کودکانه
ضمیمه رایگان روزنامه امروز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان:

پیشرفت  40درصدی
ساخت موزه هنرهای معاصر

کارکنان رسانهها
دورکار شوند
1

چهارشنبه  18تير 1399

 16ذیالقعده ۱۴۴۱

2
سال بیست و دوم

 8جوالی  ۲۰۲۰شماره 4558

معطلی بازگردانی ملک وقفی به شاهزاده حسین

(ع)

قرار است طر ح ارتقای بقعه متبرک شاهزاده حسین(ع) همدان به سایت گردشگری مذهبی تهیه شود

 ۸صفحه

معاون محیط زیست انسانی استان همدان:

باد مقصـر آلودگی
صفحه 2

شورای روابط عمومی استان
بهدنبال تسهیل اطالعرسانی

2

برگـــزیدهها

اعضــای شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی
اســتان همــدان بــا حضــور در دفتــر روزنامه
هگمتانــه نخســتین فعالیــت خــود را آغاز و
برنام ههــای طراحــی شــده در حوزه انســجام
اطالع رسانی را تشریح کردند.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه،
رئیس شورای هماهنگی روابط
عمومی استان همدان از اهم
فعالیتهای پیش روی این
تشکل پرده ...

استاندار همدان:

 2116طر ح استانی و ملی
در دست اجرا
اعتراف مسؤوالن به قیمت
نامتعارف حبوبات
متین ابراز امیدواری کرد با برداشت

محصوالت کشاورزی بازار حبوبات آرام شود

صفحه 2

ماسک بر صورت بوعلی سینا
نماد مبارزه با کرونا

دادستان نهاوند خبر داد:

احضار عامالن برگزاری  7مراسم
عروسی به مرجع قضایی
در بازرسیهای ستاد مقابله با کرونای
استان همدان از ادارات تأکید شد:

سلماسی خبر داد:

آغاز فعالیت شوراهای اجتماعی
محالت از ابتدای مهر ماه
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی شــورای
اســامی شــهر همــدان از تشــکیل شــورای
اجتماعــی محــات در تمــام محــات شــهر تا
مهر ماه سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه ،رضوان سلماســی
در جلســه کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی
شــورا ،افزود :طر حهای شــهر دوستدار
کــودک و شــورای اجتماعــی محالت
بــه عنــوان برند فرهنگی شــهر ،با
حمایت و پیگیری ...

جلوگیری از ازدحام در ادارات
تویسرکان هم قرمز
آمار لحظهای در حال تغییر است
وضعیت بغرنج کارگران

سوءمدیریتها پنهان
در سایه کرونا

2

در مراکز جامع سالمت انجام میشود

تست رایگان کرونا برای افراد با عالمت

سنجش نوآموزان از  21تیر
هگمتانــه ،گروه خبر همــدان :مدیرکل آموزش
و پرورش استان همدان گفت :سنجش نوآموزان
بــا رعایت کامل شــیوهنامههای بهداشــتی از  21تیر
ماه در استان همدان شروع میشود.
بــه گــزارش هگمتانــه ،محمــد پــورداود اظهــار
کــرد :بــرای پیشــگیری از کرونــا و حفــظ ســامتی
دانشآمــوزان و کارکنــان ،تعــداد پایگاههــای
ســنجش را افزایــش دادیــم تــا از شــلوغی و تجمــع
جلوگیری شود.
وی بــا بیــان اینکــه ســنجش نوآمــوزان در بــدو
ورود به دبســتان از اهمیت باالیی برخوردار است،
تصریــح کــرد :برنامــه ســنجش بــرای پیشــگیری و
تشــخیص ،شناســایی به موقع اختــاالت احتمالی

دانشآموزان و مداخالت بهنگام در ســنین طالیی
رشد آنها است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان با
اشــاره بــه افزایــش تعــداد پایگا ههــای ســنجش از
 20بــه  25پایــگاه ،اظهــار کــرد :بــر این اســاس تعداد
پذیــرش مراجعــان در هر پایگاه از  46نفــر به  20نفر
کاهش پیدا میکند.
پــورداود بــا تأکیــد بــر اینکــه بــر اجــرای
شــیوهنامههای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری
اجتماعــی در پایگاههای ســنجش نظارت مســتمر
خواهیــم داشــت ،تصر یــح کــرد :بیــش از  156نفــر
از همــکاران مــا در اســتان در اجــرای ایــن برنامــه
مشارکت دارند.

وی بــا بیــان اینکــه مدیــران بایــد از تاریــخ 15
تیرمــاه وارد ســامانه ســنجش بــه نشــانی csdeo.
 ir/tashkhis/homeشــده و نوبــت گیــری را انجــام
دهنــد ،افزود :پس از نوبت گیــری به همراه مدارک
الزم که در نوبت گیری به آن اشــاره شــده است ،در
تاریــخ مقــرر نوآمــوزان به همــراه یکــی از والدین به
پایگاه مراجعه میکنند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان
گفــت :در صورتــی کــه هــر یــک از دانشآمــوزان بــه
هــر دلیل نتواننــد در تاریخ مقرر به پایــگاه مراجعه
کننــد ،لغــو نوبــت توســط مســؤول پایــگاه صــورت
میگیرد و ســپس نوبت گیری مجدد از طریق مدیر
مدرسه انجام میشود.

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :معــاون
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا
گفــت :تســت کرونــا در مرا کــز خدمــات جامــع
ســامت ایــن اســتان بــرای افــراد واجــد شــرایط
نمونهگیری رایــگان صورت میگیرد.
بــه گــزارش هگمتانــه ،منوچهــر کرمــی اظهــار
کــرد :بــه منظــور پیشــگیری از بــار مراجعــات بــه
بیمارســتانها مراکــز جامــع ســامت در جر یــان
شــیوع کرونــا فعالتــر شــده و برخــی بــه صــورت
شــبانه روزی و تعــدادی همه به مدت  16ســاعت
بــه مراجعه کننــدگان خدمات ارائه کردند.
وی اضافــه کــرد :در این مراکز به ســؤا لهای
ا فــراد در زمینــه بیمــاری کرو نــا به صــورت دقیق

ردیف

عنوان

1

زمین مسکونی

8متری(دوبر) 1/9683/12174

متراژ
(مترمربع)

آدرس
شهرک فرهنگیان
بلواربهنامجو

247

مبلغ پایه
کارشناسي(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

24/700/000/000

1/250/000/000

مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و بصورت الک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.
الف :رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره  0100827682450بانك شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.
ب  :ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان
بند: 1مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.
پ  :اسناد خزانه يا اوراق مشاركت
محل دريافــت و تحويل اســناد  :همدان– ،خيابــان تختی– جنــب بانك قواميــن -دبير خانه ســازمان عمران و بــاز آفريني فضاهاي شــهري شــهرداري همدان–
تلفن 081- 32514444فکس081-32527999 :
مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات  :از تاريخ انتشار آگهي مورخ  99/4/18لغايت ساعت  14روز دوشنبه مورخ  99/4/30مي باشد.
زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت  17روز چهارشنبه مورخ  99/5/1در محل شهرداری مركزی همدان مي باشد.
حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
تبصره  :1سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
تبصره  :2هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .
تبصره  :3ســاير اطالعات و جزييات مربــوط به مزايده در اســناد مزايده
مندرج مي باشد.
تبصره :4كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.
تبصره  :5پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .
تبصره  :6شــرايط پرداخت :پرداخــت بصورت نقدي و همزمــان با انعقاد
قرارداد بوده و موضوع مزايده با امضاي قــرارداد تحويل و به قبض خريدار
ميرسد.
تبصره  : 7روي پاكتها ،مشــخصات پيشنهاد دهنده شــامل؛ مشخصات ملك

مورد نظر ،نام  ،نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.
تبصره  : 8مبلغ ســپرده شــركت در مزايده برنده اول ،هرگاه پس از ابالغ
قانوني  ،ظرف حداكثر هفت روز كاری حاضر به انعقاد قرارداد نشــود ،به نفع
سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شــهري ضبط خواهد شد در خصوص
نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان  ،بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره  : 9به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت
قانوني باشند  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره  : 10شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج
در اسناد مزايده مي باشد.

ضمنا متن آگهی فوق درسايت شهرداری همدان وسازمان عمران وبازآفرينی شهری به آدرس ذيل موجود می باشدhttp://ets.hamedan.ir .
تاريخ انتشار آگهي99/4/18 :
م الف 504

مراجعــه کننــدگان نیز بــه بیمارســتان ارجاع داده
میشوند.
وی بیــان کــرد :فعالیــت مرا کــز  16ســاعته
از هشــت صبــح آ غــاز و تــا  12شــب ادا مــه دارد
ا مــا بــرای مد تــی بــه علــت کا هــش بــار بیمــاری،
فعالیــت ا یــن مرا کــز تــا ســاعت  22بــود کــه هــم
اینک بســته به شــرایط و محل فعالیت ســاعت
کاری پیشبینی شــده ا ســت.
گفتنــی اســت ،مراکــز  16ســاعته شــهر همدان
در منطقــه خضــر خیابــان وحــدت ،انتهــای حصــار
ولــی عصر(عــج) راه روســتای علیآبــاد و خیابــان
میــرزاده عشــقی محوطــه کمــال آبــاد پذیــرای
مراجعه کنندگان اســت.

روشن مدیریت محترم چاپ روشن

ضایعه درگذشت همســر گرامیتان موجب تألم و تأسف شــد .این اندوه جانکاه را خدمت
جنابعالی تســلیت عرض نموده و از درگاه وحدانی خدای متعال بــرای آن مرحومه غفران

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شــهرداري همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده يك قطعه زمين مسکونی را از
طريق مزايده عمومي با شرايط زير واگذار نمايد .
موقعیت

و حســاب شــده پا ســخ داده میشــود همچنین
در صــورت ا عــام یــا مشــاهده عال ئــم ســاده و
ابتدایــی کرونــا در افــراد ،آزما یــش الزم صــورت
میگیرد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ابــن ســینا بیــان کــرد :نمونــه گیــری ،تســت اولیه
و تشــخیص اولیــه از افــراد مشــکوک بــه کرونــا
از مراجعــه غیــر ضــروری افــراد بــه بیمارســتانها
پیشگیری میکند.
کرمــی اظهــار کــرد :نمونهگیــری از مراجعــان
بــه مراکــز جامــع ســامت همــه روزه صــورت
میگیــرد و شــماری از افــراد بــه صــورت ســرپایی
مــداوا ،بــرای تعــدادی دارو تجویــز و شــماری از

جناب آقای نعمت

شماره 99 /10

پالک ثبتي

صفحه 2

عکس :هگمتانه

با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی

آگهي مزایده

روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ ۲۰۰۰ :تومان

سازمان عمران و باز آفریني فضاهاي شهري شهرداري همدان

الهی و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه

آگهی مزایده

(نوبت اول)

اجاره یک باب مغازه متعلق به جمعیت هالل احمر استان همدان
واقع در شهرستان مالیر

جم
عیت هاللاحمر
استان همدا ن

به اطالع می رساند جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره ی یک باب مغازه به متراژ 21
متر مربع ،با شــماره پالک ثبتی اصلی  ،2222واقع در شهرســتان مالیر ،به آدرس  :خیابان شــهدا _ روبروی بانک ملت که دارای
تجهیزات کف موزائیک – دیوار های داخلی سفید کاری – نمای بیرونی آجری  -بالکن داخلی – بصورت سقف طاق ضربی و امتیاز
برق ،متعلق به خود اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از محل به جمعیت هالل احمر شهرستان مالیر و جهت درج
قیمت پیشــنهادی خود ،ازســاعت  9روز پنج شنبه مورخ  99/4/19لغایت ســاعت  19روز دوشنبه مورخ  99/4/30به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند .
شرایط عمومی اجاره:
 -1به پیشنهاد های مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -2جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
 -3مستاجر حق واگذاری مورد اجاره خود را تحت هیچ شرایط و عنوانی به غیر ندارد.
 -4مســتاجر مکلف اســت کلیه قوانین و مقررات موضوعه در زمینه مسائل شــغلی ،عوارض شغلی ،کسبی ،مالیات ،بیمه و
حقوق دولتی را رعایت نماید.
 -5عوامل مســتاجر هیچگونه رابطه اســتخدامی با جمعیت نداشته و پرداخت حقوق و مزایای و واریز حق بیمه و مالیات به
عهده مستاجر می باشد.
 -6تهیه پروانه کســب و ســایر مجوزهای قانونی بر عهده مستاجر می باشد و جمعیت هیچگونه تعهد و وظیفه ای در
این خصوص ندارد.
 -7متقاضیان موظفند مجوز فعالیت صنفی در شغل مد نظر را در سامانه بارگذاری نمایند.
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 2116طرح استانی و ملی در دست اجرا

معاون محیط زیست انسانی استان همدان:

باد مقصر آلودگی

هگمتانــه ،گــروه خبر همــدان :معــاون محیط
زیســت انســانی ادارهکل حفاظــت محیط زیســت
یهــای اخیــر هــوای همدان
همــدان گفــت :آلودگ 
ناشی از وزش باد و خیزش گرد و غبار است.

وضعیت ناســالم برای گروههای حســاس قرار داشــت
کــه عامــل آلودگــی هــوا خشــک بــودن ســطح زمیــن
و بادهــای شــدیدی بــود کــه باعــث ایجــاد گــرد و غبــار
میشود.
عربی اظهار کرد :برخی مواقع غبار رقیقی در آسمان
شهر دیده میشود که از نظر دادههای آماری وضعیت
کیفی هوا در مرز آلودگی نیســت و نمیتوان تا رســیدن
به عدد تعیین شــده ،این وضعیت را به عنوان آلودگی
هوا برای گروههای حساس بیان و اطالع رسانی کرد.
به نقل از ایرنا ،اســتان همدان دارای پنج ایســتگاه
پایش وضعیت کیفی اســت که ایستگاه شهر همدان
در محــل جدیــد واقــع در محوطــه بیمارســتان بعثــت
مستقر شده است.

