیم همدان و قزوین را به عنوان سوم مشترک اعالم کند.
الزم به ذکر است تیم نوجوانان همدان امسال نیز در لیگ دسته دو بانوان حضور دارد.

وضعیت ورزش مناطق قرمز
نارنجی و زرد تا  14آذر
خبری از تعطیلی لیگهای ورزشی نشد

هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :وضعیت ورزش کشـ ــور در  14روز
آینده در مناطق قرمز ،نارنجی و زرد از نظر شـ ــیوع ویروس
کرونا متفـ ــاوت خواهد بود .همچنیـ ــن تصمیمی در مورد
تعطیلی لیگهای ورزشـ ــی از سـ ــوی سـ ــتاد ملی مقابله با
کرونا گرفته نشد.
بر اسـ ــاس اظهارات سـ ــخنگوی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشـ ــکی ،تمام مراکز استانها و  160شهرستان
در شـ ــرایط قرمز هسـ ــتند و جز مشـ ــاغل یک که ضروری
هستند ،سایر مشـ ــاغل از شـ ــنبه هفته جاری به مدت 2
هفته تعطیل خواهند بود ،همچنین بر اسـ ــاس اظهارات
مسؤوالن ،ادامه یا لغو تعطیلی و محدودیتهای اعمال
شـ ــده پـ ــس از  14روز بـ ــر اسـ ــاس وضعیت اسـ ــتانها و
شهرستانهای مربوطه اتخاذ میشود.
طبـ ــق جـ ــدول گروههای شـ ــغلی ،مراکـ ــز تمریـ ــن و انجام
مسـ ــابقات ورزشـ ــی در گـ ــروه شـ ــغلی دو ،اسـ ــتخرهای
سرپوشـ ــیده به عنوان گروه شـ ــغلی سـ ــه و باشگاههای
ورزشـ ــی و ورزشهای پربرخـ ــورد از جمله کشـ ــتی ،کاراته و
جودو و نیز باشگاه ورزشی سـ ــالنی به عنوان گروه شغلی
چهار تعیین شدهاند.
ورزش در مناطق قرمز
بنابراین از شـ ــنبه اول آذرماه سال  ،1399به مدت  2هفته
شاهد تعطیلی مشاغل دو ،سه و چهار در مراکز استانها
و  160شهرسـ ــتان قرمـ ــز خواهیم بـ ــود که تعطیلـ ــی مراکز

تمرین و انجام مسابقات ورزشی ،استخرهای سرپوشیده،
باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی،
کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی را رقم میزند.
ورزش در مناطق نارنجی
طبـ ــق اعالم سـ ــخنگوی سـ ــتاد ملی مقابلـ ــه بـ ــا کرونا ،در
وضعیت نارنجی یا سطح هشـ ــدار  2که حدود  150شهر یا
شهرستان جزو این محدوده هسـ ــتند ،محدودیتهای
مشـ ــاغل سـ ــطح  3و  4در آنها اجـ ــرا میشـ ــود؛ بنابراین
اسـ ــتخرهای سرپوشـ ــیده به عنوان گروه شـ ــغلی سـ ــه و
باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی،
کاراته و جودو و نیز باشـ ــگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه
شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت در  14روزه
آینده نیستند.
ورزش در مناطق زرد
همچنیـ ــن طبـ ــق اعـ ــام ،حـ ــدود  155شهرسـ ــتان نیز در
وضعیت زرد قرار دارند که سطح شغلی  4در آنها محدود
خواهد شـ ــد که شـ ــامل باشگاههای ورزشـ ــی ورزشهای
پربرخـ ــورد از جملـ ــه کشـ ــتی ،کاراته و جودو و نیز باشـ ــگاه
ورزشی سالنی است.
سرنوشت لیگهای برتر
چهارشـ ــنبه هفته گذشـ ــته نیـ ــز ،در بیسـ ــتمین اطالعیه
سـ ــتاد مقابله با کرونـ ــا در ورزش اعالم شـ ــد :بـ ــا توجه به
مصوبات قبلی این سـ ــتاد که با هماهنگی کامل با وزارت

تاریخ قرعهکشی و برگزاری لیگ دسته دوم مشخص شد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :لیگ دسـ ــته دوم فوتبال
کشـ ــور با حضـ ــور  28تیم در دو گـ ــروه برگزار خواهد
شـ ــد که در نهایت سـ ــه تیم به لیگ آزادگان صعود
خواهند کرد.
طبق اعـ ــام سـ ــازمان لیگ فوتبال کشـ ــور ،جلسـ ــه
قرعه کشــــی لیگ دسته دوم در تاریخ  12آذرماه برگزار
خواهد شد.
همچنیـ ــن بـ ــا ا عـ ــام سـ ــازمان لیـ ــگ از بیسـ ــت و
چهارم آذرماه شـ ــاهد آغاز شـ ــدن لیگ دسته دوم
خواهیم بود.

ماجرای امتیازات خاص در قراردادهای فوتبالیستهای ایرانی چیست؟
از گرفتن ویال تا پرداخت هزینه مهد کودک  /آپشن عجیب دعوت به تیم ملی در قرارداد ستارهها

هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :در سـ ــالهای اخیـ ــر اضافه کردن
آپشـ ــن به قراردادهای سـ ــتارههای فوتبـ ــال تبدیل به یک
«مد» شده و هر کسی بتواند آپشنهای بیشتری بگیرد در
این چشم و همچشـ ــمی عجیب که دود آن فقط به چشم
باشگاههای بدهکار و ورشکسته ایرانی میرود ،برنده این
بازی است.
ماجـ ــرای آپش ـ ـنهای عجیـ ــب در قراردادهـ ــای
فوتبالیس ـ ـتهای ایرانـ ــی اتفـ ــاق جدیـ ــدی نیسـ ــت.
اولیـ ــن فوتبالیسـ ــت لیـ ــگ برتـ ــری که بحث آپش ـ ـنهای
قراردادهایش رسـ ــانهای شد سـ ــیدمهدی رحمتی بود که
در دوره دوم حضورش در سـ ــپاهان قراردادهای نجومی با
آپشنهای عجیب میبسـ ــت .در آن سالها که رحمتی در
دوران اوج فوتبالیاش قرار داشت هم قراردادهای باالیی
با باشـ ــگاه اصفهانی امضا میکرد و هم بابت کلینشیت
و مهار پنالتی دسـ ــتمزد اضافه میگرفت اما در سـ ــالهای
اخیر اضافه کردن آپشن به قراردادهای ستارههای فوتبال
تبدیـ ــل به یک «مد» شـ ــده و هر کسـ ــی بتوانـ ــد امتیازات
بیشتری بگیرد در این چشم و همچشمی عجیب که دود
آن فقط به چشم باشگاههای بدهکار و ورشکسته ایرانی
میرود ،برنده این بازی است.
در ادامـ ــه بـ ــه بررسـ ــی دالیـ ــل و پیامدهـ ــای آپش ـ ـنهای
قراردادهای بازیکنان ایرانی میپردازیم.
معضلی به نام سقف قرارداد
در دوره مدیریـ ــت علـ ــی کفاشـ ــیان در سـ ــال  89قانـ ــون
عجیبـ ــی به نام سـ ــقف قـ ــرارداد وضع شـ ــد .قانونـ ــی که به
باشـ ــگاهها اجازه نمیداد بیشـ ــتر از  350میلیـ ــون قرارداد
ببندند و همین باعث شد باشـ ــگاههایی مثل استقالل،
پرسـ ــپولیس ،سـ ــپاهان و تراکتورسـ ــازی این قانون را دور
بزنند چون هیچ سـ ــتارهای حاضر به امضـ ــای قرارداد با این
مبلغ نبود و همین باعث شـ ــد پدیدهای به نام آپشـ ــن در
قراردادهـ ــا گنجانده شـ ــود .در آن سـ ــالها بازیکنانی مثل
مهدی رحمتی ،سـ ــیدجالل حسینی ،محسـ ــن بنگر ،کریم
انصاریفرد ،رضا حقیقـ ــی ،مهرداد پوالدی ،پژمان منتظری،
مجتبـ ــی جبـ ــاری ،فرزاد آشـ ــوبی ،فابیـ ــون جانواریـ ــو ،آرش
برهانی ،حسـ ــین کاظمی ،غالمرضا رضایـ ــی ،محمد قاضی،
جواد نکونام و خیلیهای دیگـ ــر بودند که در قراردادهایی
که با باشـ ــگاههای خود داشـ ــتند موضوعی به نام سـ ــقف
قرارداد را رعایـ ــت نکردند .البته در قراردادهای رسـ ــمی که
در سـ ــازمان لیگ به ثبت میرسید سـ ــقف قرارداد رعایت
میشـ ــد اما مدیران وقت باشـ ــگاهها خصوصا اسـ ــتقالل،
سـ ــپاهان و پرسـ ــپولیس آپش ـ ـنهایی در قراردادهـ ــای
سـ ــتارهها میگذاشـ ــتند تـ ــا بـ ــه ایـ ــن طریـ ــق رقـ ــم پایین
قراردادشـ ــان را جبران کنند .بعد از برداشـ ــته شدن سقف
قرارداد و بازگشـ ــت قراردادها به رقمهای واقعی باشگاهها
در رقابـ ــت برای خرید سـ ــتارهها و بـ ــرای راضی کـ ــردن آنها
مجبور شـ ــدند بازهم ماجرای آپش ـ ـنها را ادامه دهند تا در
جـ ــذب بازیکن از هم پیشـ ــی بگیرند .نتیجه این چشـ ــم و
همچشـ ــمی برای خرید بازیکنان باعث شـ ــد باشگاههای
ایرانی هرسـ ــال بدهکارتر و ورشکستهتر باشند چون عمال
نمیتوانند پاسـ ــخگوی تعهـ ــدات خود باشـ ــند .البته این