ازدحام گریزناپذیر در مطبها
مدرکیان :از پزشکان خواستهایم از پذیرش
بیماران بدون ماسک اجتناب کنند

هگمتانــه ،گــروه خبر همدان :رئیس ســازمان
نظام پزشکی استان همدان با بیان اینکه از تمام
پزشــکان خواســتهایم از پذیــرش بیمــاران بدون
ماســک اجتناب کنند ،گفت :جلوگیــری از ازدحام
جمعیــت در مطبها به طور  100درصــد قابل اجرا
نیست.
بــه گــزارش هگمتانــه ،علیرضــا مدرکیــان بیــان
کــرد :اگرچــه وظیفــه پزشــکان نیســت که ماســک
در اختیــار بیمــار قــرار دهنــد امــا برخی از آنهــا بنابر
وظیفه انسان دوستی این کار را انجام دادهاند.
وی ادامــه داد :پزشــکان در مــورد بیمــاران
بدحــال و افــراد مســن بــدون ماســک نیــز از خود
گذشــتگی میکننــد و اگرچــه طبــق مصوبــه ســتاد
ملــی کرونا نبایــد آنها را پذیرش کننــد اما این کار
را انجام میدهند.
وی دربــاره لــزوم ماس ـکزدن در شــرایط فعلــی
اعــام کــرد :اطالعــات جامعــه پزشــکی در رابطــه با
بیمــاری کرونا روز بــه روز افزایش مییابد و شــیوه
نامههــای بهداشــتی در حــال تغییــر اســت امــا در
حــال حاضر طبــق گفته مجمع کارشناســان دنیا و
ایران ماســک زدن و رعایــت فاصلهگذاری بهترین
روش پیشگیری است.
وی دربــاره نوبتدهــی در شــرایط کرونایــی
و جلوگیــری از ازدحــام در مطبهــا هــم توضیــح
داد :بــه تمــام مطبهــا تأکیــد کردهایــم شــیوه
نامــههــای بهداشــتی را بــه صورت کامــل رعایت
کننــد امــا فرهنــگ عمومــی در جامعــه وجــود
دارد کــه بایــد آن را بپذیر یــم؛ بــه عنــوان مثــال
بیــش از  40درصــد بیمارانــی کــه بعدازظهرهــا در
مطبهــا ویز یــت میشــوند از شهرســتانهای
ً
اطــراف میآیند و معموال زودتر از وقت به مطب
میرســند بــه ویــژه در مطبهــای ارتوپــدی بــه
علــت شــرایط جســمی بیمــار کاری از دســتمان
برنمیآیــد و حضــور بــه موقــع در مطــب تــا حدی
دســتخوش مشکالت است.
مدرکیان با تأکید بر اینکه خود را حافظ سالمت
مــردم و ملزم به رعایت شــیوه نامههای بهداشــتی
میدانیــم ،مطــرح کــرد :اگرچــه جلوگیــری از ازدحــام
جمعیــت و رعایــت شــیوه نام ههــای بهداشــتی در
بهــا بــه طــور 100درصــد قابــل اجــرا نیســت اما
مط 
بهــا درصــد قابــل قبــول و رضایــت بخشــی از
مط 
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت میکنند.
وی دربــاره تعــداد پزشــکان مبتــا بــه کرونا هم
گفت :خوشبختانه تعداد این پزشکان زیاد نیست
نهــا دوره نقاهــت و
و شــرایط خوبــی دارنــد ،اکثــر آ 
قرنطینــه را گذرانــده و بــه کار برگشــتهاند و در حال
حاضر هیچ پزشکی که عارضه دار باشد ،نداریم.
رئیــس ســازمان نظام پزشــکی اســتان همدان
چ گروهــی کمبــود پزشــک
بــا بیــان اینکــه در هی ـ 
نداریم ،یادآور شد :تمامی همکاران آماده خدمت
هســتند و در صــورت نیاز و درخواســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی ابــن ســینا میتوانیــم ســاعات
فعالیت آنها را افزایش دهیم.
وی در گفتگــو بــا ایســنا ،دربــاره پرونــدههــای
قصور پزشــکی ســه ماه نخســت ســال هم گفت:
بــه علــت اینکــه در ایــن مــدت مراکــز درمانــی و
بیمارســتانها نیمــه فعــال بودنــد آمار قصــور باال
نیســت همچنین هیچپروندهای از ســال قبل در
هیأت تجدید نظر وجود ندارد.
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استاندار همدان:

خبـ ـ ـ ــر

بــه گــزارش هگمتانــه ،عــادل عربــی روز ســه شــنبه
افــزود :بــا توجه به خشــک بودن ســطح زمیــن و تداوم
وزش باد در اســتان ،گاهی مواقع شــاهد آلودگی هوای
همدان به ویژه شهر همدان هستیم.
وی اضافه کرد :این وضعیت روز دوشــنبه تشــدید
شــد و هــوای همــدان را در وضعیــت ناســالم بــرای
گروههــای حســاس قــرار داد به گون ـهای که پــی.ام  10یا
همــان ذرات معلــق در هــوا با قطــر  10میکــرون به عدد
 110رسید.
معــاون محیــط زیســت انســانی ادارهکل حفاظــت
محیــط زیســت همــدان بــا بیــان اینکه وضعیــت کیفی
هوای همدان هم اینک در شــرایط ســالم اســت افزود:
ایــن اســتان در  2مــاه نخســت امســال یــک روز در

خبر همدان

هگمتانه ،گروه خبر همدان :اســتاندار همدان
گفــت 2 :هــزار و  44طرح اســتانی و  72طــرح ملی در

دســت اجرا داریم و تــاش میکنیم هرچه زودتر به
بهرهبرداری برسند.
به گزارش هگمتانه ،ســید ســعید شاهرخی روز
ســه شــنبه افــزود :بیتردیــد بــا بهرهبــرداری از ایــن
طر حها تحولی در پیشرفت همدان ایجاد میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه چهار ســد در همــدان در
دســت ساخت اســت ،عنوان کرد :ســد نعمتآباد
واقــع در اســدآباد و ســد شــنجور شهرســتان رزن،
امسال بهرهبرداری میشود.
شــاهرخی اظهــار کــرد :عملیــات ســاخت

ســد خــر مرود تویســرکان و گر یــن نهاو نــد نیــز
در د ســت ا جــرا ا ســت کــه ســاخت آنهــا ســرعت
مناسبی دارد.
اســتاندار همدان ابراز امیدواری کرد در ماههای
باقــی مانــده از دولت تدبیــر و امید همــه طر حهای
ناتمام این استان تکمیل شود.
ـتان
ـ
س
ا
های
ه
گلخان
وی افــزود :کل ظرفیــت
107
هکتار اســت کــه تالش داریم در پایان اجرای ســند
راهبردی توســعه اســتان ایــن میزان بــه  307هکتار
افزایش یابد.

شــاهرخی بــا بیــان اینکــه اســتان همــدان در
شــرایط ســخت اقتصــادی ،همچــون کارگاهی بزرگ
فعــال اســت اضافــه کــرد :امســال بیــش از  10هــزار
میلیــارد تومــان اعتبــار در زمینــه جهــش تولیــد در
همدان اختصاص یافته است.
اســتاندار همــدان تأکیــد کــرد :در اســتان 874
نفــر ّ
خیــر دار یــم که  204تــن از آنها در امر مدرســه
سازی کمک میکنند.
وی در گفتگــو با ایرنا ،ادامه داد :پویش «آجر به
آجر» جهشی در امر مدرسه سازی ایجاد میکند.

ماسک بر صورت
بوعلیسینا
نماد مبارزه با کرونا

هگمتا نــه ،گــروه خبــر همــدان :رئیــس
دانشــگاه علــوم پز شــکی ا بــن ســینا از
نصــب ما ســک بــر روی مجســمه بوعلــی
ســینا حکیــم هزار ههــا خبــر داد و گفــت:
ما س ـکزدن بوعلــی ســینا بــه عنــوان نمــاد
طــب دنیــا انجــام شــد و بــا تــاش ر ســانهها
ا یــن ا قــدام میتوا نــد در معر فــی همــدان به
عنــوان نمــاد ملــی تو ســط ســازمان بهــدات
جهانی مطر ح شــود.
به گزارش هگمتانه ،رشید حیدری مقدم با
تشــکر از نیروهای مردمی برای تأمین ماسک،
لبــاس ،اطالعرســانی در شــرایط بــروز کرونــا بــه
ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه مهمتریــن اتفاق
برای امدادگر حفظ خودش است.
حیــدری مقــدم تصریــح کــرد :کوچکتریــن
کــم کاری در اقدامــات مجموعــه بهداشــت و
درمــان وجــود نداشــته امــا بقیــه رونــد نیــاز به
کمکمردم ،رعایت ماسک زدن ،فاصله گذاری
اجتماعی ،شستشوی دست و پرهیز از حضور
افراد کرونا مثبت در اجتماعات است.
وی گفت :بازدیدهای نظارتی با جدیت برای
حفظ سالمت مردم در دستورکار است زیرا بی
یهــا در شــرایط کرونــا بــه معنی فشــار بر
توجه 
کادر درمان است.

سلماسی خبر داد:

آغاز فعالیت شوراهای اجتماعی محالت از ابتدای مهر ماه

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شهر همدان از
تشکیل شورای اجتماعی محالت در تمام محالت
شهر تا مهر ماه سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه ،رضــوان سلماســی در
جلســه کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورا،
حهــای شــهر دوســتدار کودک و شــورای
افــزود :طر 
اجتماعــی محــات به عنوان برند فرهنگی شــهر ،با
حمایت و پیگیری کمیسیون محقق شد.
وی اضافه کرد :ارتباط شــهر دو ســتدار کودک
و شــورای اجتما عــی محــات میتوا نــد در تحقــق

آموز شهــای شــهروندی نقــش مهمــی را ایفــا
کند.
وی به شــروع ثبت نام اعضای شورای اجتماعی
محالت اشــاره کرد و یادآور شد :فراخوان برای ثبت
نــام جهــت عضویــت در شــورای اجتماعــی محالت
جدید از هفته گذشــته آغاز شــده است و این ثبت
نام به صورت الکترونیکی انجام میشود.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی شــورای
اســامی شــهر همــدان در ایــن خصــوص اضافــه
کرد :پس از اتمام ثبت نام ،فعالیت این شــوراها از
ابتدای مهر ماه شروع خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی شــورای اســامی شــهر
همــدان ،وی برگــزاری دومیــن جشــن خودرویــی
اســتان همــدان به مناســبت میــاد امــام رضا(ع)
با مشــارکت ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری همــدان در پایانه مســافربری انقالب را
بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود :با توجه به شیوع
ویــروس کرونــا ،مزیت برگــزاری این نوع جش ـنها
بــه حضــور شــهروندان در داخــل خودروهای خود
بــا رعایــت شــیوه نامههــای بهداشــتی اســت کــه
ایــن ایــده ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــهرداری همدان قابل تقدیر است.

خبــــــــر

اعتراف مسؤوالن به قیمت
نامتعارف حبوبات

متین ابراز امیدواری کرد با برداشت محصوالت
کشاورزی بازار حبوبات آرام شود

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :رئیــس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت همــدان
گفت :با افزایش نرخ حبوبات ،برخی نشانهای
تجاری کشــوری محصوالت بســتهبندی شده را
با قیمتهای نامتعارفی در فروشــگاههای این
اســتان عرضــه میکننــد کــه نظــارت و بازرســی از
این دسته اقالم مصرفی تشدید شدهاست.
بــه گــزارش هگمتانــه ،حمیدرضــا متیــن
روز ســه شــنبه اظهــار کــرد :قیمــت درج شــده
روی برخــی از محصــوالت بســته بنــدی بــه ویژه
حبوبات با وزن و قیمت واقعی فاصله بســیاری
دارد کــه طبــق قانون ایــن شــرکتهای متخلف
بــه ســازمان حمایت از حقوق مصــرف کنندگان
معرفــی و ســپس برای رســیدگی مراجــع قضایی
بــه اســتان مربوطــه ارجــاع شــدند .وی اضافــه
کــرد :طبــق قانــون صنایع بســته بنــدی ،موظف
بــه قیمــت گــذاری بــر اســاس تعرفه ابالغ شــده
از ســوی دایــره قیمــت گذاری ســازمان صنعت،
معــدن و تجــارت اســتان محــل فعالیــت خــود
هســتند کــه بازرس ـیهای مــا از فروشــگاههای
زنجیرهای اســتان نشــان میدهد ایــن قانون به
درستی اجرا نمیشود.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ
حبوبــات در کشــور گفــت :برخــی از نشــانهای
تجــاری مطرح محصــوالت خود را بــا قیمتهای
غیرواقعی به بازار عرضه میکنند که غیر منطقی
و بی رحمانه است.
متیــن خاطرنشــان کــرد :بــه دلیــل کاهــش
واردات حبوبــات و اتمــام ذخیر ههــای موجــود،
قیمــت این اقالم افزایش یافــت که با آغاز فصل
برداشــت محصــوالت کشــاورزی در مناطــق
مختلــف امیدواریــم بازار حبوبات هــم به آرامش
برســد .بــه نقــل از ایرنــا ،وی بیــان کرد :عــاوه بر
اقــام بســته بنــدی ،حبوبات فل ـهای نیــز از دید
بازرســان مغفــول نمانــده و واحدهــای صنفــی
مفــروش در سراســر اســتان به
گرانفــروش و ک 
تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

پیشرفت  40درصدی ساخت
موزه هنرهای معاصر

شورای روابط عمومی استان بهدنبال تسهیل اطالعرسانی
هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :اعضای شــورای
هماهنگــی روابط عمومی اســتان همدان با حضور
در دفتر روزنامه هگمتانه نخســتین فعالیت خود
را آغاز و برنامههای طراحی شــده در حوزه انســجام
اطالع رسانی را تشریح کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه ،رئیــس شــورای
هماهنگــی روابــط عمومــی اســتان همــدان از اهــم
فعالیتهای پیش روی این تشکل پرده برداشت
و گفت :کارگروههای تخصصی در ذیل این شورا به
دنبــال امــکان تســهیل در روند اطالعرســانی با هم
افزایی رسانهها در حال فعالیت هستند.
اســداهلل ربانــی مهــر افــزود :اســتان همــدان بــا
غنای رســانهای کــه در بطن آن وجــود دارد ظرفیت
فزاینــدهای بــرای فراهــم کــردن بســتر مناســب و
مطلــوب اطــاع رســانی دارد و تاکنــون هــم شــاهد
یهــا و فعــاالن رســانه در
شــکوفایی روابــط عموم 
مقوله آگاهی بخشی به جامعه بوده ایم.
مشــاور اســتاندار و مدیــر روابــط عمومــی
اســتانداری همــدان تأکید کــرد :خوشــبختانه نگاه
مدیر یــت ارشــد اســتان بــه موضــوع اطــاع رســانی
نگاهــی ژرف و عمیــق اســت کــه از ایــن رهگــذر
میتــوان فرصتهــای طالیــی بــرای تعالــی آگاهــی

بخشی رقم زد.
وی همچنیــن روزنامه هگمتانــه را قدیمیترین
روزنامه استان همدان خواند و افزود :این رسانه با
پرهیز از حواشــی و با پرداختن به مسائل مورد نظر

شهروندان توانســته است طی سالیان متمادی با
مخاطب عامه ارتباط اعتماد آمیز خود را حفظ کند.
در ادامــه ایــن دیدار هــر یک از اعضای شــورای
هماهنگــی روابــط عمومــی اســتان همــدان بــه

بیــان دیــدگاه و نظرات خود در حوزه اطالع رســانی
پرداختــه و انتقــادات و پیشــنهادات خــود را در
جهــت بارورتــر شــدن محتــوای روزنامــه هگمتانه
بیان کردند.