اتفاق برای باشگاههایی مثل سـ ــپاهان و ذوبآهن کمتر
اتفاق افتاد اما در مجموع باشگاههایی که هیچ درآمدزایی
ندارند و نمیتوانند از سوپراستارهای خود درآمد بهدست
بیاورند مجبورند برای خرید بازیکـ ــن و قرار گرفتن در جمع
مدعیان به هر طریقی که شـ ــده بازیکـ ــن بخرند بدون آنکه
اطمینانـ ــی بابت پرداخـ ــت قراردادهـ ــا و آپش ـ ـنهای آنها
داشته باشند.
خانه و ویال برای سوپر استارها
از زمانـ ــی که محمدرضا زنوزی مالک باشـ ــگاه تراکتور شـ ــد
ستارههای زیادی راه تبریز را در پیش گرفتند .این باشگاه
که بـ ــا مدیریت مالـ ــک متمول خود به صـ ــورت خصوصی
اداره میشـ ــود توانسته سـ ــتارههای زیادی را در سالهای
اخیـ ــر جذب کنـ ــد .سـ ــتارههایی کـ ــه اتفاقا از اسـ ــتقالل و
پرسپولیس هم در سالهای اخیر پیشنهاد داشتند ولی
رقم باالی قراردادها و صاحب خانه و ویال شـ ــدن در شهری
مثل تبریز هر فوتبالیستی را وسوسه میکند تا فوتبالش
را در تراکتـ ــور ادامه دهد .زنوزی امسـ ــال هم با قراردادی که
جای خالی رقمش سـ ــفید بود توانست احسان حاجصفی
را که از اسـ ــتقالل ،سـ ــپاهان و حتی یونان هم پیشـ ــنهاد
داشـ ــت در تبریز نگـ ــه دارد .البتـ ــه ماجـ ــرای دادن ملک و
ویال به فوتبالیس ـ ـتها فقط منحصر به تراکتور نیسـ ــت و
باشگاهی مثل سـ ــپاهان هم در این زمینه فعالیتهایی
داشته است!
هر گل  5میلیون تومان ،هر کلینشیت  10میلیون
شـ ــاید این یکی از عجیبترین اما متداولترین آپش ـ ـنها
در قراردادهای فوتبالیس ـ ـتهای ایرانی باشـ ــد 2،3 .سالی
میشـ ــود که آپش ـ ـنها از پرداختهای زیر میـ ــزی یا دادن
خانه و زمین به فوتبالیس ـ ـتها فراتر رفتـ ــه و آنها بابت هر
کاری که در مسـ ــتطیل سـ ــبز انجام میدهنـ ــد باید پاداش
دریافت کنند .مثال یک مهاجم که اسـ ــتخدام م یشـ ــود تا
برای تیمش گل بزند در قراردادش آپشـ ــن میگذارد بابت
هر گل مبلغی اضافه دریافت کند .شاید باور کردنی نباشد
اما این آپشـ ــن قـ ــرارداد مهاجمی بوده کـ ــه فصل پیش در
یکی از تیمهای پرطرفدار پایتخـ ــت به میدان رفت و بابت
هر گلی کـ ــه به ثمر رسـ ــاند فـ ــارغ از مبلغ قـ ــراردادش پول
جداگانهای دریافت کرد .آپشن قرارداد درباره دروازهبانها
هم صدق میکند .دروازهبان فصل قبل یک تیم پرطرفدار
در قـ ــراردادش آورده بـ ــود کـ ــه بـ ــه ازای هـ ــر کلینشـ ــیت
بایـ ــد  10میلیون تومان اضافـ ــه دریافت کند و بـ ــرای هر 10
کلینشـ ــیت هم رقمی به قراردادش اضافه خواهد شـ ــد.
این دروازهبان در بخش دیگری از قراردادش هم قید کرده
که برای مهار هـ ــر پنالتی  5میلیون تومـ ــان پاداش بگیرد
و جالب اینجاسـ ــت که باشـ ــگاهش هم تمـ ــام این قید و
بندها و آپشنها را پذیرفت .حاال سوال اینجاست که مگر
وظیفه یک گلر چیزی غیر از گل نخوردن اسـ ــت؟ پس چرا
بابت وظیفهای که بر دوشـ ــش گذاشته شـ ــده ،باید پول
بیشتری بگیرد؟
پـ ــول آب و بـ ــرق و مدرسـ ــه و مهدکـ ــودک آقـ ــای
سوپراستار
یکی از همین آقایان فوتبالیسـ ــت که  20سالی میشود در

سطح اول فوتبال ایران حضور دارد و در تیمهای پرطرفدار
هم به میدان رفته ،چندسـ ــال پیش در یـ ــک تیم متمول
شهرسـ ــتانی توپ میزد .آقای سوپراسـ ــتار باشگاهش را
موظـ ــف کرده بود هزینـ ــه منزل مسـ ــکونی و اتومبیلش را
هم پرداخت کند .عالوه بر این هزینه خرید از سوپرمارکت
و قبض آب و بـ ــرق و گاز هم برعهده باشـ ــگاه بوده و آقای
فوتبالیسـ ــت هیچ کدام از هزینههای جانبـ ــی زندگی خود
و خانـ ــوادهاش را پرداخـ ــت نمیکـ ــرد .نکته جالـ ــب دیگر
درباره آپش ـ ـنهای قرارداد آقای سوپراسـ ــتار این است که
حتی هزینه مهدکودک و مدرسـ ــه فرزندان او را هم باشگاه
پرداخـ ــت میکرده تـ ــا او و خانـ ــوادهاش هیـ ــچ هزینهای را
متقبل نشوند.
آپشن دعوت به تیم ملی
این یکـ ــی دیگر از بقیه موارد هم عجیبتر اسـ ــت .سـ ــال
گذشـ ــته چند بازیکن یـ ــک تیم پرطرفدار پایتخت آپشـ ــن
دعـ ــوت به تیم ملی را هم در قرارداد خـ ــود گنجانده بودند.
ماجرای این آپشـ ــن از این قرار بود که آنها در ابتدای فصل
با باشگاه شـ ــرط کرده بودند در صورت دعوت به تیم ملی
بایـ ــد  300میلیون تومـ ــان به قراردادشـ ــان اضافه شـ ــود!
توجیه آقایان برای این آپشـ ــن هم این بـ ــوده که آنها حتما
عملکرد فوق العادهای داشـ ــتهاند که توانسـ ــتهاند به تیم
ملـ ــی دعوت شـ ــوند .این در حالی اسـ ــت کـ ــه دعوت یک
بازیکن به تیم ملی بیشـ ــتر از اینکه به سود باشگاه باشد
قطعا به سود خود بازیکن است و جای تعجب بسیار دارد
که چرا باشـ ــگاهها با گنجاندن چنیـ ــن بندهایی در قرارداد
بازیکنان موافقت میکنند .شـ ــاید باور کردنی نباشـ ــد اما
در قراردادهای برخی از بازیکنان تیمهایی مثل اس ـــتقالل،
پرسـ ــپولیس ،تراکتور و حتی سـ ــپاهان هم این بند وجود
دارد کـ ــه اگر تیم بتواند سـ ــهمیه آسـ ــیایی بگیـ ــرد پاداش
چند صد میلیونی بگیرند که با این شـ ــرایط قطعا قهرمانی
در لیـ ــگ و جـ ــام حذفی بـ ــرای برخـ ــی از سـ ــتارهها پاداش
میلیاردی به دنبال خواهد داشـ ــت .حاال سوال اینجاست
که اگر پرسپولیس و استقالل و سپاهان و تراکتور سهمیه
نگیرند ،چطور میتوان به آنها لقب تیمهای مطرح فوتبال
ایران را داد؟
آنچه در گزارش آمد شـ ــاید تنها نمونههایی از آپش ـ ـنهای
عجیب در قراردادهای فوتبالیس ـ ـتهای ایرانی باشد .این
آپشنها تنها بخشی از زیادهخواهیهای فوتبالیستهای
ما اسـ ــت که اثـ ــری از وفـ ــاداری و تعهد به باشـ ــگاه هم در
رفتارهـ ــای آنهـ ــا دیده نم یشـ ــود .عـ ــاوه بر ایـ ــن مدیران
باشـ ــگاهها هم کـ ــه فقط به خاطر چشـ ــم و همچشـ ــمی و
بدون در نظر داشتن منابع مالی که در اختیار دارند بازیکن
میخرند و به آنها امتیاز میدهنـ ــد ،در امضای قراردادهای
یکطرفه بـ ــه سـ ــود بازیکنـ ــان متهمـ ــان اصلی هسـ ــتند.
متأسـ ــفانه بهلطـ ــف زرنگـ ــی و نفـ ــوذ دالالن و ناآشـ ــنایی
اغلب مدیران باشـ ــگاهی کشـ ــورمان چنین قراردادهایی
با آپش ـ ـنهای عجیب در فوتبال ایران حسابی باب شده
و جـ ــز بـ ــا ورود نهادهـ ــای نظارتـ ــی و کنترل توسـ ــط وزارت
ورزش (مثل آغاز برنامه کاهش رقم قراردادها در باشـ ــگاه
استقالل) بساط این قراردادها برچیده نمیشود.