معطلی بازگردانی ملک وقفی به شاهزاده حسین(ع)

قرار است طر ح ارتقای بقعه متبرک شاهزاده حسین(ع) همدان به سایت گردشگری مذهبی تهیه شود
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مســؤول پیگیری
امــور بقعــه متبــرک شــاهزاده حســین(ع) گفــت:
پیشنویــس تفاهمنامــه واگــذاری بانــک ملــی بــه
شــاهزاده حســین(ع) تهیــه شــده اســت امــا بایــد
برخــی مســائل کوچــک حقوقــی بیــن بانــک ملی و
بقعه حل شود.
بــه گــزارش هگمتانــه ،قــرار اســت طــرح ارتقــای
بقعــه متبــرک شــاهزاده حســین(ع) همــدان بــه
ســایت گردشگری مذهبی تهیه شود که در مرحله
اول تملــک امــاک و بناهــای موجــود در محــدوده
این طرح مطرح است.
برای کســب اطالعات بیشــتر به ســراغ مسؤول
پیگیری امور بقعه متبرک شــاهزاده حســین(ع) در

خرید توافقی محصوالت کشاورزی علیه دالالن

خرید توافقی  53هزار تن
انواع محصول کشاورزی
در همدان

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :مدیــر تعــاون
روســتایی اســتان همــدان گفــت :خر یــد توافقــی

همدان رفتیم.
فرهــاد فرزانــه بــا بیــان اینکــه اداره میــراث
فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری متولــی
تهیــه طــرح ســایت گردشــگری مذهبــی شــاهزاده
حســین(ع) شده اســت اظهار کرد :طبق اطالعات
موجــود ایــن اداره بــا دانشــگاه بوعلــی ســینا برای
تهیــه طــرح قراردادی منعقد کــرده و گویا اقدامات
نقش ـهبرداری هــم تمــام شــده و مشــاور در حــال
مطالعه منطقه است.
وی با اشــاره بــه اینکه پیشنویــس تفاهمنامه
واگــذاری بانــک ملی به شــاهزاده حســین(ع) تهیه
شــده اســت گفــت :بایــد برخــی مســائل کوچــک
حقوقی بین دو طرف بانک ملی و بقعه حل شود.
موجــب کاهــش واســطهگری در بخش کشــاورزی
و ایجــاد تعــادل در قیمــت بــرای تولیدکننــده و
مصرفکننده میشود.
بــه گــزارش هگمتانــه ،مجیــد مســلمیراد روز
گذشته اظهار کرد :طی سه ماه نخست سال جاری
 53هزار و  658تن انواع محصول کشاورزی توسط
شــبکه تعاونیهای کشاورزی ،روســتایی و تولید از
کشاورزان استان همدان خریداری شده است.

مســؤول پیگیری امور بقعه متبرک شــاهزاده
حســین(ع) در همــدان تصر یــح کــرد :چــون ایــن
موضــوع نیاز به کار حقوقــی دقیق دارد باید تمام
جوانــب بــه درســتی حــل شــود کــه اســتاندار نیــز
پیگیــر اســت و امیــدوارم بــه زودی مشــکل حــل
شود.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر اینکه آیا بانک
ملــی بــه صــورت کامــل بــه بقعــه واگــذار خواهــد
شــد؟ بیــان کــرد :خیــر ،قیــد و شــرطهایی دارد کــه
هنــوز قطعی نشــده ،ابتــدا باید مســائل حقوقی به
سرانجام برسد.
فرزانــه ادامــه داد :ممکن اســت خروجــی کار به
ســمتی پیش رود که در مرحلــه اول بخشهایی از
وی بــا بیــان اینکــه خر یــد توافقــی محصــوالت
امــری مهــم در صیانــت از منافــع کشــاورزان
بــوده و از افــت قیمــت جلوگیــری میکنــد گفــت:
کاهــش واســطهگری در بخش کشــاورزی ســبب
ایجــاد تعــادل در قیمــت بــرای تولیدکننــده و
مصرفکننده میشود.
مدیــر تعــاون روســتایی اســتان همــدان بــا
اشــاره به اینکه بیشــترین میــزان خر یــد توافقی به

بانک مربوط به ساختمان جدید یعنی پشت بانک
که در شاهزاده حسین(ع) است ،واگذار شود.
وی بــا بیــان اینکه در ســاختمان فعلی هم حق
عبــوری از بانــک بــه بقعــه شــاهزاده حســین(ع)
داده خواهد شــد افزود :شــرایط کرونا باعث تأخیر
در انجــام کار شــده امــا بــا ایــن وجــود پیگیــر امور
هستیم.
مســؤول پیگیری امــور بقعه متبرک شــاهزاده
حســین(ع) در همدان در گفتگــو با فارس ،افزود:
در حــال حاضــر شــرایط پیگیــری بهتــر شــده و
ً
احتماال تابســتان امســال اتفاقاتی در واگذاری رخ
دهــد هرچند هنــوز در این زمینــه نمیتوان قطعی
نظر داد.
محصــوالت جــو ،ذرت ،ســبوس و شــیر اختصــاص
دارد ،اظهــار کرد :خرید توافقی توســط تشــکلهای
بخــش کشــاورزی از جملــه تعاونیهای روســتایی،
کشــاورزی و تولیــد در اســتان همــدان انجــام
میشود.
وی خر یــد توافقــی را در جهــش تولیــد و بهبــود
وضعیــت اقتصــادی بهرهبرداران بخش کشــاورزی
مؤثــر دانســت و گفــت :هــدف از خر یــد توافقــی

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :مدیــرکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همــدان از
پیشــرفت  40درصــدی پــروژه مــوزه هنرهــای
معاصر همدان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه ،احمدرضــا احســانی
از رونــد ســاخت پــروژه مــوزه هنرهــای معاصــر
همــدان بازدیــد کــرد و از نزدیک در جریــان روند
ساخت این موزه قرار گرفت.
وی در حاشــیه این بازدیــد گفت :پروژه موزه
هنرهــای معاصر همدان  10ســال وقفه داشــت
و از دو ســال پیــش شــرایط بــرای ادامــه کار این
طــرح نیمــه کاره فراهــم شــد؛ اما پیشــرفت این
طــرح از ســال گذشــته تاکنون برابر بــا طول عمر
پروژه است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
همدان افزود :سال گذشته با وجود تحریمها و
مشــکالت مالی 5 ،میلیارد تومــان اعتبار دولتی
بــه این موزه اختصاص یافــت؛ اگر چه این مبلغ
کفاف همه کم و کاستیها را نداد اما توانستیم
در چند بخش کار ساخت و ساز را از سربگیریم.
وی بــا بیــان اینکــه مــوزه هنرهــای معاصــر
حهــای ملــی اســت ،گفــت :امســال هــم
جــزو طر 
از اعتبارهــای دولتــی مبلغــی بــرای ایــن پــروژه
اختصــاص یافتــه کــه پیگیر تخصیــص این مبلغ
هستیم .احسانی خاطرنشان کرد :در حال حاضر
موزه به پیشــرفت  40درصدی رســیده اســت و با
همین شــتاب تا پایان ســال به رقم  80درصد نیز
میرســد؛ هر چند برای تکمیل شــدن پروژه ،نیاز
بــه اعتبارهای بیشــتری دارد اما بــا رویکرد مثبت
دولتمردان مطمئن هســتیم که دستمان خالی
نمیماند.

کاهــش واســطههای بخــش کشــاورزی در خریــد و
فروش محصوالت کشــاورزی اســت کــه در نهایت
به سود کشاورز و مصرفکننده منتهی میشود.
مســلمیراد اضافــه کــرد :شــبکه تعاونیهــای
شهرســتان همــدان بــا خریــد بیــش از  6هــزار تــن
انواع محصوالت کشــاورزی بیشــترین میزان خرید
توافقــی در اســتان را در ســه مــاه نخســت امســال
داشته است.

ایران و جهان

اخبار کوتاه
آخرین آمار کرونا در ایران

فوتیها به  200نفر رسید!

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت :دو هــزار
و  637بیمــار جدیــد در کشــور شناســایی شــد؛
مجمــوع بیمــاران در کشــور به  245هــزار و 688
نفــر رســید.تا ظهــر دیــروز 200بیمــار جــان خــود
را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان
ایــن بیمــاری بــه  11هــزار و  931نفــر رســید .تــا
روز گذشــته  207هــزار نفــر از بیمــاران ،بهبــود
یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــدهاند.
اســتانهای خوزســتان ،هرمــزگان ،بوشــهر،
کرمانشــاه ،کردســتان ،ایــام ،آذربایجانهــای
غربــی و شــرقی و خراســان رضــوی در وضعیــت
قرمــز قــرار دارند.اســتانهای تهــران ،اصفهــان،
مازندران ،گلستان ،البرز ،کرمان ،یزد ،سیستان
و بلوچســتان ،همــدان و اردبیــل در وضعیــت
هشدار قرار دارند.

مجوز استخدام  3000پرستار
صادر شد
سازمان برنامه و بودجه با درخواست وزارت
بهداشــت بــرای اســتخدام  3هــزار پرســتار بــا
اولویت نیروهای قراردادی و شــرکتی شــاغل در
کادر درمان موافقت کرد.

حق مسکن  300هزار تومانی
باید از اول سال پرداخت شود
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و
پیمانــکاری گفت :حق مســکن  300هزار تومانی
باید از ابتدای ســال پرداخت شــود؛ مگر حقوق
برای یک سال تعیین نمیشود؟ چگونه ممکن
اســت حــق مســکن بــرای یــک ســال تعییــن
نشود؟!

قیمتها با قدرت خرید مردم
سازگار شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:
تهــا با قدرت خرید
دولت در تالش اســت قیم 
مردم ســازگار شود.مقرر شــد سلسله جلساتی
بــا نماینــدگان مجلــس بــه منظــور تدویــن
برنامههای مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی
کشور برگزار شود.

انحصارگرایی در واردات
قطعات خودرو
«حســینیکیا» عضــو کمیســیون صنایــع
مجلــس گفــت :بیــش از  60تا  70درصــد قطعات
وارد شــده تنهــا در دســت پنــج تــا  6نفــر از افراد
است و طبیعی است که وقتی انحصار به وجود
میآیــد به طور قطع پشــت ســر آن فســاد ایجاد
خواهد شد .زمانی که انحصار باشد به طور قطع
یــک مافیایــی به وجــود میآید که هر جــا که آنها
اراده کننــد خودروســازی را بــه تمــام معنــا تحت
سلطه خود بگیرند.

ممنوعیت واردات گوشی موبایل
باالتر از  300یورو لغو شد
بــا تصمیــم نهایی کمیتــه متشــکل از وزارت
صمــت ،بانــک مرکــزی ،و وزارت ارتباطــات هیــچ
تغییــری در واردات گوشــی موبایــل باالتــر از 300
یــورو به وجــود نخواهد آمــد و روال واردات این
گوش ـیها حتــی بــه صورت مســافری هــم بدون
هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.

سهام عدالت  16میلیون
و  213هزار تومان شد
ســامانه اســتعالم لحظ ـهای ارزش ســهام
عدالــت ِب ـهروز شــد و ارزش ســهام عدالــت بــا
ارزش اولیه 532هزارتومانی به  16میلیون و 213
هزار تومان رســید .بر این اساس سود  670هزار
تومانی طی یک روز کاری عاید مشــموالن سهام
عدالــت بــا ارزش اولیــه 532هــزار تومانــی شــده
است.

ادامه گرانفروشی مر غ
قیمــت مر غ در بازار به حــدود  17هزار تومان
کاهــش یافت امــا هنوز باالتر از نــرخ مصوب 15
هــزار تومانــی خود اســت .اتحادیه فروشــندگان
پرنــده و ماهــی تهــران چنــدی پیــش اعــام کرد
کــه فروش مر غ بیشــتر از  15هــزار تومان تخلف
است.

سوءقصد به جان
نخستوزیر کانادا
بــر اســاس گــزارش شــبکه «س ـیتیوی»،
مــردی بــه همــراه ســاحی کــه گفتــه میشــود
اســتفاده از آن ممنــوع بــوده بــه قصــد قتــل یا
مجــروح کردن «جاســتین ترودو» وارد خانه وی
شده است.

چهارشنبه  18تير 1399
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معاون سازمان امور مالیاتی:

شناسایی  300هزار نفر با تراکنش بانکی باالی  5میلیارد تومان
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انعکاس

تنور داغ کورههای آجرپزی در تابستان

بازار داغ خرید و فروش کد ملی

هگمتانــه ،گــروه ایران و جهان :معاون ســازمان
امــور مالیاتــی از شناســایی  5هــزار شــرکت کاغــذی
خبــر داد و گفــت :نمره عملکرد ســازمان مالیاتی 18
تا  19است.
محمــود علیــزاده در مورد آخر یــن وضعیت اخذ
مالیــات از خانههــای خالی ،اظهار کــرد :هنوز چیزی
شــروع نشــده اســت؛ مــا گفتیــم اگــر ســامانه ملــی
امــاک و اســکان تکمیل شــود و بتوانــد خانههای
خالــی را معرفی کند ،کار را شــروع میکنیم چراکه در
قانــون تأکید بر این شــده که از طریق این ســامانه
بایــد نشــانهگذاری و شناســایی خانههــای خالــی
انجام شود.
 شناســایی خانههای خالی هنوز شــروع نشــده
است
معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان امــور مالیاتــی
در پاســخ بــه این ســوال که گفتــه بودیــد هفته بعد
شناســایی خانههــای خالی شــروع میشــود ،عنوان
کرد :نگفتیم شــرو ع میشــود .متولیان امر ســامانه
گفتند که در حال رســیدن به شــاخصها هستند و
گفتیم اگر این موضوع به درستی عمل کند نسبت
به اخذ مالیات آن اقدام میکنیم.
 نمره  19عملکرد سازمان مالیاتی
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه اگــر بخواهید در
روز مالیــات بــه عملکرد ســازمان امــور مالیاتی نمره
بدهیــد از  20چــه عــددی در نظــر میگیر یــد؟ گفــت:
ظرف یک ســال گذشته ســازمان حرکتهای خوبی
ً
را شــروع کــرده مخصوصــا دربــاره قانــون ســامانه
پایانــه فروشــگاهی زمانبنــدی که قانــون پیشبینی
کــرده بــرای حرکــت به ســمت اطالعات به درســتی و
به هنگام عمل شــده اســت .فکــر میکنم جهش و
حرکت ســازمان مناســب بوده و میتوان بر اساس
آن نمــره خوبــی به خودش بدهــد .از  20حداقل  18تا
 19میتوان به سازمان داد.
ایــن مقام مالیاتی ادامه داد :در بحث هوشــمند
ســازی ظرف یک سال گذشته خیلی خوب کار شده
و امیدوار یــم ســال  1400بــا پیادهســازی پایانههــای
فروشــگاهی و اســتقرار ســامانه مودیــان تکمیــل
شــود .اکنــون میخواهیــم کل رویدادهــای مالــی
فعاالن اقتصادی را در ســامانه مودیان ثبت و ضبط
کنیم و بستر آن در حال ایجاد شدن است.
ً
علیــزاده در پاســخ بــه این ســوال که قطعــا مردم
بایــد بــه عملکرد ســازمان نمــره قبولی و بــاال بدهند
و البتــه نمیتــوان یــک برنامــه را محــور ارزیابــی قــرار