بهداشـ ــت ،درمان و آموزش پزشـ ــکی صـ ــورت پذیرفته و
دریافت دستورالعملهای سختگیرانهای که در همین
راسـ ــتا برای بازگشایی رشـ ــتههای مختلف ورزشی تعیین
شده است به اطالع میرسـ ــاند مجوز برگزاری رویدادهای
ورزشی شامل لیگها ،مسـ ــابقات و اردوها خصوصا برای
رشـ ــتههای المپیکی کماکان به قوت خود باقی اسـ ــت و
بالطبع هرگونـ ــه تصمیمات خارج از مصوبات این سـ ــتاد
مجاز نیسـ ــت و بدیهی اسـ ــت چنانچه فدراسـ ــیونهای
ورزشی تصمیمی مبنی بر عدم برگزاری رویدادهای ورزشی

دارند ،میتوانند با پذیرش مســــؤولیت نسبت به این امر
اقدام کنند.
در عین حال هرچند اواخر هفته گذشــــته ،ســــتاد مقابله
بـ ــا گسـ ــترش کرونـ ــا در ورزش اعالم کــــرد مجــــوز برگزاری
رویدادهای ورزشی شـ ــامل لیگها ،مســــابقات و اردوها
کمـ ــاکان به قوت خود باقی اســــت ،اما ســــخنگوی وزارت
بهداشـ ــت از پیشنهاد تعطیلی لیگهای ورزشی به ستاد
ملی کرونا خبر داده بود.
پیشـ ــتر مسـ ــعود سـ ــلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان نیز

اعالم کرد فدراسیونهای ورزشــــی با رعایت کامل اصول
بهداشــــتی لیگهای مختلــــف را برگزار تا فضای شـ ــادابی
برای مردم در منزل فراهم شود.
همیــــن مســــئله باعث شــــد تا موضــــوع ادامـ ــه فعالیت
لیگهای ورزشــــی در  14روز آینده منوط به تصمیم ستاد
ملــــی مقابله با کرونا باشــــد کــــه در این راســــتا صحبتی از
تعطیلی لیگهای ورزشی از ســــوی سخنگوی ستاد ملی
مقابلــــه با ویروس کرونا به میان نیامد که این مسـ ــئله به
منزله ادامه فعالیت لیگهای ورزشی تلقی میشود.

سر خها میلیاردر میشوند؟

افزایش یک میلیون دالر دیگر به پاداش پرسپولیس
در صورت قهرمانی آسیا
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :تیـ ــم فوتبال پرسـ ــپولیس در
صورتـ ــی کـ ــه بتوانـ ــد عنـ ــوان قهرمانی آسـ ــیا را بـ ــه خود
اختصـ ــاص دهد تـ ــا  5میلیـ ــون دالر به عنـ ــوان پاداش
دریافت خواهد کرد.
با قطعی شـ ــدن برگـ ــزاری جـ ــام جهانی باشـ ــگاهها 2020
به میزبانـ ــی قطر از یکم تـ ــا یازدهم فوریـ ــه  13( 2021تا 23
بهمن) پـ ــاداش تیمهـ ــای حاضـ ــر در ایـ ــن رقابتها نیز
مشخص شـ ــد .به این ترتیب ،نماینده آسیا که قهرمان
لیـ ــگ قهرمانان آسـ ــیا  2020اسـ ــت ،این شـ ــانس را دارد
عـ ــاوه بر چهـ ــار میلیون دالر پـ ــاداش قهرمانـ ــی در این
رقابتهـ ــا ،حداقل یـ ــک میلیـ ــون دالر پـ ــاداش دیگر از
حضور در جام جهانی باشگاهها دریافت کند.
تاکنـ ــون حضور الدحیل ،آخرین قهرمان لیگ سـ ــتارگان
قطـ ــر به عنوان نماینده کشـ ــور میزبان ،بایـ ــرن مونیخ به
عنوان قهرمان اروپا و اوکلند ســــیتی نیوزیلند به عنوان
نماینـ ــده اقیانوسـ ــیه در جـ ــام جهانـ ــی باشـ ــگاهها 2020
قطعی شده اسـ ــت .لیگ قهرمانان اقیانوسیه با تصمیم
کنفدراســــیون این قاره لغو شــــده بود ،اما اوکلند سیتی
نیوزیلند به عنوان نماینده اقیانوسیه معرفی شد.
اولیـ ــن بازی جام جهانی باشـ ــگاهها  ،2020روز دوشـ ــنبه،
اول فوریـ ــه  2021میـ ــان الدحیـ ــل قطـ ــر و اوکلند سـ ــیتی
نیوزلنـ ــد برگزار میشـ ــود کـ ــه بازنده با دریافـ ــت  500هزار
دالر جایزه حذف خواهد شد .برنده به مرحله بعدی جام
صعود خواهد کرد ،جایی که قهرمانان آسـ ــیا ،کانکاکاف
و آفریقــــا حضور دارند و با برگزاری دو بــــازی ،دو نماینده از
جمع خود را برای حضــــور در نیمه نهایی معرفی کنند .دو

تیم بازنـ ــده در این مرحله ،برای مقام پنجمی و ششــــمی
دیدار خواهند کرد که در پایان ،تیم ششــــم یک میلیون
دالر و تیــــم پنجم یک و نیم میلیــــون دالر جایزه دریافت
میکنند.
دو تیـ ــم بایـ ــرن مونیـ ــخ و نماینــــده آمریــــکای جنوبی نیز
کار خـ ــود را از مرحلـ ــه نیمـ ــه نهایی آغــــاز میکنند .پس از
مرحلـ ــه نیمه نهایی ،بازندهها برای مقام ســــوم و چهارمی
رقابت میکنند که جایزه آنهـ ــا به ترتیب  2.5و  2میلیون
دالر خواهد بود .نایـ ــب قهرمان جام جهانی باشــــگاهها
 4میلیـ ــون دالر جایـ ــزه و قهرمان  10میلیــــون دالر جایزه
دریافت خواهد کرد.
به این ترتیب ،در صورتی که پرســــپولیس در فینال لیگ
قهرمانان آسـ ــیا در روز شـ ــنبه 19 ،نوامبر ( 29آذر ) بتواند
بر فینالیسـ ــت شـ ــرق قاره غلبه کند ،عــــاوه بر دریافت

جایزه  4میلیون دالری از ایافسی حداقل یک میلیون
دالر جایزه هــــم از فیفا پس از حضور جام جهانی دریافت
خواهد کرد.
به این دلیل که قهرمان آســــیا در بدترین شرایط با انجام
دو بازی ،به مقام ششــــمی جام جهانی باشگاهها میرسد
که جایزهاش یک میلیون دالر است .این فرصت وجود
دارد کــــه این جایزه با رســــیدن بــــه قهرمانی جهـ ــان تا 10
میلیــــون دالر افزایش یابد ،اما این شــــانس بسـ ــیار کم
است.
تاکنون هیچکدام از تیمهای آســــیایی موفق به قهرمانی
در پانــــزده دوره قبلی جام جهانی باشــــگاهها نشـ ــدهاند.
فقط کاشــــیما آنتلرز ژاپن در ســــال  2016و العین امارات
در سال  2018به فینال راه یافتهاند که هر دو مقابل رئال
مادرید شکست خوردند.
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اصل فراموش شده

یکی از شرطهای اجرای
امر به معروف و نهی از منکر
هگمتانه ،گروه اندیشـ ــه :با توجه به وجوب امر به معروف
و نهـ ــی از منکر و فراموشـ ــی این فریضه ،در این قسـ ــمت
بخشهایـ ــی از کتـ ــاب امر به معـ ــروف و نهـ ــی از منکر در
نگاه شـ ــهید مطهری را به نظـ ــرگاه شـ ــریف و دقیق مردم
دارالمؤمنین همدان عرضه میکنیم.
آقای آیتی از اصل امر به معروف به نام اصل فراموش شده
یاد کردند .راست است ،اصل فراموش شده هم هست،
اما باید دید چرا فراموش شـ ــده؟ مـ ــن معتقدم که در این
مورد هم مثـ ــل همه موارد مـ ــا باید قبـ ــل از توجه به علل
خارجی قضیه سخن معروف منسـ ــوب به امیرالمؤمنین
َ ُ
علیه السـ ــام را فراموش نکنیم که فرمود:
«دواؤک فیک
ُ
و داؤک ِم ْنک» دوای درد تو در خود تو اسـ ــت و منشأ درد
هم در خود تو اسـ ــت .این خود ما بودیم کـ ــه این اصل را
به صورتـ ــی درآوردیم که مردم را بیزار کردیـ ــم و این اصل را
فراموشاندیم.
امر بـ ــه معروف و نهـ ــی از منکر در اسـ ــام از نظـ ــر اجرایی
شـ ــرایطی دارد .اولین شـ ــرطش حسـ ــن نیـ ــت و اخالص
اسـ ــت .ما فقط در مورد منکراتی که علنی اسـ ــت و به آنها
تجاهر م یشـ ــود حق تعـ ــرض داریم .دیگر حق تجسـ ــس
و مداخله در امـ ــوری که مربوط به زندگـ ــی خصوصی مردم
اسـ ــت نداریم .ولـ ــی در گذشـ ــته نزدیک یک عـ ــده مردم
ماجراجو و شـ ــرور بالطبع کـ ــه میخواسـ ــتند ماجراجویی
کنند و حسـ ــاب خردههای خود را بـ ــا دیگران صاف کنند،
هگمتانه ،گروه اندیشـ ــه :معـ ــاون برنامهریزی و توسـ ــعه
منابع وزیر آموزشو پـ ــرورش گفت :برای  88هزار معلمی
که مشمول قانون تبدیل وضعیت هستند جای نگرانی
نیسـ ــت و بر عهده دولت اسـ ــت که تا پایـ ــان  1400آنها را
تعیین تکلیف کند.
به گزارش هگمتانه ،علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی
ش در خصوص
و توسـ ــعه منابـ ــع وزیـ ــر آمـ ــوزشو پـ ــرور 
آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای نهضتی و حق
التدریـ ــس گفت :آموزش و پرورش یک دسـ ــتگاه اجرایی
است که ملزم به اجرای قوانین است و آنچه به صراحت در
قانون آمده باید مالک عمل باشد .اصالحیه قانون تبدیل
وضعیت برخـ ــی نیروهای آموزش و پرورش که در سـ ــال
 97تصویب شـ ــد جامعه هدفش تبدیـ ــل وضعیت 58
نیروی انسـ ــانی در آموزش و پرورش بود .استفسـ ــاریهای
در اردیبهشت سـ ــال  98انجام شد و یازدهمین اصالحیه
به این مصوبه اضافه شـ ــد و  30هزار نیروی دیگر نیز برای
تبدیـ ــل وضعیت اضافه شـ ــد که در مجمـ ــوع  88هزار نفر
مشـ ــمول اجرای این قانون شـ ــدند و ما مکلف هسـ ــتیم
تا پایان برنامه ششم توسـ ــعه این تعداد نیروی انسانی را
تبدیل وضعیت کنیم.
وی ادامه داد :این قانون باید در سـ ــالهای  99 ،98و 1400

ً
این اصل مقدس را دسـ ــتاویز قرار میدادنـ ــد ،احیانا برای
آنکـ ــه بتوانند مقاصد خود را عملی کننـ ــد چند صباحی در
گوشه مدرسه زندگی میکردند و برای خود عبایی و ردایی
و عمامه و نعلینی و ریش و هیکلی میسـ ــاختند و بعد به
جان مـ ــردم میافتادند .چه جرمهـ ــا و جنایتها که به این
نام نشـ ــد! و چه منکرات شنیع که به نام نهی از منکر واقع
نشد! داستانها در این زمینه هم شنیدهایم و میدانیم.
میگویند در زمان ریاسـ ــت مرحوم آقا نجفی اصفهانی یک
روز عدهای که نام طلبه روی خود گذاشته بودند ولی طلبه
واقعی نبودند (طالب واقعی همیشـ ــه از این گونه اعمال
و ماجراها خود را دور نگه میداشـ ــتند) در حالی که نفس
میزدند و یک دایره شکسـ ــته و یک دمبک شکسـ ــته در
دست داشتند آمدند به منزل مرحوم آقا نجفی.
ایشـ ــان پرسـ ــیدند چه خبر اسـ ــت؟ از کجا میآیید؟ اینها
چیست در دست شما؟ گفتند در مدرسه بودیم که به ما
اطـ ــاع دادنـ ــد در چندین خانه آن طرف مدرسـ ــه مجلس
عروسی است و در آنجا دایره و دمبک میزنند .از پشت
بام مدرسـ ــه از روی بامهای خانهها از این پشت بام به آن
پشت بام رفتیم تا به آن خانه رسیدیم .داخل آن خانه
شـ ــدیم و مردم را زدیم و دایره و دمبک آنها را شکستیم.
یکـ ــی از آنها جلو آمد و گفت من خودم رفتم جلو سـ ــیلی
محکمی بـ ــه گوش عروس زدم .مرحـ ــوم آقا نجفی گفت:
ً
حقیقتـ ــا نهی از منکر هم همین اسـ ــت که شـ ــما کردید.

اندیشه

خبــر

ویژه برنامههای ایران صدا
در هفته بسیج

چندیـ ــن منکـ ــر به نـ ــام نهـ ــی از منکـ ــر مرتکب شـ ــدید:
ً
ً
اوال مجلس عروسـ ــی بـ ــوده .ثانیا شـ ــما حق تجسـ ــس
ً
نداشـ ــتهاید .ثالثـ ــا شـ ــما چـ ــه حق داشـ ــتهاید از پشـ ــت
ً
بامهای مردم بروید .رابعا کی به شما اجازه داده که بروید
و زدوخورد کنید؟.
نظایـ ــر ایـ ــن داسـ ــتان در گذشـ ــته زیـ ــاد بـ ــوده اسـ ــت؛
خوشـ ــبختانه حـ ــاال نیسـ ــت ،ولی حـ ــاال هم بایـ ــد بدانیم
بسیاری از نهی از منکرها روی قانون امر به معروف و نهی
از منکر نیسـ ــت ،بلکه خـ ــود آنها منکراتی اسـ ــت که باید

جلوی آنها گرفته شود.
*«پند یا بند» اصل
قسـ ــمت دیگری که خواستم در حاشـ ــیه گفته باشم این
است که در میان ما ،در اجرای امر به معروف و نهی از
منکـ ــر ،آن چیزی که بیشـ ــتر مورد توجه بوده دو وسـ ــیله
بـ ــوده .االن هـ ــم میبینیـ ــم مـ ــردم در اجـ ــرای ایـ ــن اصل
توجهشـ ــان فقط به همین دو چیز است .آن دو چیز یکی
گفتن اسـ ــت و دیگری ِاعمال زور؛ یعنی اول بگوییم بعد
معتقـ ــد «پند» هم اگر از گفتن نتیجـ ــه نگرفتیم اعمال زور

بکنیم .و به تعبیر دیگر که تعبیر ســــعدی است ما به اول
پند میدهیم و اگر اثر نکند و قدرت داشته باشیم ،به زدن
و بستن متوسل م یشـ ــویم .این؛ «بند» هستیم و دو تا را
خوب شناخته ایم و به این دوتا آشنایی داریم.
البته شک نیسـ ــت که گفتن و پند دادن وسیلهای است
از وسائل .اعمال زور هم به سهم خود در مواردی وسیله
دیگری اسـ ــت از وسائل .ولی آیا وســــیله امر به معروف و
نهی از منکر منحصر اسـ ــت به همین دو؟ وسیله دیگر و
راه دیگری نیست؟!