داد ،خاطرنشــان کــرد :کاری که گفتم هنوز کســی آن
را ندیــده و فعــا متخصصــان و دســت انــدرکاران و
همچنین دستگاههای نظارتی از آن با خبر هستند.
شــروع کار ســال  1400اســت و اکنــون مقدمــات و
بسترهای آن فراهم شده است.
 صدور صورت حساب الکترونیکی برای مودیان
کار نکرده
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای ِ
نمره  19به خودتان دادید؟ بیان کرد :کاری که کردیم
را نمــره دادیــم بــر اســاس زمانبنــدی کــه داشــتیم
بســترها ،آمــاده ســازی شــده اســت .همچنیــن
بیزینــس مــدل پایان ههــای فروشــگاهی را تدویــن
کردیم و بر مبنای آن سامانه و نرمافزار آماده است.
ســال آینــده صــورت حســاب الکترونیکــی یونیــک
کــه در اختیــار ســازمان اســت ،ارائــه میشــود .یعنی
فعــاالن اقتصــادی هــر فاکتور خر یــد و فروشــی را که
صــادر میکننــد درون کارپوشــه خــود در ســامانه
مودیــان انجــام میدهنــد و ســازمان به منشــأ همه
رویدادها دسترسی دارد.
 بازار داغ خرید و فروش کد ملی
معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان در مــورد داغ
شــدن بــازار خرید و فروش کد ملی بــه منظور صدور
فاکتورهــای خر یــد و فــروش از  500هــزار تومــان تــا
 2میلیــون تومــان ،تصریــح کــرد :کارهایــی کــه انجام
شده برای جلوگیری از این اتفاقات است .فهرست
تهــا در حال اصالح
موضــوع ماده  169قانــون مالیا 
اســت .مدارکــی کــه بــرای عملکــرد مالیاتی ســال 99
گرفتــه میشــود بــر مبنــای ســریال فاکتــور فــروش
اســت .اصالح قانون مالیــات ارزش افزوده نیز به ما
کمک میکند.
 تفاهــم نامــه ســه جانبــه بــرای شناســایی
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف
ً
وی در مــورد اینکه معموال ســازمان امور مالیاتی
اینگونــه فاکتورهــای خر یــد و فــروش را قبــول
نمیکنــد و در نهایــت مالیــات را بــه روش خــودش

حســاب کتــاب میکنــد ،یــادآور شــد :حســاب کتاب
دســتی ندار یــم و همــه در ســامانه تعریف میشــود.
از طرفــی بحثهای کنترلی نیز وجود دارد .همچنین
تفاهمنامه ســه جانبه میان دادستانی تهران وزارت
اطالعات و ســازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای
صــوری و کارتهای بازرگانــی اصطالحا یکبارمصرف
بــه منظــور پیگیــری و ردیابــی آنهــا امضــا شــده و
فایلهای مالی آن تهیه شد.
معــاون ســازمان مالیاتــی افــزود :وزارت
اطالعــات بــا توجــه بــه دسترس ـیهایی کــه دارد
پشــت پــرده کارتهــا و فاکتورهــا را شناســایی
میکنــد .دادســتانی بــا توجه بــه مــاده  274قانون
مالیاتهــای مســتقیم پیگیــر جرائــم صــدور
فاکتورهــای صــوری اســت .همچنیــن ســازمان
مالیاتــی پروندههــای قبــل از ســال  95را بــا کاوی
خواهد کرد تا ســوء اســتفاده شــرکتهای کاغذی
به صورت عمیق بررســی شود.
  5هزار شرکت کاغذی
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد :در کشور
حداقــل  5هــزار شــرکت کاغــذی داریم کــه البته این
شــرکتها به صــورت قانونی ثبت شــده اما ماهیت
فعالیــت آنها صوری و بــرای صدور فاکتورهای واهی
و انحراف در مباحث مالی است.
  5هــزار ثروتمنــدی کــه وضعیــت مالیاتــی آنهــا
مشخص نیست
علیــزاده دربــاره موضــوع شناســایی  300مــودی
ثروتمنــد نیز عنوان کرد :بحث به این شــکل اســت
کــه رســیدگی بــه تراکن 
شهــای بــاالی  5میلیــارد
تومــان در دســتور کار بــود و اطالعــات آن اســتخراج
شــد .حــدود  300هــزار نفر کــه دارای تراکنش باالی 5
میلیــارد تومان بودند که مورد رســیدگی قرار گرفت.
بــرای آنهــا پروفایــل مالیاتی تشــکیل شــده و از این
تعــداد ،پرونــده تراکنــش بانکــی  5هزار نفــر در حال
رســیدگی است که آیا مشمول مالیات هستند و در
زمان خود آن را ابراز کرده اند یا خیر؟
 آخر یــن وضعیــت الیحــه مالیــات بــر عائــدی
سرمایه
وی در مــورد آخر یــن وضعیــت الیحــه مالیــات
بــر عایــدی ســرمایه ،گفــت :الیحــه در کمیســیون
تخصصی دولت در حال بررســی است و امیدواریم
هــر چه زودتر تمام شــود .همچنین مجلس طرحی
دارد کــه روی مســکن متمرکز اســت در ایــن زمینه
همکاری خواهیم داشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس توضیح داد

حقوق نمایندگان  11میلیون تومان
و متناسب با قانون خدمات کشوری است

هگمتانــه ،گــروه ایــران و جهــان :عضــو هیــأت
رئیســه مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از
حاشیهســازیها در مــورد مجلــس و خصوصــا
موضــوع اخیر حقــوق نماینــدگان ،گفــت :حقوق
نماینــدگان حــدود  11میلیون تومان و متناســب
با قانون خدمات کشــوری است و ودیعه مسکن
نیز هر ماه از این مبلغ کسر میشود.
احمــد امیرآبــادی بــا اشــاره بــه برخــی حواشــی
ایجاد شــده در مورد واریز مبلغ بیش از دویســت
میلیــون تومــان بــه حســاب نماینــدگان گفــت :با
توجــه بــه اینکــه نماینــدگان شهرســتانها بــرای
چهــار ســال در تهــران اســکان دارنــد ،مبلغــی آن
هــم برای یــک بار در طــول دوره نمایندگــی به آنها
به صورت تســهیالت پرداخت میشود و در طول
دوره از حقوق نمایندگی کسر میشود.
وی افــزود :در مجلــس دهم یعنی چهار ســال
پیــش  250میلیون ودیعه مســکن به نمایندگان
تعلــق گرفت اما این دوره با وجود تورم و افزایش
قیمتها این مبلغ کاهش  50میلیونی داشــت و
نماینــدگان با این مبلغ میتوانند منزلی متوســط
در نقاط مرکزی شهر بگیرند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی
تأکیــد کــرد :هــر نماینــده بــه تناســب تعــداد
شــهرهای حوزه انتخابیــه باید دفتر پاســخگویی

و خدمت داشــته باشــد .برخی نمایندگان مجبور
هســتند در پنــج شهرســتان دفتــر اجــاره کننــد و
بــرای گرفتــن دفتــری در شــأن مــردم و مراجعــان
مبلــغ خــاص ایــن کار بــه آنهــا تعلــق میگیــرد که
ارتباطــی بــه حقــوق نــدارد .در مــورد حقــوق نیــز
مبلــغ حقــوق حــدود  11میلیون تومان متناســب
بــا قانون خدمات کشــوری به آنهــا تعلق میگیرد
و ودیعــه مســکن نیــز هــر مــاه از این مبلغ کســر
میشود.
وی تصریــح کــرد :مجلــس خــود را موظــف بــه
پیگیــری مشــکالت مــردم میدانــد و نماینــدگان
نیــز دغدغــه ایــن را دارنــد و تــا جایی کــه اختیارات
نمایندگی و شــرایط کشور اجازه دهد با تمام توان
مســائل را دنبال میکننــد و دفاتــر نمایندگان نیز
پذیرای مردم و صحبتهای آنها است.
امیرآبــادی در پایــان بــا بیان اینکه طــرح ازدواج
اجبــاری ،تغییــر نــام فــرودگاه امــام ،فیلترینــگ
اینســتاگرام و تشــکیل فراکســیون ســیر و پیــاز و
عدس در مجلس مطرح نبوده ،اضافه کرد :قطعا
حاشیهسازان برای مجلس دلسوز مردم نیستند
و در شــرایطی که همه مردم با مشــکالت مختلف
دســت و پنجــه گــرم میکننــد ،حاشیهســازی و
بدبیــن کــردن مردم نســبت بــه خدمتگزارانشــان
همراهی با دشمنان است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد
 24هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد

هگمتانــه ،گــروه ایــران و جهــان :معــاون
اقتصــادی بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه رشــد
نقدینگــی در هفتــه پایانــی ســه ماهــه اول ســال
جــاری  7.3درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا هفتــه
مشــابه ســال قبــل  2واحــد درصــد بیشتــر شــده
اســت ،گفــت :افزایــش حــدود  2واحــد درصــدی
رشــد نقدینگــی در قیاس با فشــارهای واردآمده بر
اقتصــاد کشــور بســیار محدود اســت و نیــز الزامی
بــرای تداوم آن در ماههای آ تی وجود ندارد.
پیمان قربانی ،در تشریح دالیل رشد نقدینگی و
سیاس ـتهای اتخــاذی بانک مرکزی بــرای کنترل آن
اظهــار کــرد :اقتصــاد ایــران در ســالهای اخیر تحت
تحریمهای اقتصادی بسیار شدید قرار گرفته است
و این امر درآمدهای ارزی و دولت را به شــدت متاثر
ســاخته و از ســوى دیگر ،در چنین شــرایط تحریمی،
گســترش ویــروس کوویــد  19نیــز بــر مشــکالت
اقتصادی کشور افزوده است.
 رشــد نقدینگــی در ســه ماهــه اول امســال 2
درصد بیشتر از پارسال
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــرایط اقتصاد کشــور در
فصــل اول ســال جــاری با فصل مشــابه ســال قبل
بســیار متفــاوت اســت ،افزود :در این شــرایط رشــد
نقدینگی در هفته پایانی ســه ماهه اول ســال جاری
 7.3درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا هفتــه مشــابه
ســال قبــل ( 5.3درصــد) دو واحــد درصــد بیشــتر
شــده اســت .افزایش حــدود  2واحد درصدی رشــد
نقدینگی نیز در قیاس با مشــکالت برشمرده شده
بســیار محدود اســت و نیز الزامی بــرای تداوم آن در
ماههای آتی وجود ندارد.
 حــدود  24هــزار میلیــارد تومــان اوراق بدهــی
دولت فروخته شد
معــاون اقتصــادی بانــک مرکزی ،با بیــان اینکه
بانــک مرکــزی بــا علــم بــه شــرایط حاکــم بــر محیــط
اقتصــاد کالن کشــور تــاش کــرده تــا بــا طراحــی،
اعــام و اجــرای چارچــوب جدیــد سیاســت پولــی
(در راســتای دســتیابی بــه هــدف تورمــی اعالمــی)
مدیریت مؤثرتری بر رشــد نقدینگی داشته باشد،
تصر یــح کــرد :بانــک مرکــزی در چارچــوب اجــرای
دســتورالعمل عملیات بازار به دنبال جذب منابع
مــازاد بانکهــا بــراى کنتــرل آ ثــار تورمــى آن بوده و
تعییــن و افزایــش کــف داالن نــر خ ســود در ایــن
راســتا صورت گرفته است.
وی ادامــه داد :از جملــه اقدامــات دیگــر بانــک
مرکــزى ،برگــزاری پنــج مرحلــه از حــراج اولیــه اوراق
دولــت اســت که از طریق آن حــدود  24هزار میلیارد

وزیر نیرو:

تامین آب  17استان با استفاده از آب دریا
انرژ ی واحدهای آب شیرین کن از گرمای نیروگاههای حرارتی
تامین ِ

تومان منابع برای دولت از نقدینگی موجود جامعه
با نرخ پایین تأمین شده است.
 عــدم انتشــار اوراق بدهــی در شــرایط فعلــی
مفهومی جز افزایش پایه پولی ندارد
قربانــی افــزود :عدم تأمیــن مالی دولــت از طریق
انتشــار اوراق در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور
مفهومــی جز تأمیــن مالی از بانک مرکــزی و افزایش
پایــه پولــی ندارد کــه بانک مرکزی با همــکاری دولت
تالش کرده اســت که از نقدینگی موجود این منابع
را تأمین مالی کند.
عضــو هیأت عامــل بانــک مرکزی ضمن تشــریح
اقدامــات بانــک مرکــزی در حمایــت از شــاغالن و
کســب و کارهــا پس از شــیوع ویــروس کرونا گفت:
یکــی از موضوعــات مهــم پس از گســترش ویروس
کوویــد  19در جهان نحوه محافظــت از فعالیتهای
اقتصادی و حمایت از شاغالن و کسب و کارها بود.
در دنیــا ،کشــورهای درگیــر این موضوع با اســتفاده
از سیاس ـتهای تســهیل گیری مالی و حمایتهای
کهــای مرکــزی بــه جهــت کاهــش تبعــات آن بــر
بان 
اقتصاد کشور همت ورزیدهاند.
   67درصــد از منابــع تأمین شــده بــرای مقابله با
تبعات اقتصادی شیوع کرونا توسط بانکها تأمین
شده است
قربانــی افزود :در این شــرایط ،بانک مرکزی ایران
نیــز در چارچــوب مصوبــاب ســتاد ملــی کرونــا و بــا
همراهــی دولت و تدابیر اتخاذ شــده ســعی کرد تا با

لحاظ شرایط پولی حاکم بر اقتصاد کشور با کمترین
آ ثــار پولی ،تأثیــر منفی این ویروس بــر فعالیتهای
اقتصــادی را محــدود ســازد .بــر همیــن اســاس ،بــا
همکاری بانکهــا و بهرهگیری از منابع مازاد موجود
در بــازار پــول بــه اجــرای سیاس ـتهای حمایتــی
پرداخــت؛ بــر این اســاس  33درصــد منابــع را بانک
مرکــزی و  67درصــد منابــع را بانکهــا تأمیــن کردنــد
تا این سیاســت اجرایی شــود .لــذا در این خصوص
امــرى متفــاوت از رونــد جهانــى رخ نــداده اســت و
انتظــار میرود این سیاســت حمایتــی در این مقطع
زمانــی در تحلیــل رونــد رشــد نقدینگــی مــورد توجه
جدی قرار گیرد.
معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه
اظهارنظرهــا و تحلیلهــا از ســوی برخــی از رســانهها
و کارشناســان گفــت :در مجمــوع ،بانــک مرکــزی
در چارچــوب رهیافــت جدیــد سیاســت پولــی و بــا
بکارگیــری عملیــات بــازار باز بــه دنبال دســتیابی به
هــدف تورمــی اعالمــی اســت و بــر همیــن اســاس
تــاش میکنــد تا نیــاز مالی دولــت و کســب و کارها
را از نقدینگــی موجــود در جامعــه تأمیــن کنــد .در
چنیــن شــرایطی انتظــار م ـیرود تحلیلگران بــا لحاظ
محیــط اقتصــاد کالن کشــور بــه ارائــه تحلیلهــای
واقعبینانــه پرداختــه و موجــب تشــویش اذهــان
عمومــی و شــکلگیری انتظــارات التهــاب آفریــن
نشــده و اثربخشــی سیاس ـتهای پولــی و مالــی را
محدود نسازند.