تبدیل وضعیت  88هزار معلم تا پایان 1400
اجرا شـ ــود .در متن قانون سال  97اشـ ــاره شده است که
آموزش دهندگان نهضت سـ ــوادآموزی ابتدا باید در یک
آزمـ ــون داخلی شـ ــرکت کنند و اگر در آن قبول شـ ــدند به
دانشگاه فرهنگیان معرفی شوند و دوره مهارت آموزی را
بگذرانند و بعد تبدیل وضعیت شـ ــوند .ما آزمون را برگزار
کردیم و تعدادی در این آزمون قبول شـ ــدند .مجلس به
دنبال این اسـ ــت که این آزمون نیز حذف شـ ــود و چون
ابهامات اجرایی ایجاد شـ ــد ما سـ ــال  98نتوانستیم آن را
اجـ ــرا کنیم ولی تعداد مشـ ــمولین این قانـ ــون را دریافت
کردیـ ــم .یعنـ ــی  25500نفر از سـ ــال  98داریم کـ ــه تبدیل
وضعیت آنها به آموزش و پرورش ابالغ شـ ــده است و به
اسـ ــتانها نیز اعالم کردهایم .پیگیریهای ما از سـ ــازمان
امور اداری و اسـ ــتخدامی برای سـ ــهمیه تبدیل وضعیت
برای سـ ــال  99ادامه دارد و برای سـ ــال  1400نیز باید مجوز
بگیریـ ــم تـ ــا در نهایت آن  88هـ ــزار نفر تبدیـ ــل وضعیت
شوند چون قانون درباره آنها صراحت دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزیر آموزشو پرورش
تأکید کرد :برای کسانی که مشـ ــمول این قانون هستند
جای هیچ نگرانی وجود ندارد و بر عهده دولت اسـ ــت که
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تا پایان  1400آنها را تعیین تکلیف کند .اما درباره کسـ ــانی
که مشمول این قانون نمیشوند آموزش و پرورش هیچ
اختیـ ــاری ندارد .به طور مثال ما درباره نیروهای نهضتی که
در آزمون قبول نشدند هیچ اختیاری نداریم.
وی در پاسـ ــخ به اینکـ ــه  25500نیرو از  88هـ ــزار نیرو ابالغ
شده اسـ ــت اما در نیمه دوم سـ ــال  99هستیم و تکلیف
باقیمانده  88هزار نفر چه میشود ،نیز بیان کرد :به زودی
ما برای سال  99مجوزها را میگیریم و باقیمانده نیروهای
تعیین تکلیف نشده برای  1400میمانند.
الهیار ترکمن همچنین در پاسـ ــخ به این پرسش که طرح
رتبه بندی معلمان که این روزها به کمیسـ ــیون اجتماعی
ً
دولت ارجاع شـ ــده در صورت تصویب آیـ ــا صرفا به اضافه
شـ ــدن حقوق معلمان میانجامد گفت :رتبـ ــه بندی ابزار
مناسـ ــبی برای آموزش و پـ ــرورش اسـ ــت و هدفش این
است که کیفیت را باال ببرد و سـ ــاز و کار خودانگیزشی در
معلمان ایجاد کنـ ــد و نیروی کیفی مؤثر را که نقش فعالی
در تعلیـ ــم و تربیت دارند ترغیب به رشـ ــد کنـ ــد و در قبال
این رشـ ــد مزایایی به افراد تعلق میگیرد که میتواند این
مشوقها مالی یا غیرمالی باشد.

وی اظهـ ــار کرد :رتبـ ــه بندی از سـ ــال  94در واقع اجرا شـ ــد.
بـ ــا توجه بـ ــه تفـ ــاوت دریافتی کارکنـ ــان دولـ ــت و معلمان
سعی شده بود با اسـ ــتفاده از این مکانیزم که بیشتر روی
مشوقهای مالی متمرکز بود این فاصله کم شود که سال
 98این اتفاق افتاد و ما یک سـ ــاختار سـ ــازی را انجام دادیم.
تهـ ــای حرفهای و تخصصی نیز احراز شـ ــد
تعیین صالحی 
اما بیشـ ــتر تمرکز بر مشـ ــوقهای مالی بود که جامعه مورد
نظر نیز همـ ــان را مطالبه میکرد .در ادامه در عمل به قانون
ششـ ــم توسـ ــعه رتبه بندی حرفهای معلمان باید تدوین

گزارش تصویری

طراوت باران پاییز ی در همدان

م یشـ ــد و خواسـ ــت مجلس نیـ ــز این بود کــــه دولت یک
الیح ـــهای در این خصوص ارائه دهد .مــــا آن را تهیه کردیم و
تمام ارکان نظام رتبه بندی در آن دیده شده تا مراحلش طی
شـ ــود و تبدیل به قانون شود .اگر قانون شود دوره اجرایی
مشخصی خواهد داشت و غیرقابل تغییر است.
به نقل از مهر ،وی در پایان گفـ ــت :ما در الیحه رتبه بندی
کـ ــه پیشبینی کردیم بـ ــه دنبال کپی بــــرداری از نظام رتبه
ً
بندی در آموزش عالی نبودیم و دقیقا بر اســــاسشــــرایط
خاص و حرفه تدریس در مدارس تنظیم کردیم.

هگمتانه ،گروه اندیشــــه :به مناســــبت بزرگداشت
هفته بســــیج ایران صدا ویــــژه برنامههای متنوعی را
برای مخاطبان خود در نظر گرفته است.
پایگاه کتاب گویا کتاب شــــماره پنــــج را که به موضوع
نقش زنــــان در مقاومت آبــــادان و بازخوانــــی روایت
فاطمه جوشــــی از فرماندهان بســــیج خواهران سپاه
پاسداران به قلم مرتضی قاضی به صورت گویا منتشر
نموده است .این پایگاه همچنین کتاب گویای بهنام
را که مربوط به رشــــادتهای یک نوجوان بسیجی در
دفاع مقدس اســــت تولید و منتشــــر نموده است.
کتاب گویای ســــام بر ابراهیم که شــــامل دو بخش
اســــت و به زندگی و فعالیتهای پهلوان بسـ ــیجی
ابراهیم هــــادی از بنیان گذاران گروه چریکی شــــهید
اندرزگو در جبهه گیالن غرب میپردازد نیز یکی دیگر
از کتابهــــای گویای این پایگاه اســــت .پایگاه کتاب
گویای ایران صــــدا کتاب گویای نیمه پنهان ماه که به
زندگینامه و شجاعتهای سردار حمیدرضا نوبخت
و بیژن ِبهتویی پرداخته را نیز در دســــترس مخاطبان
خود قرار داده است.
پایگاه تاریخ شفاهی نیز دو مستند ویژه بزرگداشت
هفتــــه بســــیج را بــــا موضــــوع تأســــیس بسـ ــیج
مستضعفین و مســــتند معرفی شــــهدای فرمانده
نیروهای بسیجی دفاع مقدس و دفاع از حرم را برای
مخاطبان خود تولید و منتشر کرده است.
پایگاهموسیقیهمموسیقیهایموجوددر آرشیومرکز
موسیقیسازمانصداوسیمارابهصورتدستهبندی
و تجمیعی در دسـ ــترس عالقه مندان به این حوزه قرار
داده اســــت .پایگاه موسیقی ایران صدا پادکست ویژه
بزرگداشتهفتهبسیجرانیز منتشر نمودهاست.
پایگاه ســــخنرانی نیز به مناسبت بزرگداشت هفته
دفاع مقدس تعدادی از سخنرانیهای مقام معظم
رهبری و آیتا ...مصباح یــــزدی را بر روی پایگاه خود
قرار داده است.
پایگاه کودک ایران صدا  5داســــتان روایی نمایشی
با موضوع داســــتانهای قهرمانان ایران زمین ویژه
فرماندهان دفاع مقــــدس را تولید و منتشـ ــر کرده
اســــت .پایگاه کودک ایران صدا  8قطعه موسـ ــیقی
کودک مرتبط با بسیج را نیز تهیه و تولید کرده است.
عالقــــه منــــدان بــــرای دریافت ایــــن ویــــژه برنامهها
میتواننــــد برنامــــه تلفن همــــراه ایران صــــدا را برای
سیســــتم عامل اندروید و  IOSاز نشانیiranseda.ir
به صورت رایگان دریافت کنند.
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انتشار کتاب گزیده اشعار
گروس عبدالملکیان به زبان عربی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :کتاب گزیده اشـ ــعار
گـ ــروس عبدالملکیان با ترجمه اصغـ ــر علیکرمی
منتشر و در نمایشـ ــگاه بینالمللی کتاب شارجه
عرضه شد.
گزیدهای از اشعار گروس عبدالملکیان در کتابی
ً
با عنوان «جسـ ـ ُـر ال یومل احدا الـ ــی بیته» (پلی که
هیچکـ ــس را به خانه نمیرسـ ــاند) در انتشـ ــارات
«تکوین» کویت منتشر شد.
شـ ــعرهای این گزیده ،از سـ ــوی اصغـ ــر علیکرمی
انتخاب و به عربی ترجمه شـ ــدهاند .این مجموعه
شـ ــامل  34قطعه شـ ــعر اسـ ــت کـ ــه از کتابهای
«رنگهای رفتهی دنیا»« ،حفرههــــا» و «پذیرفتن»
گزینـ ــش شـ ــده اسـ ــت .نشـ ــر «تکویـ ــن» یکی از
ناشـ ــران معتبـ ــر در جهـ ــان ادبیات عرب اسـ ــت
کـ ــه بخش عمـ ــدهای از فعالیت خود را به انتشـ ــار
ترجم ـ ـهی آثار شـ ــاعران مـ ــدرن جهان چـ ــون راینر
ماریـ ــا ریلکه ،آنا آخماتووا ،سـ ــیلویا پـ ــات ،فرناندو
پســــووا و ...اختصــــاص داده و تاکنــــون از ادبیات
ایـ ــران کتابهایـ ــی را از فـ ــروغ فرخزاد و سـ ــهراب
سپهری به چاپ رسانده است.
در چنـ ــد روز پـ ــس از انتشـ ــار کتـ ــاب «پلـ ــی کـ ــه
هیچکس را به خانه نمیرسـ ــاند» یادداشتهایی
در اسـ ــتقبال از این مجموعه منتشـ ــر شـ ــده ،که
قسمتهایی از آن به شرح ذیل است:
محمد ماجد العتابی ،شـ ــاعر عراقی سـ ــاکن کویت
نوشـ ــته اسـ ــت«:این شـ ــعرِ ناب اسـ ــت که ما را به
دنیاهای تحت سـ ــلطه سایهها میکشـ ــاند ،جایی
که نوری جز شعر وجود ندارد .در واقع شعر گروس
عبدالملکیان خـ ــأ درون مخاطب را با اسـ ــتعاره و
تأمل پر میکند ،و این رفتار شعر به نوعی مراقبه و
سلوکی درونی را در خواننده ایجاد میکند»
ّ
المطوع ،نویسـ ــنده و پژوهشـ ــگر کویتی
حسـ ــین
نیز درباره این کتاب گفته:
ً
«اگر کسی از من سـ ــراغ شـ ــعر را بگیرد قطعا به او
خواهم گفت که مجموعه گـ ــروس عبدالملکیان
را بخـ ــوان .نمون ـ ـهای برجسـ ــته از شـ ــعر سـ ــهل و
ممتنع».
این دومین گزیدهای اسـ ــت که از اشـ ــعار گروس
عبدالملکیـ ــان به عربی ترجمه میشـ ــود .پیش از
این نیز ،کتابی دیگر از اشـ ــعار وی با ترجمه موسی
بیدج ،در نشـ ــر الغاوون در کشـ ــور لبنان منتشـ ــر
شده بود.
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دل و دینم شــــد و دلبر به مالمت برخاســــت
گفت با ما منشــــین کز تو ســــامت برخاست
که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
که نــــه در آخر صحبــــت به ندامت برخاســــت
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آن که عفوش بسیار شد
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حافظ

عکس روز

ایستگاه آسمان
ضد عفونی و پاکسازی ناوگان تاکسیرانی همدان توسط نیروهای بسیجی

وصیت شهید احسان اهلل سهرابى

مبادا در مقابل خونهاى ریخته شده جوانان شهید بىتفاوت باشید
از بندهاى اسارت و خودخواهى و کبر و غرور رها شوید

هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگی :کجـ ــای این خاک بودی ،زیر کدام آسـ ــمان،
آن لحظه کـ ــه این کلمات از قلب پرشـ ــورت جاری میشـ ــد؟ زیر آتش
کـ ــدام خمپـ ــاره وآماج کـ ــدام گلوله برایم نوشـ ــتی حرف هایـ ــت را؟ چه
حالی داشـ ــتی وقتی با تمام وجـ ــودت جانت را گذاشـ ــته بودی البالی
واژگان پرپر و مینوشـ ــتی از عبورت؟ مینوشتی از افقهای گلگون ،از
جوانههای روییده در خاکهای تفتیده .تو مینوشـ ــتی و امروز منم که
میخوانمش ،منم که صدای تو شـ ــده ام در خوابهای سنگین دنیا.
تو مینوشـ ــتی و امـ ــروز مائیم که کلمات تو را فریادیم ،چشـ ــم هایت را
بیداریم و دستانت را در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سـ ــام بر امام امت خمینى آیت خدا و امید قلب سـ ــوخته مسلمانان
جهـ ــان ،سـ ــام و درود بـ ــه ارواح شـ ــهیدان و جانباختـ ــگان راه حق و
فضیلت از کربالى حسینى تا کربالی ایران.
شـ ــکر و سـ ــپاس خداوند که ما را از ضاللتها بیرون کشـ ــید و قلب
سیاه ما را به نور اسـ ــام و ایمان به خداوند منور کرد و ما را یارى فرمود
تـ ــا در طریق ایمان و اسـ ــام گام برداریم که سـ ــعادت و صالح دو عالم
در آن بـ ــوده و تنها راه رهایـ ــى از آلودگیهاى دنیا و رسـ ــتن از دامهاى
وحشتناک پرزرق برق دنیا همین اسالم است.
خداوندا اینک که این نعمت عظیمات را به ما عنایت فرمودى توفیقى
بده تا از انجام شـ ــکرگزارى این نعمت بىمنتها برآمده و جبران کنیم و
عنایتى فرما تا بر هواهاى نفسـ ــانى و شـ ــیطانى که وجود ما را وسوسه
میکند چیره گردیم و عقلمان را بر نفسمان حاکم نماییم.
بارالها! تو خود گواهى که من در راهى قدم نهادهام که تمامى شـ ــهداى
تاریخ اسالم عزیز در آن گام نهادهاند.
خداوندا! کمک فرما تا تمام بندهاى اسارت و خودخواهى و کبر و غرور
و تمایالت نفسـ ــانى را بریده و خود را پاک و آزاد سازم و با رویى سفید و

منور از ایمان به لقا تو رسیده و شهادت را که همانا تنها راه رسیدن به
سعادت و لقاء تو است در آغوش بکشـ ــم و با سربلندى موالیم امام
زمان و سیدالشـ ــهدا را زیارت کنم که اگر در این دنیا توفیق زیارت قبر
شش گوشـ ــه اباعبداهلل را نداشتم انشاءاهلل جسـ ــم نورانى او را زیارت
کنم.
و امـ ــا پدر و مادر عزیـ ــزم افتخار و سـ ــعادت ابدى از آن شـ ــما باد که در
دامان خود فرزندى را بزرگ کردید که در که در راه حسـ ــین و شهیدان
کربـ ــا گام نهاد و مرگـ ــش همچون امامش در راه خدا قـ ــرار گرفته و در
قیامت در زمره صالحین و مجاهدین بود ه و با سیدالشـ ــهدا محشور
مىشـ ــود و فرامـ ــوش نکنید که من آگاهانـ ــه با کمال میـ ــل این راه را
انتخاب کردم و به شـ ــهادت رسیدم چراکه شـ ــهادت و نثار خون تنها
افتخارم است زیرا با خون شهدا اسالم احیاء میشود.
عزیزان! مبادا از خود ضعف نشـ ــان بدهید که شـ ــما سـ ــعادت هر دو
جهان را از آن خود کردهاید بکوشید که هر چه بهتر به اسالم و انقالب
خدمت کرده و پاسدار و نگهبان اسالم باشید و فراموش نکنید که ما
قبول کردیم که مسلمان باشیم و اسالم را دین خود قرار داده و اسالم
امروز به جوشـ ــش و حرکت و خون ما احتیاج دارد و امروز خونهاى ما
و حرکتمان همانند خون و قدم شـ ــهیدان صدر اسـ ــام در پیشرفت
اسـ ــام مؤثر بوده و هسـ ــت پس مبـ ــادا در ایـ ــن راه کوتاهـ ــى کرده و
بىتفاوت باشـ ــیم که در این صورت ننگ و نکبت ابدى دامنگیرمان
خواهد شد و خشم خداوند بر ما نازل مىشود.
پـ ــدر و مـ ــادر و خواهر و برادر عزیزم بعد از شـ ــهادت من بـ ــا افتخار گام
بردارید که شـ ــما در ردیف خانوادههاى معظم شـ ــهدا قرار گرفتهاید و
امیدوارم که بتوانید از ادامهدهندگان شـ ــهدا بـ ــوده و زینبوار عمل
نمائید.
اى عزیـ ــزان مبـ ــادا در مقابل اسـ ــام و خونهاى ریخته شـ ــده جوانان
عزیز بىتفـ ــاوت بوده و احسـ ــاس مســــؤولیت نکنید ،مبـ ــادا امام و
انقالب را تنها بگذارید که اسـ ــام را تنها گذاشـ ــتهاید ،مبادا جبههها را
خالى بگذارید که در این صورت پشـ ــت به جبهه فى سـ ــبیل اهلل کرده
و مشـ ــمول قهر خداوند خواهید بود؛ شـ ــما باید با اتحاد و انسـ ــجام و
پیروى از خدا و امام که همان اسـ ــام اصیل اسـ ــت خـ ــود را براى انجام
رسالت بزرگى که بر دوشتان سـ ــنگینى مىکند آماده نموده و قرآن و
اسـ ــام را احیا و زنده نمایید و سعى کنید در زندگى خودتان یک تغییر
و تحول کلى انجام دهید.
همانا پاسـ ــدار بودن رسـ ــالت و وظیفه هر مسـ ــلمان بـ ــوده و باید به
خداونـ ــد توکل کرد و عالیق مادى را از خـ ــود دور نموده و خود را از این
تجمالت رها کنید و بدانید که شما سرباز امام زمانید.
سـ ــفارش میکنم در تشـ ــییع جنازه شــــهیدان معظـ ــم حتىالمقدور
شرکت کنید و سالم مرا به امام امت برسانید.
وصیتنامه شهید احسان اهلل سهرابى