هگمتانــه ،گــروه ایــران و جهــان :وزیــر نیــرو،
گفت:کار مطالعاتی تأمین آب  17اســتان کشور ،در
ن کن
پهنهای وسیع با استفاده از نصب آبشیری 
و بهره از منابع آب شور دریا ،در حال انجام است.
رضــا اردکانیــان ،ضمــن اشــاره بــه برنامه جدی
وزرات نیــرو به منظور تأمین آب از منابع آب شــور
در یــا ،گفــت :کار مطالعاتــی تأمیــن آب  17اســتان
کشــور ،در فاصله 100کیلومتر با اســتفاده از نصب
آبشــیرین کــن و بهــره از منابع آب شــور دریا ،در
حال انجام است.
وزیر نیرو ،در بیان فناوری ســاخت آب شیرین
کــن ،اظهــار کرد :فنــاوری ســاخت این ابــزار روز به
روز در حــال پیشــرفت اســت و هزینه تمام شــده
شیرین کردن آب به واسطه ارتقاء فناوری کاهش
مییابد.
 تامیــن انــرژی آب شــیرین کــن بــا اســتفاده از
خروجی نیروگاههای حرارتی
وی در توضیــح اســتفاده از گرمــای خروجــی
نیروگاههــای حرارتی در کشــور به منظور راهاندازی

بشــیرین کــن ،افــزود :تأمیــن انــرژی
واحدهــای آ 
واحــد آب شــیرین کــن بــا اســتفاده از خروجــی
نیروگا ههــای گازی و ســیکل ترکیبــی ،عــاوه بــر
افزایــش بهــرهوری نیروگا ههــای حرارتــی منجــر به
تأمیــن آب شــرب بخش عمــدهای از اســتانهای
ساحلی خواهد شد.
اردکانیان ،در پایان ،با اشاره به تاسیس مرحله
دوم پــروژه بــزرگ آبشــیرین کــن بندرعبــاس،
تصریــح کــرد :ایــن پــروژه در هفت ههــای آ تــی و در
قالــب پویــش الف-ب-ایــران افتتاح خواهد شــد
و منجــر بــه تأمیــن آب بیــش از ظرفیت مــورد نیاز
بندرعباس و شهرهای اطراف میشود.

امید واهی برای خانهدارشدن 330هزار نفر تا مرداد 1400
هگمتانــه ،گــروه ایــران و جهــان :در حالــی
رئیسجمهــور خانــهدار کــردن ســپردهگذاران
صنــدوق پسانــداز یکــم را یکــی از اولویتهــای
دولــت اعــام کــرده اســت کــه بــا وام ایــن صنــدوق
میتــوان حــدود  8و نیــم متــر واحــد مســکونی در
تهران خریداری کرد.
حســن روحانــی رئیــس جمهــور در جلســه اخیر
ویژه ساماندهی مسکن ،اظهار کرد :تأمین مسکن
نیازمنــدان واقعــی که در طرح ـ صنــدوق پسانداز ـ
مســکن یکم ثبتنام و پول واریز کردهاند ،اولویت
اول و اصلی دولت است.
حســن روحانــی افــزود :حــدود  330هــزار نفــر در
این طرح ســرمایهگذاری کردهانــد که همه تالش ما
این اســت تا پایان این دولت ،آنها صاحب مسکن
مناسب شوند.
بر اســاس جدیدترین آمار منتشرشــده از سوی
وزارت راه و شهرســازی و بانــک مرکــزی متوســط
قیمــت هــر مترمربــع واحــد مســکونی در تهــران از
مــرز  19میلیــون تومان عبور کرده اســت .در آخرین

مــاه بهــار متوســط قیمــت هــر مترمربــع آپارتمــان
 19میلیــون و  71هــزار تومــان بــود که در مقایســه با
اردیبهشــت مــاه حــدود  2میلیون تومانــی افزایش
یافــت.از ســوی دیگــر هماکنــون حداکثــر وامــی کــه
در صنــدوق پسانــداز یکــم بــه زوجیــن پرداخــت
میشــود  160میلیــون تومــان و مربــوط بــه تهــران
اســت .با ایــن مبلغ میتــوان در زمــان حاضر حدود
 8.4مترمربــع واحــد مســکونی را خریــداری کــرد .بــا
ایــن تفاســیر بهنظــر نمیرســد وعــده رئیسدولــت
دوازدهــم در خان ـهدار کــردن  330هــزار ســپردهگذار
صنــدوق پسانداز مســکن یکم تا مردادماه ســال
 1400محقق شود.
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دامداری 5هزاررأسی کبودرآهنگ معطل راهاندازی

خبــــــــر

نماینده ولی فقیه در استان :مسؤوالن و بخش خصوصی همدان با تعامل مشکالت اقتصادی استان را برطرف کنند
هگمتانــه ،گروه شهرســتان :نماینــده ولی فقیه
در اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه در ســال جهش
تولیــد بایــد همه کمــک کنند تــا گــره از کار تولید باز
شود ،گفت :مسؤوالن و بخش خصوصی با تعامل
و همدلی مشکل اقتصاد استان را حل کنند.
بــه گــزارش هگمتانــه ،آی ـتا ...حبیــب اهلل
شــعبانی ،صبــح روز گذشــته در بازدیــد از یــک
واحــد دامداری در منطقــه کبودراهنــگ اظهار کرد:
متأســفانه ایــن واحــد تولیدی بــه دلیــل اختالفاتی
کــه وجــود داشــته به مــدت  10ســال معطــل مانده
اســت و امیدواریم که هر چه زودتر این مشــکالت
حل شود.
وی افــزود :آنچــه در ایــن جــا مهــم اســت ،راه
افتــادن این واحد تولیدی اســت چرا که حدود 400
نفــر میتوانند در این واحد مشــغول به کار شــوند
و این بسیار موضوع مهمی است آن هم در سالی
که به نام جهش تولید نامگذاری شــده است.
امــام جمعــه همــدان با تأکیــد بر لــزوم همکاری
دولــت و دســتگاههای مختلــف بــرای حــل ایــن
مشــکل ،بیــان کرد :همــه باید بــه میــدان بیایند تا
هــر چه ســریعتر بــا شناســایی موانع ،این مشــکل
برطرف شــود و به مصالحه برسیم.
آی ـتاهلل شــعبانی بــا بیــان اینکــه دغدغــه
مســؤوالن هم برطرف شــدن این مشــکل اســت،
گفــت :اصل برای همه ما این اســت کــه این واحد
تولیــدی هــر چــه ســریعتر راهانــدازی شــود و نبایــد
اختــاف بین دســتگاهها یک مجموعه را ده ســال
معطل کند.
وی تصریــح کــرد :تصمیــم قطعــی بایــد راهاندازی
ایــن مرکــز باشــد و لــذا با مشــخص کــردن یــک بازه
زمانی میتوان به این هدف رســید چــرا که اگر امروز
ما این مشکل را حل نکنیم ده سال آینده هم حل
نخواهد شد و همین طور معطل خواهد ماند.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان همدان با اشــاره
بــه لــزوم ایجاد اشــتغال بــرای جوانان ،عنــوان کرد:
اگــر زمینــه ایجــاد شــغل حتــی بــرای یــک نفــر هــم

فراهــم شــود بایــد همــه مــا در آن حــوزه فعالیــت
کنیم در حالی که اینجا در حدود  400نفر را میتواند
شاغل کند.
آی ـتاهلل شــعبانی بــا بیــان اینکــه در ایــن واحــد
تولیــدی هــم بانــک ضرر کــرده و هــم تولیــد کننده
و هــم کســی کــه میتوانســت در اینجــا ســالها
مشــغول به کار شــود ،عنوان کرد :ادامه دادن این
جریان ضرر بیشــتر این افراد را به دنبال دارد.
وی افــزود :همه ما طرفــدار و مدافع بیت المال
هســتیم امــا اگــر حفــظ بیــت المــال باعــث شــود
ســرمایه عظیم یک نفر ســالیان ســال از بین برود،
اینجــا حفــظ بیــت المــال خیلــی از نظــر حقوقــی و
شــرعی معنا پیدا نمیکند.
امــام جمعــه همدان بــا تأکید بر اینکــه بحث ما
بر روی شــخص نیســت ،گفــت :خوابیدن ســرمایه
 10ســاله تولیــد کننــده در اینجا ضرر بــه بیت المال
است .میتوان با مشخص کردن بازه زمانی به این
مشــکل ده ســاله پایــان داد و در همیــن جــا آن را
حل کنیم.
 راهانــدازی دامــداری 5هزاررأســی نیازمند تالش
صادقانه مسووالن
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
همــدان نیــز در این بازدیــد با بیان اینکــه دامداری
5هزاررأســی در منطقه کبودرآهنگ همدان  10سال
معطــل مانــده اســت گفــت :راهانــدازی ایــن واحــد
نیازمند تالش صادقانه مســؤوالن است.
ظاهر پورمجاهد اظهار کرد :بنایی ســاخته شده
و تجهیــزات موجــود در این مکان نیز نصب شــده
اما حمایت صادقانه و دلسوزانه همه مسؤوالن را
طلب میکند تا این واحد راهاندازی شــود.
وی بــا تأکید بر اینکه این منابع در اصل متعلق
بــه اســتان و کشــور اســت ،بیــان کــرد :امــروز بایــد
ضمــن حمایــت از تولیدکننــده این طــرح در جهت
احیــای آن قدم برداریم و ســریعتر بــه مرحله تولید
برسیم.
پورمجاهد با اشــاره به مشــکالت بهوجودآمده

نماینده مردم مالیر در مجلس:

تعداد وکال با جمعیت کشور تناسبی ندارد

هگمتانــه ،گروه شهرســتان :نماینــده مردم
مالیــر در مجلس بــا بیان اینکــه افزایش صدور
مجــوز وکالت بایــد در دســتور کار مجلــس قرار
گیــرد و بــه نحــو احســن اجــرا شــود گفــت :اگــر
تعداد وکال افزایش یابد انحصارطلبی شکســته
میشود.
بــه گــزارش هگمتا نــه ،هــادی بیگینــژاد
اظهــار کــرد :در حــوزه فعالیــت کاری وکال
با یــد نســبت جمعیــت مــردم بــه تعــداد وکال
ســنجیده شــود در صور تــی که در حــال حاضر
تعــداد پروا نــه وکا لــت متنا ســب بــا جمعیــت
کشور نیست.
وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای یــک تعــداد از
جمعیــت مــردم وکیــل الزم دار یــم کــه ایــن
مهــم در تمــام دنیا مرســوم اســت گفــت :باید
قوانینــی در راســتای افزایــش تعــداد وکال و
رفــع انحصــار از صدور پروانه وکالت در کشــور
تدوین شود.
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای
اســامی افزود :تعداد صدور پروانههای وکالت
بایــد بــه دور از انحصارطلبی باشــد ضمن اینکه
نیازمنــدی مــردم در ایــن حــوزه رفــع میشــود و
کمبودی نیز نخواهیم داشت.
وی بــا بیــان اینکــه تدویــن قانــون افزایــش
صدور مجوز وکالت باید در دســتور کار مجلس
قــرار گیــرد و به نحو احســن اجرا شــود گفت :در
حال حاضر تعداد وکال بر مبنای سرانه جمعیت
نیســت کــه اگــر انحصارطلبــی شکســته شــود
خدمات نیز به صورت مطلوبتری به مردم ارائه
خواهد شد.
 محدودیــت تعــداد وکال احتمــال فســاد را
افزایش میدهد
ینــژاد در گفتگــو بــا فــارس ،بــا اشــاره بــه
بیگ 
اینکــه محدودیت تعــداد وکال احتمال فســاد را
افزایــش میدهــد خاطرنشــان کــرد :انحصــار در
عرصــه کاری وکال عامــل گرانــی خدمــات در ایــن
حــوزه اســت چراکــه گزین ههــای محــدود قــدرت
انتخاب را از مردم سلب میکند.

احضار عامالن برگزاری
 7مراسم عروسی
به مرجع قضایی

مســؤول ایــن واحد تولیــدی نیز با اظهــار اینکه
«کلنگ این واحد در سال  85زده شده اما تاکنون
بــه بهرهبــرداری نرســیده اســت» اضافــه کــرد :کنــار
تجهیــز مجموعــه گاوداری ،تعــداد  70واحــد خانــه
پرســنلی نیــز بــرای اســکان افــراد شــاغل بههمــراه
خانــواده در مجموعه ســاخته شــده که متأســفانه
امکان اســتفاده از آن به وجود نیامده است.
وی افــزود :در ســال  88علیرغــم ســختیهای
ز یــاد و ســرمای ســخت ایــن محــدوده پروانــه
بهرهبــرداری را اخذ کردیم و بــا همکاری مدیر وقت
بانــک همــدان مقــرر شــد  2000رأس گاو آبســتن را
برای شروع کار خریداری کنیم اما با تغییر مدیریت
این مهم محقق نشد.
مســؤول ایــن واحــد تولیــدی بــا بیــان اینکــه
«اگــر در ســال  88مجموعــه شــروع بــه کار میکرد،
امــروز بــه حــدود  11هــزار رأس گاو و در حــدود 40
محصــول لبنی از طریق ایجاد کارخانه کنار گاوداری
دسترســی داشــتیم» ،گفــت :مدیر وقــت بانک نظر
مســاعدی بــا طر حهــای بــزرگ در اســتان نداشــت
و طر حهــای بــزرگ اســتان نیــز بهســمت بانکهای
دیگــر رفتنــد و کار خــود را ادامه دادند اما مشــکل
ما عدم وجود ســرمایه برای خرید دام بود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه «موتــور محرکه مــا خرید
دام اســت اما بانــک این اجازه را نــداد» مطرح کرد:
آن زمــان مبلــغ مورد نیاز برای خر یــد دام  3میلیون

تومــان بــود امــا بــا ســختگیریهایی کــه صــورت
گرفــت ایجــاد اشــتغال متوقف شــد .از آن ســال تا
امــروز درگیــر مشــکل بانک بــرای بهرهبــرداری این
گاوداری هســتیم و تاکنــون بــا وجود آنکــه  3نفر از
مدیران عامل بانک هم از اینجا بازدید کردهاند اما
اتفاق خاصی نیفتاده است.
مســؤول ایــن واحــد تولیــدی بــا یــادآوری عــدم
رغبــت ورود ســرمایهگذاران بــه عرصــه تولید ،بیان
کــرد :بســیاری از افــراد ســرمایهدار ،عالقهمنــد بــه
داللــی و خر یــد و فــروش ملــک و زمیــن هســتند
ً
و کمتــر وارد عرصــه تولیــد و خصوصــا دامداری
میشوند.
وی بــا اشــاره بــه ســرمایهگذاری 9میلیــاردی
توســط یکــی از ســرمایهگذاران در ایــن واحــد
تولیــدی ،عنــوان کرد :با وجود آن کــه از طرف بانک
قول مســاعدت با ســرمایهگذار داده شــده بود اما
دوبــاره بانک اعالم کرد که باید ارزش ِبهروز ملک را
برای تهاتر بررســی و قیمتگذاری کنیم.
بــه نقــل از تســنیم ،ایــن مســؤول بــا تأکیــد
بــر اینکــه «اگــر ایــن ســرمایهگذار را هــم از دســت
دهیــم ،دیگــر کســی را بــرای ورود در ایــن عرصــه
پیــدا نخواهیم کــرد» گفت :حتی اگــر امروز هم این
توافــق صــورت گیــرد ،نیازمند ســرمایهای در حدود
 100میلیــارد تومانــی هســتیم تــا بتوانیــم بــه ســطح
تولید  125تن شــیر برسیم.

تویسرکان هم قرمز

خبـ ـ ـ ــر

لزوم رفع انحصار
صدور مجوز وکالت

در ســالهای گذشــته بیــن بانــک و ایــن واحــد
تولیــدی ،گفــت :از ابتــدای ســال  98موضــوع
بهصــورت شــفاف مطــرح و در آن مالک  26شــعیر،
یکی از بانکها اعالم شد.
وی بــا تصر یــح بــه اینکــه بهگفتــه رئیــس ایــن
بانک در همدان برطرف کردن مشکل از اختیارات
اســتان خــارج و در حــد کشــوری اســت ،عنــوان
کــرد :البتــه مدیرعامــل ایــن بانــک هــم دارای نگاه
مثبتــی به ایــن موضوع اســت ،اما بهدلیل شــرایط
بهوجودآمده و کمتر برگزار شــدن جلسات ،جلسه
ایــن واحــد تولیــدی از بهمــن مــاه ســال گذشــته
برگزار نشده است.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
همــدان بــا اشــاره بــه حضــور آی ـتاهلل شــعبانی و
مدیــران اســتانی در این بازدیــد ،ابراز کــرد :همه ما
امــروز به اینجــا آمدهایم تــا از منابع موجــود بهنحو
احســن در جهــت تحقــق جهــش تولیــد اســتفاده
کنیم.
پورمجاهــد تصر یــح کــرد :ایــن نکتــه نیــز حائــز
اهمیــت اســت کــه ســرمایهگذار پــس از حــل ایــن
مشــکل ،بــرای راهانــدازی ،نیازمنــد تزر یــق ســرمایه
در گــردش اســت کــه در ایــن حــوزه هــم همــکاری
مسؤوالن را میطلبد.
وی با بیان اینکه «در نخســتین فرصت گزارشی
از رونــد ایــن واحــد تهیه و جلس ـهای بــا مدیرعامل
ایــن بانــک برگــزار خواهیــم کــرد» ،گفــت :از امــروز
صبــح تالش بنده و همه مســؤوالن در این اســت
که با نیت حل مشکل در کوتاهترین زمان ممکن،
به نتیجه مناســب دست پیدا کنیم.
 ایــن واحــد تولیــدی ظرف 6مــاه تعییــن تکلیف
میشود
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
همــدان از حمایتهــای اســتاندار همــدان در
راهانــدازی و کمــک بــه واحدهــای تولیــدی خبر داد
و گفــت :مقــرر شــد در بــازه زمانــی  6ماه ایــن واحد
تولیدی تعیین تکلیف شــود.

دادستان نهاوند خبر داد:

آمار لحظهای در حال تغییر است

هگمتانــه ،گــروه شهرســتان :رئیــس شــبکه
بهداشــت و درمــان تویســرکان از وضعیــت قرمــز
کرونــا در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت :آمــار
مبتالیــان بــه کرونــا لحظ ـهای در حال تغییر اســت
بنابراین هشدار باید جدی گرفته شود.
بــه گــزارش هگمتانــه ،ســیدابراهیم طــوافزاده
از وضعیــت قرمــز کرونــا در شهرســتان خبــر داد و
اظهــار کرد :متأســفانه عدم رعایت شــیوهنامههای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی سبب اوجگیری
ویروس کرونا در سطح شهرستان شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تقریبــا همــه عملهــای
جراحــی در بیمارســتان حضــرت ولیعصر(عــج)
تویســرکان تعطیــل شــده افــزود :عــاوه بــر ایزولــه
تنفســی و داخلــی  1و  2بــه دلیــل ز یــاد شــدن تعداد
مبتالیــان بــه ویــروس کرونا بخــش جراحــی هم به
بیماران کرونایی اختصاص داده شد.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تویســرکان

بــا اشــاره بــه اینکــه در حال حاضــر  27نفــر مبتال به
کرونــا در بیمارســتان بســتری هســتند خطــاب بــه
مــردم تأکید کرد :همه ما باید با رعایت اصول اولیه
بهداشــتی چون زدن ماســک ،شستشــوی دست،
رعایــت فاصلهگذاری اجتماعی و مانــدن در خانه تا
حد امکان موضوع را جدی بگیریم.
وی از راهانــدازی مجــدد نقاهتــگاه شهرســتان
در ســالن ورزشــی هالل احمر با توجــه به اوج گیری
کرونــا و افزایــش مبتالیــان خبــر داد و یــادآور شــد:
بــا دادســتان رایزنــی جلوگیــری از برگــزاری مراســم
عروســی در منازل نیز انجام شــده کــه این موضوع
در حال بررسی است.
طــوافزاده با اشــاره به اجباری شــدن اســتفاده
از ماســک بــرای همــه بــه ویــژه در ادارات و اصناف
گفت :خدمات تنها به افرادی که ماسک دارند ارائه
میشــود در غیــر این صورت کارکنــان اداره مربوطه
توبیخ خواهند شد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار مبتالیــان بــه کرونا
لحظ ـهای در حــال تغییــر اســت تصریــح کــرد :هــم
اکنــون تنها راه ایمن مانــدن از این ویروس رعایت
شــیوهنامهها و اصول بهداشــتی فردی و اجتماعی
است.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
تویســرکان ادامــه داد :هــر بیمــار کرونایــی با هدف
جلوگیــری از ابتــای افــراد دیگر تا مشــخص شــدن
نتیجه تســت در داخل یک اتاق تحت مراقبت قرار
میگیرد.
وی افــزود :ایــن افراد پنــج روز تحت درمــان قرار
نهــا آموزش قرنطینــه خانگی
گرفتــه و ســپس به آ 
داده میشــود البته تعهدنامه برای ماندن در خانه
تا بهبودی کامل هم گرفته خواهد شد.
طوافزاده با اشاره به تغییر چهره این ویروس،
تأکیــد کــرد :بــه همــان نســبت کــه افــراد بزرگســال
درگیر ویروس کرونا میشوند اطفال هم میتوانند

به بیماری مبتال شوند.
وی دربــاره برخــی از مصوبــات ســتاد مبــارزه بــا
کرونا شهرستان از اطالعرسانی و هشدار وضعیت
قرمــز کرونــا بــا هــدف آگاهســازی و ترویــج رعایــت
بهداشــت در سطح شهرســتان بیان کرد :بسیاری
از اصناف پرخطر شناســایی شدند ،اجازه استفاده
از فضاهای چون پارکها هم داده نمیشود.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
تویســرکان بــا اشــاره بــه نمونهگیــری ویــروس
کرونــا از  29نفــر کادر درمانــی بیمارســتان حضــرت
ولیعصر(عج) تویســرکان در هفته گذشته ،از مبتال
شدن  6نفر از کارکنان درمانی به کووید  19خبر داد
و گفت :همه این افراد در قرنطینه به سر میبرند.
وی در گفتگو با فارس ،ماندن در خانه ،ماســک
زدن و رعایــت فاصل هگــذاری اجتماعــی را از همــه
مــردم بــرای صیانــت از ســامت خــود و جامعــه به
ویژه کادر درمان خواستار شد.

شهردار مالیر خبر داد:

احداث «دیوار چین» در مالیر
پروژههای ناتمام مالیر نیازمند  50میلیارد تومان

هگمتانه ،گروه شهرستان :شهردار مالیر با بیان
اینکه اتمام پروژههای نیمهکاره اولویت ماســت که
 50میلیــارد تومــان برای اتمام آنها پیشبینی شــده
است گفت :قرارداد احداث دیوار چین ،باغ مشاهیر
بــا نصــب ســردیسهای مشــاهیر ایــران و جهــان،
میدان شــهدا ،برج قابوس ،مجســمههای شــیلی و
آبشار در مینیورد مالیر بسته شده است.
بــه گــزارش هگمتانــه ،حســین بابایــی در جمــع
خبرنــگاران اظهــار کرد :اتمــام پروژههای نیم ـهکاره از
تهــای شــهرداری مالیر اســت کــه  50میلیارد
اولوی 
تومــان به صورت نقــدی برای اتمــام آنها پیشبینی
شده است.
وی بودجــه پیشــنهادی شــهرداری بــرای ســال
جــاری را  120میلیــارد تومــان برشــمرد و افــزود :از این
میــزان  85میلیــارد تومــان فقــط صــرف هزین ههــای
جاری از جمله حقوق کارکنان میشود.
شــهردار مالیــر اتمــام پروژ ههــای نیم ـهکاره
چــون مینیورلــد ،هتــل پــارک ســیفیه و ...را از جمله
تهــا برشــمرد و افــزود :آســفالت بلوارهــا،
اولوی 
نهــا و معابــر اصلــی و پرتــردد شــهر از دیگــر
خیابا 
برنامهها و اقدامات است.
وی از اختصــاص  320میلیون تومــان برای تراش
آســفالت در مناطــق 6گانــه شــهر خبــر داد و تصریح
ت در برخــی از معابــر
کــرد :عملیــات درزگیــری آســفال 
تاکنون انجام شده و قرار است در عملیاتی نهضت
آسفالت سازمان عمران در ورودیهای اصلی شهر،
یهــای
نهــا ،مناطــق 6گانــه و حفار 
بلوارهــا ،خیابا 
سازمان آب نیز اجرا شود.
بابایــی در ادامــه با بیــان اینکه یکــی از پروژههای
در حال انجام «مینیورد «است که با  138اثر تاریخی
ایران و جهان در حال ســاخت است گفت :در سال

جاری عالوه بر بودجه دولتی 15 ،میلیارد تومان برای
تکمیــل ایــن مجموعــه بــزرگ اعتبــار در نظــر گرفته
شده است.
وی بــا بیان اینکه قــرارداد احداث «دیــوار چین»،
بــاغ مشــاهیر بــا نصــب ســردیسهای مشــاهیر
ایــران و جهــان ،میــدان شــهدا بــا کتیب ههــای ایثار و
شــهادت ،برج قابوس ،مجسمههای شیلی و آبشار
با پیمانکار بسته شده است تصریح کرد :امیدواریم
طبق برنامهریزیها این پروژه تا ابتدای شــهریورماه
سال جاری اتمام و در هفته دولت افتتاح شود.
 شــهرداری بیــن  50تــا  100درصــد اجــاره بهــای
تعدادی از مستأجران خود را بخشید
شــهردار مالیــر در ادامه بــا بیان اینکــه در حوزه
فضــای ســبز نیــز در شــمال مالیــر  10هکتــار و در
قســمت باالیی دریاچــه کوثر  30هکتــار جنگلکاری
انجــام میشــود افــزود :امســال اجــرای عملیــات
آبیــاری نویــن در امتــداد بلــوار آزادی 32 ،متــری و
طرح کاشت درخت بادام کوهی در دامنه کوه گرمه
مالیــر بــه منظــور گســترش فضــای ســبز بــام مالیر
انجام خواهد شد.
وی در ادامــه از نصــب نرد ههــای کوچــک اطــراف
پارک سیفیه با اعتباری بالغ بر یکصد میلیون تومان
بــا هــدف جلوگیــری از ورود موتورســواران و تأمیــن
امنیــت شــهروندان و خانواد ههــا خبــر داد و گفــت:
نهــای نظارتــی در بــام مالیــر و
قــرارداد نصــب دوربی 
یهــا و
ســایر بوســتانها بــرای برخــورد بــا ناهنجار 
آسیبهای اجتماعی منعقد شده است.
بابایــی گفــت :با توجــه به قــرار گرفتن در شــرایط
اقتصادی سخت دوران بحران کرونا ،شهرداری بین
 50تــا  100درصــد اجــاره بهای تعــدادی از مســتأجران
خود را بخشید.

وی ســد معبــر را یکــی از مشــکالت شــهرداری
برشــمرد و گفت :در این زمینه بارها اقدام شــده اما
بــاز هــم شــاهد ایجــاد ســد معبــر در ســطح معابر و
نهــا هســتیم که شــهرداری کارگروه مشــاغل
خیابا 
مزاحــم را بــا نظــارت دادســتان راهانــدازی کــرده تــا در
چارچوب موازین قانونی با متخلفان برخورد شود.
شــهردار مالیر از راهانــدازی برنامه «مالیر ما» خبر
داد و افــزود :بــا توجــه به دســتور دادســتان مبنی بر
غیرقانونــی شــدن نصــب بنرهــا و اطالعیههایــی بــا
محتــوای «ای خــاک حرامــت بــاد ،حاللــم کنیــد و»...
چاپخان ـهداران باید از چــاپ اینگونه بنرها و آگهیها
اجتنــاب کننــد ،شــهرداری نیــز از نصــب ایــن بنرهــا
جلوگیری میکند.
 راهاندازی سامانه هوشــمند «شهروندسپاری»
در آیندهای نزدیک
وی ادامــه داد :در همیــن راســتا بــا بهــره بــرداری
از برنامــه «مالیــر مــا» کــه حــاوی مســائل فرهنگــی،
اجتماعــی و خدماتــی اســت ،شــهروندان بافرهنــگ
مالیــر میتواننــد از محتویــات موجــود در آن بــا
موضوعــات مختلفــی از قبیــل حمایــت از خانــواده
هــا ،امــور فرهنگــی و مذهبــی ،حمایــت از حیوانات،
خدمات بخش اداری بهشت هاجر ،شناسایی قبور
در بهشــت هاجر ،خبررســانی مراســم بهشت هاجر
و ...بهرهمند شوند.
بابایــی از راهانــدازی ســامانه هوشــمند
«شهروندســپاری» در آینــدهای نزدیــک خبــر داد
و گفــت :ایــن ســامانه امــکان صــدور غیرحضــوری
اســتعالمات شهرســازی اعــم از اســتعالم نقــل و
انتقال و ادارات را برای شهروندان فراهم میکند.
وی ادامــه داد 70 :درصــد از ایــن مراجعــات در
زمینــه دریافــت اســتعالمات شهرســازی از جملــه

هگمتانــه ،گــروه شهرســتان :دادســتان
نهاونــد از احضــار عامــان برگــزاری  7مراســم
عروســی بــه مرجــع قضایــی و پلمــب دو دفتــر
پیشخوان در نهاوند خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه ،عبــاس آزاد بخت اظهار
کرد :عامالن برگزاری  7مراسم عروسی که نسبت
به دســتورالعملهای ستاد پیشــگیری و مبارزه
بــا ویروس مرگبار کرونا و رعایت شــیوهنامههای
بهداشتی بی تفاوت بودند ،برای برخورد قانونی و
قضائی به مراجع قضائی احضار شدند.
آزاد بخــت همچنیــن از پلمــب دو دفتــر
پیشخوان در نهاوند به علت عدم رعایت نکات
بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.
به نقل از مهر ،وی گفت :با توجه به شکایت
شــبکه بهداشت و درمان از سازمان تاکسیرانی
بــه علــت رعایــت نکــردن دســتورالعملهای
بهداشــتی توســط راننــدگان تاکســی ،بــه رئیس
ســازمان تاکسی رانی نهاوند نیز اخطار داده شد
تا با توجه و نظارت ،مصوبات ســتاد پیشــگیری
مبــارزه بــا ویروس کرونــا را در مورد تاکســیهای
ســطح شهر اعمال کند ،در غیر این صورت برابر
قانــون بــا متخلفیــن برخــورد قانونــی و قضائــی
انجام میشود.