سی نما

ابوالفضل پورعرب با "غیبت موجه"
به سینما بازمیگردد

هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :ابوالفضـ ــل پورعرب ،سوپراسـ ــتار دهه 1370
سینمای ایران پس از مدتی دوری از سینما جلوی دوربین عباس رافعی
در فیلم "غیبت موجه" میرود.
ابوالفضل پورعرب که به علت بیماریاش ،غیبتش در سـ ــالهای اخیر
در سـ ــینمای ایران موجه بوده اسـ ــت در کنار میترا حجار جسـ ــتجوگران
فیلم جدید عباس رافعیاند.
فیلم سینمایی "غیبت موجه" به کارگردانی و تهیهکنندگی عباس رافعی
این روزها در مرحله پیشتولید است و به زودی مقابل دوربین میرود.
پورعـ ــرب پس از میترا حجـ ــار دومین بازیگر اصلی فیلـ ــم "غیبت موجه"
است که گفته میشود نقشی متفاوت را ایفا خواهد کرد.
در خالصه داسـ ــتان این فیلم آمده اسـ ــت :همچون "سـ ــیمرغ" عطار که
درمییابند "سیمرغ " خودشان هستند.
تعـ ــدادی از عوامـ ــل ایـ ــن فیلم کـ ــه تاکنون حضورشـ ــان در ایـ ــن پروژه
قطعی شـ ــده عبارتند از دسـ ــتیار اول و برنامهریز :حمید شـ ــوریده ،طراح
صحنه :محمد رضا میـ ــرزا محمدی ،طراح لباس :پردیس رافعی ،مشــــاور
رسانهایی:میالد معتمدیفر ،طراح گریم:مهرداد قلیپور ،مدیر تدارکات:
علی رستمینیا.

خبــر

رادیو ترتیل دائمی شد

رادیو ترتیل در قالب ســــومین کانال  24ساعته شبکه رادیویی قرآن دارای
فرستنده مستقل و رادیو نمای مستقل شد.
این شبکه رادیویی طی سه سال گذشــــته در ایام ماه مبارک رمضان اقدام
به راهاندازی رادیو ترتیل کرد و پس از دو ســــال پخش در ماه رمضان ،رادیو
ترتیل به عنوان یک رادیوی دائمی و  24ساعته کار خود را آغاز کرد.
رادیو ترتیل از ابتدای شهریورماه سال جاری از طریق موج اف ام مستقل ،ردیف
 5/99مگاهرتز در حال پخش است و از آبانماه سال جاری نیز دارای رادیو نمای
مستقلشدهواز طریقدستگاهمبدلدیجیتالتلویزیونقابلدریافتاست.
رادیو ترتیل در شــــبانهروز  21جزء تالوت ترتیل از  21قاری برجسـ ــته ایرانی و
مصری پخش میکند و از این شــــبکه در  3ســــاعت اذانگاهـ ــی برنامهای
اذانگاهی متناسب پخش میشود.
تالوت ترتیل هر جزء رأس هر ســــاعت پخش میشــــود و روز بعد در همان
ساعت از همان قاری جزء بعد پخش خواهد شد .برای مخاطبان عالقهمند
ظرفیت ارزشمند رادیو نما فراهم شده اســــت؛ به گونهای که آیات در حال
تالوت همزمان از صفحات نمایشــــگر تلویزیون قابل مشاهده و پیگیری
است.
رادیو ترتیل عالوه بر فرســــتنده موج  FMو نیــــز رادیو نما از طریق ایران صدا
نیز در سراسر کشور قابل دریافت است.

مسیر
اسالم به خانواده خیلی اهمیت میدهد

ّ
حق زن در جمهوری اسالمی تقویت شده است
هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگـ ــی :یک نکته اساسـ ــی هم وجود
دارد کـ ــه در آن اسـ ــام ایسـ ــتادگی کرده اسـ ــت و آن این
اسـ ــت که در طول زمـ ــان ،چون اخالق مردان خش ـ ـنتر و
اراده آنـ ــان در برخـ ــورد با مشـ ــکالت قویتر و جسمشـ ــان
سنگینتر بوده اسـ ــت ،لذا کارهای مهم و مسؤولیتها و
قدرتهای گوناگون را در دسـ ــت داشتهاند و این ،به مردان
امکانی برای سـ ــوء اسـ ــتفاده کردن از جنس مخالف  -به
نفع خودشـ ــان  -داده است .شـ ــما نگاه کنید ببینید که
کدام یک از سـ ــاطین ،ثروتمندان و پولداران و زرمندان و
زورمندان در دربارها و دستگاههایشان ،با داشتن پول و
مقام و قدرت ،به نحوی از انحا ،دسـ ــت به سمت ّ
تعرض و
ّ
تخطی و سوءاستفاده از زن دراز نکردهاند!؟
ّ
اسـ ــام در اینجا ،با کمال قدرت و قوت ایسـ ــتاده است

و بیـ ــن زن و مرد در جامعـ ــه ،مرزی قرار داده اسـ ــت .از نظر
اسـ ــام ،هیچ کس حق ندارد که این مـ ــرز را زیر پا بگذارد و
بشـ ــکند؛ چون از نظر اسـ ــام ،خانواده خیلی مهم است.
رابطه زن و مـ ــرد در محیط خانواده بهگونهای اسـ ــت ،و در
محیط جامعه ،بهگونهای دیگر اسـ ــت .اگر آن ضوابطی که
اسـ ــام در محیط جامعه به عنوان حایل بین زن و مرد قرار
داده است ،بشکند ،خانواده خراب میشود .در خانواده،
ً
غالبا به زن و گاهی هم به مرد ،ممکن اسـ ــت ظلم شـ ــود.
فرهنگ اسـ ــامی ،فرهنگ عدم اختالط زن و مرد اسـ ــت.
چنیـ ــن زندگیای با خوشـ ــبختی ادامه مییابـ ــد و میتواند
به درسـ ــتی و با رعایت موازین عقلی بچرخد و حرکت کند
و به پیش برود .در اینجا اسـ ــام سختگیری کرده است.
اگر آن ّ
حد و مرزی که در جامعه قرار داده شـ ــده است ،چه

از طـ ــرف زن و چه از طرف مرد بشـ ــکند ،اسـ ــام در مقابل
آن سـ ــختگیری میکنـ ــد؛ درسـ ــت نقطه مقابـ ــل آنچه که
شـ ــهوترانان عالم میخواسـ ــتهاند و عمـ ــل میکردهاند.
قدرتمندان و زرمندان و زورمندان ،مردشـ ــان ،زنش ـــان و
زیردستهایشـ ــان و کسـ ــانی که با آنها و بـ ــرای آنها زندگی
میکردهاند ،همیشـ ــه عکس این عمـ ــل میکردهاند .آنها
مایـ ــل بودهاند که این حجاب بیـ ــن زن و مرد ،از بین برود،
که این ،البته برای زندگى جامعه ّ
مضر و برای اخالق جامعه
ِ
بد اسـ ــت .برای حفـ ــظ ّ
عفت جامعه زیانبـ ــار و به خصوص
برای خانواده از همه چیز بدتر اسـ ــت .این ،بنیان خانواده
را متزلزل میکند.
امروز
ـوای
ـ
ـ
ع
د
تمام
دهد.
ی
م
ـت
ـ
ـ
ی
اهم
خانواده
اسـ ــام به
ِ
تبلیغاتى غربی با مسـ ــلمین هم بر
بلندگوهـ ــا و بوقهای
ِ