تعطیلی دومین صفحه
اینستاگرامی دوستیابی
توسط اطالعات سپاه نهاوند
هگمتانه ،گروه شهرســتان :مســوول روابط
عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان
از تعطیلــی دومین صفحــه اینســتاگرامی تحت
عنــوان دوس ـتیابی و نیــز دســتگیری مدیــر
ایــن صفحه توســط ســازمان اطالعات ســپاه در
شهرستان نهاوند خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه ،علیاکبــر کریمپــور از
تعطیــل شــدن دومین صفحــه دوس ـتیابی در
شهرســتان نهاونــد طــی چنــد مــاه اخیر توســط
پاســداران گمنــام امــام زمان (عج) خبــر داد و به
بیان جزئیات این خبر پرداخت.
وی بــا اشــاره بــه انهــدام ایــن شــبکه ترویــج
ســبک زندگی غربی با بیــش از  2000دنبالکننده
در نهاونــد تنهــا در فاصلــه چنــد روز از آغــاز
بــه کار آن افــزود :ایــن صفحــه از طریــق جــذب
دانشآمــوزان پســر و دختــر در گروههای ســنی
مختلــف اقدام بــه ترویج تئوریهای وابســته به
مبانــی غــرب میکــرد کــه مدیــر آن در یــک اقدام
اطالعاتــی توســط ســازمان اطالعــات ســپاه در
نهاونــد شناســایی و بــا هماهنگــی دســتگاه
قضایی دستگیر شد.
مسوولروابطعمومیسپاهانصارالحسین(ع)
اســتان همــدان ضمــن هشــدار بــه والدیــن
دانشآمــوزان بــرای نظــارت و توجــه بیشــتر بــه
تهــای فرزندانشــان در فضــای مجــازی ،به
فعالی 
همــه افــرادی کــه در ایــن رابطــه و بــه قصــد ســوء
اســتفاده از احساســات پــاک جوانــان اقــدام بــه
هنجارشــکنی میکننــد نیــز هشــدار داد کــه بــا
هرگونه تحرکی در این زمینه با قدرت و بدون هیچ
مسامحهای برخورد خواهد شد.
به نقل از فارس ،اولین صفحه دوســتیابی
نیز با هماهنگی و دســتور دادستان شهرستان
در اســفندماه  98تعطیــل و بــا مدیــر آن برخورد
قضایی صورت گرفت.

دستگیری قاتل فراری
در تویسرکان

استعالمات ،نقل و انتقال و از اداراتی مانند بانک ها،
دفترخانهها و ادارات خدمات رسان شامل برق ،گاز،
تلفن و ...بود که بعد از طراحی این ســامانه خدمات
به صورت برخط به شهروندان ارائه میشود.
شــهردار مالیــر بــا اشــاره به شــیوع مجــدد کرونا
و افزایــش تعداد مبتالیان در مالیر از بســته شــدن
ورودی بهشــت هاجــر از ابتــدای تیرمــاه خبــر داد و
گفــت :ســازمان حمــل و نقــل مســافر و بار نســبت
بــه ضدعفونــی وســایل نقلیــه عمومی ،تاکس ـیها و
سهــا اقدام میکند و تاکس ـیهای شــهر مالیر
اتوبو 
نیز ملزم هستند سه نفر مسافر سوار کنند.
وی ضد عفونی روزانه ســرویسهای بهداشــتی
بوســتانها ،وســایل بــازی کــودکان و مبلمــان
بوســتانها را از دیگــر اقدمــات شــهرداری در
مقابلــه بــا کرونــا برشــمرد و تصریــح کــرد :بــا توجــه
بــه دســتورالعملهای بهداشــتی یکــی از بهتریــن
را ههــای جلوگیــری از ســرایت ویــروس اســتفاده از
ماسک است.
بــه نقل از فــارس ،بابایی بیان کرد :با هدف حفظ
ســامت کارکنــان شــهرداری از ابتــدای تیرمــاه همه
مراجعان به شــهرداری ملزم به اســتفاده از ماســک
هســتند و معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری
نسبت به تهیه ماده اصلی ضدعفونی اقدام کرده و
پیگیری الزم در زمینه عملیات ضدعفونی معابر را به
عمل آورده است.

هگمتانــه ،گــروه شهرســتان :فرمانــده
انتظامی شهرســتان تویسرکان گفت :فردی که
چنــدی پیــش اقدام بــه قتل برادر خــود در یکی
از اســتانهای مجــاور کــرده بــود در تویســرکان
دستگیر شد.
بــه گــزارش هگمتانــه ،ســرهنگ محمــد
معصومی روز ســه شــنبه اظهار کرد :مرد جوانی
چنــدی پیــش در منــزل مســکونی با بــرادر خود
درگیــر شــده و در جریان ایــن نزاع با اســتفاده از
سالح سرد چاقو برادر خود را به قتل میرساند.
وی اضافه کرد :این فرد از محل قتل متواری
شــده و بــه شهرســتان تویســرکان میگریزد که
عوامــل کالنتــری  11ایــن شهرســتان بــا دریافــت
اخبــاری از منابــع و مخبران متوجــه حضور قاتل
در این منطقه میشود.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان تویســرکان
افــزود :تیمهــای پلیســی محل حضو ایــن فرد را
شناســایی کردنــد و در یک عملیــات ضربتی وی
را در محــل اختفــا دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی
منتقل کردند.
به نقل از ایرنا ،سرهنگ معصومی بیان کرد:
ایــن فرد مدعی شــده کــه به علــت اختالفهای
مالــی و خانوادگــی با بــرادر خود درگیر شــده بود
و در جر یــان ایــن درگیــری ســبب قتــل بــرادرش
شده است.

خبـــر همــدان
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مدیرکل بیمه سالمت همدان:

خبــر

همکاری  254پزشک
در نسخهنویسی الکترونیکی

وضعیت بغرنج کارگران

سوءمدیریتها پنهان
در سایه کرونا
هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :دبیــر جامعــه
اســامی کارگــران اســتان همــدان بــا بیــان اینکه
وضعیــت معیشــتی و امنیــت شــغلی کارگــران
بسیار بغرنجاست گفت:برخیمدیراننیز ضعف
مدیریتــی خــود را در ســایه ویــروس کرونــا مخفی
کردهاند.
بــه گــزارش هگمتانــه ،ســعید کوچعلــی روز
گذشــته اظهار کرد :در معادل ه ســامت و اقتصاد
در شــرایط کرونایــی ،حفظ جــان افــراد و حمایت از
اقتصاد هر دو از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی گفت :در شــرایط کرونایی در حوزه اقتصاد
نیــز بایــد بــا عزمــی راســخ و تدویــن راهکارهــا و
اقدامــات مؤثــر و راهشــگا زمینــه تــداوم فعالیت
بنگا ههــای اقتصادی و جلوگیری از ورشکســتگی
آنها مهیا شود.
رئیــس مجمــع نماینــدگان کارگــران اســتان
همدانباتأکیدبر اینکهاگر حوزهاقتصادبهدرستی
مدیریــت نشــود ســامت و حفــظ جــان مــردم نیز
لطمه و آسیب جدی خواهد خورد گفت :حوزههای
مختلــف اقتصــادی از الگوهــای متفاوتــی تبعیت
میکنند که باید در هر حوزه راهکارهای مناسب به
منظور رشد و توسعه آنها تهیه و اجرایی شود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای نمونــه در حــوزه
محصوالت کشــاورزی باید با پرهیز از خامفروشی
در مسیر صنایع تبدیلی گام برداشت تصریح کرد:
متأســفانه در سالهای گذشــته توجه ویژهای به
توان و ظرفیت داخل کشور نشده است.
کوچعلی ادامه داد :واردات بیرویه محصوالت
ب جــدی بــه اقتصــاد کشــور وارد
مختلــف آســی 
کرده که در این باره و بر اســاس شــرایط حســاس
اقتصادی و سیاسی توجه به توان تولیدکنندگان
کشــور و ســاخت کاالهــای بــا کیفیــت در داخــل
کشور بیش از پیش ضرورت دارد.
وی ادامه داد :خانواده بزرگ کارگران همیشه
و در همــه حــال نقشــی کلیــدی و اساســی در
سرنوشــت اقتصــادی کشــور داشــته و دارند اما
متأسفانه این روزها وضعیت معیشتی و امنیت
شغلی آنها بسیار بغرنج است.
رئیــس مجمــع نماینــدگان کارگــران اســتان
همــدان تأکیــد کــرد :در ایــن میــان ســوء
تهــا نیــز مز یــد بــر علــت شــده و برخی از
مدیری 
ایــن مدیــران ضعــف مدیریتی خــود را در ســایه
ویروس کرونا مخفی کردهاند.
وی در گفتگــو بــا فــارس ،اضافــه کــرد  :البته در
کنار تمام این موارد شــاهد برخی اقدامات مثبت
و ارزنــده توســط برخــی از مدیــران نیز هســتیم که
جای تقدیر دارد.

ممنوعیت پذیرش مسافر
در خانهمسافرها
هتلها مجاز به پذیرش مسافر

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :معــاون
گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری همــدان گفــت :عــاوه بــر
خانهمســافرهای غیرمجــاز ،خانــه مســافرهای
مجاز هم حق جذب مسافر ندارند.
به گــزارش هگمتانه ،علی خاکســار روز گذشــته
اظهار کرد :در حال حاضر ممنوعیتی مبنی بر جذب
مســافر در هتلهــا نداریــم و آنهــا مجاز به اســکان
مسافرانهستند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تنهــا
مســافرخانهها ،هتلهــا و هتــل آپارتمانهــا مجــوز
اسکان مسافر دارند گفت :با وجود اینکه برای خانه
مسافرهای مجاز مجوز اسکان مسافر صادر شده
اســت اما در این شــرایط که شــیوع ویروس کرونا را
داریم ،جذب مسافر ممنوع است.
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری همــدان تأکیــد کــرد :تمــام
تأسیسات اقامتی ملزم به اجرای دستورالعملهای
بهداشتی هستند تا بتوان از این برهه خارج شد.
وی بــا بیــان اینکــه در صــورت مشــاهده جــذب
مســافر از ســوی خانهمســافرهای غیرمجــاز اداره
اماکن برخورد قانونی را با آنها خواهد داشت گفت:
تاکنون موردی گزارش نشده است.

آگهی حصر وراثت

کاهش هزینهها با خدمات الکترونیکی

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :مدیــرکل بیمــه
ســامت اســتان همدان از همکاری  254پزشک در
نسخهنویسی الکترونیکی خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه ،ســعید فرجــی
ظهــر سهشــنبه در جمــع خبرنــگاران گفــت :در حال
حاضر  254پزشــک طرف قرارداد با بیمه ســامت در
اســتان ،بــرای نسخهنویســی الکترونیکــی همکاری
دارند که در همدان تعداد  130پزشک هستند که 60
درصد آنها در این خصوص همکاری دارند.
وی بــا اشــاره به شــیوع بیمــاری کرونــا و افزایش
آن ،اظهار کرد :امیدواریم با رعایت نکات بهداشــتی
و فاصله اجتماعی بتوانیم این بیماری را مهار کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیمه سالمت همدان بنا بر
ایــن دارد کــه خدمات خود را به صــورت الکترونیکی
ارائــه بدهد ،عنوان کرد :الکترونیکی شــدن خدمات
موجــب ارائــه با کیفیــت خدمات و تســهیل در آن و
همچنین کاهش هزینهها میشــود و از سوی دیگر
با توجه به شــیوع کرونا ،الکترونیکی شدن خدمات
باعث کاهش انتقال کرونا میشود.
فرجــی ادامــه داد :بــه طــور قطــع اگــر بتوانیــم
نسخهنویســی و نســخهپیچی الکترونیکــی داشــته
باشــیم ،بســیاری از را ههــای انتقــال بیمــاری کــم و
زنجیــره انتقــال کنتــرل میشــود و از طــرف دیگــر در
مصرف کاغذ هم صرفهجویی میگردد.
مدیــرکل بیمــه ســامت همــدان عنوان کــرد :تا

ابتــدای ســال  ،99علیرغــم پیگیریهــای مــا ،اقبــال
همــکاران پزشــک در این خصوص کم بــود و تعداد
کمــی از همــکاران پزشــک کــه در نهایــت  77نفــر
میشــد به صــورت الکترونیکی نســخه مینوشــتند
ولــی از ابتدای خردادمــاه این روند تســریع پیدا کرد
و در حــال حاضــر  254پزشــک در اســتان بــه صورت
الکترونیکــی نســخه مینویســند و یــا از ســامانه
استعالم میکنند.
فرجی عنوان کرد :نزدیک به  354پزشک عمومی
و متخصــص بــا ســازمان همــکاری و قــرارداد دارنــد
که  254پزشــک نسخهنویســی الکترونیکــی را انجام
میدهنــد 130 ،پزشــک در شــهر همــدان و بیــش از
 60درصــد از پزشــکان طــرف قــرارداد نسخهنویســی
الکترونیکی را انجام میدهند.
وی با اشــاره به اینکه دفترچههای بیمه سالمت
اگر برگه ســفید دارد ،تمدید شــده است ،اظهار کرد:
 130هــزار نفــر کارکنــان دولــت و  50هــزار نفــر ســایر
اقشــار زیــر پوشــش بیمــه ســامت هســتند کــه با
توجــه به نسخهنویســی الکترونیکی نیاز به مراجعه
بــرای تمدیــد نیســت ،امــا کســانی کــه دفترچــه آنها
تمام شده است باید برای ارائه دفترچه اقدام کنند.
فرجــی با اشــاره به صدور دفترچه بیمه ســامت
همگانی گفت :از آبان ماه ســال گذشته تاکنون 36
هــزار و  577سرپرســت خانــوار درخواســت آزمــون
وســع بــرای بهرهمنــدی از خدمــات بیمــه ســامت

کردهانــد کــه تعــداد افــراد بیــش از  95هــزار نفــر
میشــود که برای  26هزار و  757خانوار با مشــخص
شــدن دهــک آنهــا پیامــک ارســال شــده اســت و
 13هــزار و  442خانــوار بــه تعــداد  26هــزار و  879نفر
دفترچه صادر شده است.
مدیرکل بیمه ســامت با اعالم اینکه دهکهای
یــک 2 ،و  3حــق بیمه پرداخــت نمیکنند و دهک ،4
 50درصــد را پرداخــت میکنند و دهک  5باید هزینه
پرداخت کنند ،اظهار کرد :حق بیمه  664هزار تومان
برای هر خانوار به صورت ساالنه است.