سـ ـ ِـر همین اسـ ــت .شـ ــما ببینید که در مقابل «حجاب»
چـ ــه حساسـ ــیتی نشـ ــان میدهند! ایـ ــن حجـ ــاب اگر در
جمهوری اسـ ــامی باشـ ــد ،آن را زشت میشـ ــمارند .اگر در
جوان
دانشـ ــگاههای کشورهای عربی باشـ ــد ،که دختران ِ
دانشـ ــجو ،بـ ــا معرفـ ــت و آگاهی و بـ ــا میل و اختیـ ــار خود
بهحجـ ــاب روی آوردهاندّ ،
حساسـ ــیت نشـ ــان میدهند.
ّ
اگر در بین احزاب سیاسـ ــی باشـ ــد ،حساسـ ــیت نشـ ــان
میدهند .اگر در مدارس و ّ
حتی دبسـ ــتانهای کشورهای
خودشـ ــان هم باشـ ــد  -بـ ــا اینکه زیردسـ ــت خودشـ ــان
است ّ -
حساسیت نشـ ــان میدهند .پس ،نقطه دعوا در
اینجاسـ ــت .البته در تبلیغاتشان ،دائم فریاد میزنند که
ّ
حق زن در اسـ ــام یا در جمهوری اسـ ــامی ،پایمال شـ ــده
اسـ ــت .خودشـ ــان هم به این قضیـ ــه اعتقـ ــادی ندارند و

میدانند که ّ
حق زن در جمهوری اسالمی تضعیف نشده،
بلکه تقویت شده است.
شـ ــما نـ ــگاه کنیـ ــد و ببینیـ ــد کــــه تعــــداد ّ
محصلین و
دانشـ ــجویان زن  -دختـ ــران تحصیل کننــــده در مراکز
عالـ ــی  -امـ ــروز در ایـ ــران بیشــــتر اســــت یــــا در دوران
حکومـ ــت طواغیت بیشـ ــتر بــــود؟ میبینیــــد که امروز
ــــجویان دخترِ برجســــته و
بیشـ ــتر اسـ ــت .تعداد دانش
ِ
دارای نمره ّاو ل در تحصیالت ،امروز بیشــــتر اســــت یا
در آن زمـ ــان بیشـ ــتر بـ ــود؟ میبینید که امروز بیشــــتر
اسـ ــت .عده زنانی کـ ــه در مراکز پزشــــکی و درمانی و در
مراکـ ــز گوناگون علمی در این کشــــور مشــــغول کار و
تحقیق هسـ ــتند ،امروز بیشتر اســــت یا آن روز بیشتر
بود؟ میبینید که امروز بیشــــتر اســــت .عــــده زنانی که
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هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :کتـ ــاب
«قهوهخانـ ــه در همـ ــدان» بخشـ ــی از
مجموعـ ــه دانشـ ــنامه اسـ ــتان همـ ــدان
اسـ ــت کـ ــه منتشـ ــر شـ ــده و بـ ــه تاریخ
پیدایـ ــش و کارکـ ــرد قهوهخانههـ ــا
پرداخته است.
«قهوهخانهها» یکی از نهادهای سـ ــنتی
سالهای گذشـ ــته بود که نیاز مردم آن
زمان برای دور هم جمع شــــدن ،موجب
پیدایش آن شد« ،قهو هخانهها» همان
چایخانههایی بود که در گذشـ ــته محلی
بـ ــرای تجمـ ــع افـ ــراد صاحـ ــب منصب و
مردمـ ــی بـ ــود کـ ــه تفریحـ ــی نداشـ ــتند و
عـ ــاوه بر گـ ــذران اوقـ ــات خـ ــود در آن
از کارهـ ــای عامالمنفعـ ــه نیـ ــز بهرهمنـ ــد
میشدند.
با تدویـ ــن دانشـ ــنامه اسـ ــتان همدان
بخشـ ــی از آن به قهوهخانـ ــه و تاریخ این
مکان سنتی پرداخته شـ ــده که با توجه
به اینکـ ــه قهوهخانـ ــه جزئـ ــی از فرهنگ
اصیـ ــل ایرانی اسـ ــت ،سـ ــعی کردیم طی
گفتوگویی با نویسـ ــنده این کتاب ،با
قهوهخانههـ ــا و کارکردهـ ــای آن بیشـ ــتر
آشنا شویم.
«علی اصغـ ــر حمدیه» پژوهشـ ــگر و نگارنده این کتاب
بـ ــا پژوهـ ــش میدانی در هفـ ــت فصـ ــل و  336صفحه
نوزدهمیـ ــن اثر مکتوب دانشـ ــنامه اسـ ــتان همدان را
چاپ کـ ــرده و همین کتاب باعث شـ ــد گفتوگویی با
این پژوهشـ ــگر همدانی داشـ ــته باشـ ــیم که قسمت
ســــوم از این گفت و گو را در ادامه میخوانید.
 از دیگـ ــر کارکردهـ ــای اجتماعـ ــی قهوهخانـ ــه
برایمان بگویید

در آن زمان اگر کسـ ــی بیکار بود ،مشکل مالی داشت
و یـ ــا بیمار بود ،اهالـ ــی قهوهخانه جمع میشــــدند و به
احوالپرســــی و عیادت آن فرد میرفتنـ ــد و پولی را برای
کمک یا عیادت به فرد میدادند که کمک حال با شـ ــد.
یا مثال در زمستان کسـ ــانی بودند که به کارهای فصلی
چـ ــون بنایی و گچـ ــکاری مشــــغول بودند و زمســــتان
کار آنهـ ــا تعطیـ ــل بـ ــود ،در قهو هخانــــه مینشســــتند،
اسـ ــفندماه که پولهـ ــا ته میکشــــید ،کســــانی بودند

در صحنــــه سیاســــت کشــــور و در عرصههـ ــای مجامع
بینالمللی حضــــور قدرتمند پیــــدا میکنند و در آ نجا
از حقوق و نظرات این کشــــور و این ملت  -که کشـ ــور
خود و ملت خودشــــان اســــت  -دفــــاع میکنند ،امروز
بیشتر است یا آن روز بیشــــتر بود؟ میبینید که امروز
بیشــــتر اســــت .آن روز زنــــان بــــا هیأتهــــای مختلف به
مســــافر تهای گوناگونی میرفتند؛ اما تشریفاتی بود.
برای هوســــرانی و نشــــان دادن ســــر و کول خودشان
به ا یـ ــن و آن بود .لکن زن مســــلمان امروز  ،در مجامع
جهانــــی ،در کنفرانسهای گوناگــــون جهانی ،در مراکز
علمــــی و در دانشــــگاهها ،حضــــور علمی یا سیا سـ ــی یا
خدماتی دارد .اینها ارزش دارد.
بیانات امام خامنهای در دیدار جمعی از پرستاران 1373/07/20

بخش سوم
کــــه برای بهــــار و تابســــتان از آنها وقـ ــت بنایی
و گــــچکاری میگرفتنــــد امــــا پولــــش را زود تـ ــر
پرداخــــت میکردنــــد و اینگونــــه آبرومندانه به
افراد کمک میکردند.
همچنیــــن در قهوهخانــــه کارهــــای خیری چون
تهیــــه جهیزیــــه بــــرای دختــــران نیازمنـ ــد ،حل
اختالفات ملکی و خانوادگی نیز انجام میشـ ــد.
بــــرای عیــــد نیــــز قهوهخانهچیها مسـ ــتمندان
محل را که میشــــناختند لــــوازم عیدی و لباس
و کت و شــــلوار میخریدند و گاهی ان را تحویل
مدرســــه میدادند تا کســــی از اینکه چه کسـ ــی
آنها را تهیه کرده ،مطلع نشــــود.
همچنین یکی دیگر اینکه عدهای از شهرستانها
و روستاها برای کار به همدان میآمدند که یا پول
مسافرخانه نداشتند و یا اهل همدان بودند ولی
خانه و کاشانهای نداشتند ،به قهوهخانه میآمدند
و در آنجا میخوابیدند.
برخی هم بیــــکار بودند کــــه ظهر بــــه قهوهخانه
میآمدنــــد و در آنجــــا ناهــــار را میــــل میکردند و
میرفتنــــد و برخــــی هم کــــه جایی بـ ــرای خواب
نداشــــتند شــــبها به قهوهخانه میآمدند آنجا
میماندند به آنها «ســــرداش خواب» میگفتند
یعنی کســــانی که در قســــمت گرمخانه تنور نام
میخوابیدند.
 اطالعـ ــات ایـ ــن کتـ ــاب را چگونـ ــه جم ـ ـعآوری
کرد هاید؟
مــــن از جوانی به نوعــــی با قهوهخانــــه در ارتباط بودم و
آشنا هســــتم و اطالعاتی داشــــتم ،چون من اهل شعر
بــــودم زیاد به قهوهخانــــه میرفتم مثال تابسـ ــتا نها در
قهو هخانــــه مر شــــد پایین بــــاغ ایرانی میرفتـ ــم و همه
اهالی شـ ــعر و ادب آنجا جمع بودند.
ادامه دارد