فرجــی اظهار کــرد :حدود  6ســال از طر ح تحول
نظــام ســامت میگــذرد و در اوایــل شــاید برخــی
پزشــکان عکــس و س ـیتی اســکن و ...تجویــز
میکردند اما اکنون خود بیماران درخواســتهای
نامعقــول دارنــد و درخواســت سیتیاســکن و...
میکننــد کــه ایــن خدمــات طــی دو  -ســه ســال از
طــرف بیمــار خیلــی زیاد اســت و بیمــاران باید این
موضــوع را کنتــرل کننــد؛ چراکــه عوارضــی را بــه
دنبال دارد.
وی گفــت :بــرای تشــویق پزشــکان بــرای

انجام تست کرونا برای کارکنان اداری
منطقه  2شهرداری
هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :در راســتای
حفــظ ســامت کارکنــان شــهرداری منطقــه دو و
شــهروندان تســت کرونــا بــر روی کارکنــان اداری
منطقه  2انجام شد.
بــه گــزارش هگمتانــه بــه نقــل از روابــط عمومی
منطقــه دو شــهرداری همــدان ،در پــی شــیوع
ویروس کرونا ،تمامی کارکنان منطقه دو شهرداری
بــا انجــام تســت کرونــا ازســامتی خــود اطمینــان
حاصل کردند.
بر اســاس این گــزارش ،به دنبــال هماهنگی در
خصوص عزیمت تیم نمونه گیری آزمایشــگاهی به

خبـــــــــر
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان:

شــهرداری ،بیــش از  115نفــر از کارکنــان منطقــه دو
شــهرداری ،تســت بیماری کوویــد 19دادند و پس از
انجــام این تســت کــه در محیطی ایزوله و اســتریل
انجام شــد ،نمونههــای گرفته شــده از همکاران به
آزمایشــگاه منتقــل شــد .بــر اســاس ایــن گــزارش،
در صــورت مثبــت بودن تســت انجام شــده ضمن
اطــاع به خود شــخص ،پیگیــری الزم جهت درمان
او به عمل میآید.
این طرح با هدف اطمینان و مراقبت از سالمت
کارکنان و شــهروندان ،قطع زنجیره بیماری و ایجاد
و رعایت شیوه نامههای درمان برای کارکنانی که به

کارکنان رسانهها
دورکار شوند

ویروس کرونا مبتال شده اند اجرایی شد.
گفتنــی اســت در شــهرداری مرکــزی همــدان نیز
رونــد مشــابهی بــرای کارکنــان اداری انجام شــد و از
کارمندان اداری تست کرونا گرفته شد.
تهیــه لوازم بهداشــت انفرادی کارکنــان از قبیل

ماســک و محلــول ضــد عفونــی کننــده ،نصــب
دســتگاه ضدعفونــی کننــده ،نصــب لــوح و بنــر
هشــدار و جلوگیــری از ورود افراد بدون ماســک به
ســاختمان اداری از جمله برنامههایی اســت که در
دستور کار این منطقه بوده است.

در بازرسیهای ستاد مقابله با کرونای استان همدان از ادارات تأکید شد:

جلوگیری از ازدحام در ادارات

هگمتانــه ،گــروه خبر همــدان :در بازرس ـیهای
ســتاد مقابله با کرونای اســتان همدان از ادارات بر
جلوگیری از ازدحام در ادارات تأکید شد.
به گــزارش هگمتانه ،جانشــین فرمانده قرارگاه
زیســتی و بازرس ســتاد مقابله با کرونای اســتان با
همراهی فرماندار همدان و رئیس مرکز بهداشــت
ضمــن بازدیــد از برخی مراکــز عمومی پرتــردد نحوه
ارایــه خدمــات و رعایت شــیوه نامههای بهداشــتی
و دســتورالعملهای قانونــی ســتاد مدیریت کرونا
را بررســی و مــوارد مقتضــی را به متولیــان این مراکز
تذکر دادند.
ســردار مهــدی فرجی در حاشــیه بازدیــد از اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همدان با اشــاره
هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :رئیــس ســازمان
بســیج دانشــجویی کشــور گفت :یکی از عرصههای
قوی شــدن کشــور توجه بــه بخش اقتصــاد و تولید
است.
به گــزارش هگمتانه ،محمدجواد نیکروش ظهر
دیــروز در مراســم تکریــم و معارفــه رؤســای بســیج
دانشــجویی استان همدان با اشــاره به اینکه از عمر
یگــذرد اظهار
بســیج دانشــجویی بیش از  30ســال م 
کرد :این مجموعه انقالبی در این مدت از هیچ تالشی
برای حل مســائل و مشــکالت نظام اسالمی و اجرای
فرامین رهبر انقالب فروگذاری نکرده است.
وی بــا بیان اینکــه ما مراحل ســختی را در گام اول
انقالب پشت ســر گذاشتیم گفت :امروز در گام دوم
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آقای محمد بلندگرامی دارای شناســنامه شــماره  5029469583به شرح دادخواست به
کالســه 112/9900150ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان حســن بلندگرامی به شناســنامه شــماره  5029423958در
تاریــخ  1396/09/13در اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن
متوفی /متوفیه منحصر اســت به -1 :احمد بلندگرامی فرزند حســن به شماره شناسنامه
 5020191264متولد  1353صادره از فامنین (پسر)  -2محمد بلندگرامی فرزند حسن به
شماره شناســنامه  7938متولد  1353صادره از فامنین (پسر)  -3اصغر بلندگرامی فرزند
حسن به شماره شناسنامه  8137متولد  1357صادره از فامنین (پسر)  -4علی بلندگرامی
فرزند حسن به شماره شناسنامه  11046متولد  1359صادره از فامنین (پسر)  -5معصومه
بلندگرامی فرزند حســن به شماره شناسنامه  8136متولد  1355صادره از فامنین (دختر)
 -6فاطمه بلندگرامی فرزند حسن به شماره شناسنامه  261متولد  1361صادره از فامنین
(دختر)  -7منصوره بلندگرامی فرزند حسن به شماره شناسنامه  860متولد  1365صادره از
فامنین (دختر)  -8خدیجه جهانآرای فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  5466متولد
 1330صادره از فامنین (همسر).
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشــد ،از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف فامنین

به مراجعان قابل توجه ناشــی از فراخوان سراسری
تبدیــل اســناد مالکیــت گفــت :هیــچ چیــز مهمتــر
از ســامت مــردم نیســت و در ایــن شــرایط نبایــد
ارایــه خدمــات بــه گونهای باشــد که باعــث افزایش
مراجعات و ازدحام در ادارات و سایر مراکز باشیم.
حســین افشــاری ،فرمانــدار همــدان نیــز در
حاشــیه بازدیــد از شــهرداری منطقــه  3همــدان
ضمــن تأکیــد بر رعایت شــیوه نامههای بهداشــتی
در محیــط کار تصریــح کــرد :تعــداد مراجعــان در
شــهرداری باالست و باید در زمان عدم حضور یکی
از کارکنــان همکار دیگری امور مراجعان را به انجام
برســاند تــا در ایــن شــرایط شــاهد انتظــار و ازدحــام
مراجعان نباشیم.

خیر اندیش ،رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان
همــدان نیــز در حاشــیه ایــن بازدیدهــا یــادآور شــد:
اســتقرار تجهیزات بهداشتی پوشش کفش ،نوبت
دهــی پدالــی ،جانمایــی مطلــوب و فاصلــه گــذاری

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور:

توجه به اقتصاد و تولید برای قوی شدن ایران
انقــاب قرار داریــم و باید از هر نظر برای تحقق اصول
رهبری در بیانیه گام دوم تالش کنیم.
رئیس ســازمان بسیج دانشــجویی کشور مسیر
غــرب را مســیری قهقرایــی عنوان کــرد و افــزود :امروز
جلو ههــای ایــن افــول را در اخبــار مربــوط بــه حــوادث
آمریکامیبینیم.
وی تربیــت نیروهــای در تــراز انقــاب اســامی را
یــک ضــرورت دانســت و گفــت :بــرای ایفــای نقــش
در بره ههــای حســاس و رفــع مشــکالت کشــور در
آگهی فقدان سند مالکیت

نسخهنویســی الکترونیکی قرار شده است پزشکی
کــه نســخه الکترونیکــی مینویســد حقالزحمــه
دریافت کند.
فرجــی گفــت :اســتان همــدان در نسخهنویســی
الکترونیکــی در رتبــه  7یــا  8اســت و امــا در
نســخهپیچی الکترونیکی در رتبه  25یا بیشتر است
که باید این موضوع فرهنگسازی شود.
فرجــی ابراز کرد 18 :میلیــارد تومان از پرداختهای
ســال  99را به مراکز دولتی ،پزشــکی و بیمارستانها و
مراکز خصوصی پرداخت کردیم.

م الف 81

آقای محمد طالبی فرزند کرم با ارائه دو برگ فرم استشــهاد که امضای
گواهان در دفتر اسناد رسمی  3مالیر مورد گواهی واقع گردیده ،مدعی
است که ســند مالکیت مقدار یکهزارودویستشانزده ممیز هشت دهم
ســهم از دو هزار و هشتصدوهشتاد سهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک
 802فرعی از  20اصلی بخش  2مالیر یک به شــماره سریال 699590
ســری ب  94صادر و تسلیم گردید و به دلیل جابهجایی مفقود گردیده
لذا به اســتناد تبصره الحاقی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب در
یک نوبت آگهی منتشر میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا
وجود ســند در نزد خود میباشــد ،از تاریخ درج آگهی به مدت  10روز
اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت مالیر اعالم نماید .در غیر این صورت
پس از انقضاء مهلت مقرر نســبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضی
اقدام و ســند اولیه از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی میگردد و نسبت
به تقاضای مالک سند المثنی صادر میگردد.
محمدرضا امینی -رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

عرص ههــای مختلــف نیــاز به تربیــت نیروهــای در تراز
انقالب داریم.
نی ـکروش بــا تأکیــد بــر نقشآفرینی ایــن نیروها
در عرص ههــای مــورد نیاز نظام تأکید کــرد :این نیروها
به فراخور نیاز باید در عرصه مقابله با جنگ ســخت،
مواجهــه با جنگ نرم ،جنــگ اقتصادی و عرصههایی
چون مقابله با بیماری کرونا ورود کنند.
نیکروش با اشاره به اینکه برای مقابله با بیماری
کرونا به پژوهشهای دانشبنیان نیــاز داریم افزود:

صندلی مراجعان ،استفاده کلیه کارکنان و مراجعان
از ماســک و پیشبینی ضدعفونی دس ـتها در بدو
ورود مراجعــان میتوانــد در کاهش شــیوع ویروس
کرونا در این مراکز بسیار مؤثر باشد.
برای قوی شدن کشور ظرفیتهای مختلف داریم که
باید از آنها درست استفاده شود.
رئیــس ســازمان بســیج دانشــجویی کشــور یکی
از عرص ههــای قــوی شــدن کشــور را توجــه بــه بخش
اقتصــاد و تولیــد عنــوان کــرد و گفــت :در ایــن بخش
کشــاورزی جایــگاه ویــژهای دارد کــه بایــد از ظرفیــت
دانشگاهها برای آن استفاده شود.
وی تأکیــد کرد :برای حل مشــکالت کشــور نیازمند
مسألهشناســی ،کشــف پاســخ و راهحل نظــری ،همراه
نســازی،
کــردن مــردم بــرای اجــرای راهکارهــا ،گفتما 
مطالبهگری از مسؤوالن با ارائه راهکار ،ورود دانشگاهها
به عرصه عمل و اســتفاده از ظرفیت دانشــگاهیان در
میدان نظر و عمل هستیم.

صاحبخانه گرامی!

وضعیــت اقتصــادی خوب نیســت و شــما

هم حتما ً مشــکالت خــاص خــود را دارید.
مســتأجرت در بهتریــن وضعیت ،از شــما
خیلی ضعیفتر است؛

با هم مهربان باشیم

هگمتانــه ،گــروه خبــر همــدان :مدیرعامــل
خانــه مطبوعــات اســتان همــدان تأکیــد کــرد:
فعــاالن رســانه در حفــظ ســامتی خــود کوشــا
باشند.
مهــرداد حمــزه در گفتگــو بــا خبرنــگار
هگمتانــه گفــت :بــا شــیوع پرشــتاب ویــروس
کرونــا در چنــد روز گذشــته ضــرورت توجــه بــه
مقولــه ســامتی در میــان فعاالن رســانه بیش
از پیش احساس میشود.
مدیرعامــل خانــه مطبوعــات اســتان
همــدان بــا تأکیــد بــر اهمیــت اســتفاده از
ماســک و رعایــت شــیوه نامههــای بهداشــتی
توســط فعــاالن رســانه افــزود :مدیران رســانه
اســتان حتــی االمــکان از روشهــای دورکاری
برای اداره امور رســانهای بهره برده و از حضور
پرتعــداد کارکنــان رســانه خــود در محــل کار
اجتناب کنند.
وی بــا ذکر شــاخصهای مهم فاصله گذاری
اجتماعــی خاطرنشــان کــرد :مدیــران دولتــی
و ســایر نهادهــا و مدیــران روابــط عمومــی در
اســتان از روشهــای مبتنــی بــر فضــای مجازی
بــرای برگــزاری نشس ـتهای خبــری اســتفاده
کــرده و نشس ـتهای حضــوری را بــه دوران
پساکرونا موکول کنند.
حمــزه در پایــان ضمــن تقدیــر از تالشهای
رســانهای در خصــوص مقابلــه بــا کرونا توســط
خبرنــگاران تأکیــد کــرد :تــاش مجاهدانــه
خبرنــگاران و فعــاالن رســانه بــرای انتقــال و
گــردش اخبــار و اطالعــات آزاد ادامــه دارد و
کمافــی الســابق تالشهــای رســانهای بــرای
مقابله با کرونا مد نظر این قشــر باشد.
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ورزش

 8جوالی  ۲۰۲۰شماره 4558

رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان همدان:

خبـــــــــــــــر

لزوم تدوین تقویم ورزش همگانی
متناسب با شرایط کرونایی استان همدان
هگمتانه ،گروه ورزش :رئیس هیأت ورزشهای
همگانــی اســتان همــدان بــر لــزوم تدویــن تقویــم
ورزش همگانی متناســب با شرایط کرونایی استان
همدان تأکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و
جوانــان اســتان همــدان ،هــادی ســبزواری پیــش
از ظهــر ســه شــنبه در جلســه شــورای هماهنگــی
ورزش همگانی اســتان همدان که با حضور معاون
ورزش اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان و
همچنین نمایندگان دستگاههای اجرایی و امنیتی
انتظامــی اســتان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :ورزش
همگانــی بــه منزلــه برخــوردار شــدن همــه اقشــار
جامعــه از ورزش بــه طــرق مختلــف بــا اســتفاده از
زیرساختهای موجود است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ورزش همگانــی دارای 6

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

تیم ملی فوتبال ایران
 17شهریور در تاشکند
به مصاف ازبکستان میرود

هگمتانــه ،گــروه ورزش :رئیــس دپارتمــان
تیمهــای ملی از برگزاری بازی تیمهای ملی ایران
و ازبکستان در روز فیفا خبر داد.
مهــدی خراطــی ،رئیــس دپارتمــان تیمهــای
ملی گفت :با توجه به اینکه بازیهای دوســتانه
در فیفــادی از  10تــا  18شــهریور مــاه آغــاز
میشود،فدراسیون فوتبال برنامهریزی و رایزنی
خــود را بــرای انجــام دیدارهای تدارکاتــی پیگیری
کــرد .قرار اســت تیم ملی فوتبال ایــران در تاریخ
 7سپتامبر (17شــهریور ) در تاشکند به مصاف
تیم ملی فوتبال ازبکستان برود.
وی افــزود :فدراســیون فوتبــال در حــال
مذاکــره بــا چند کشــور دیگر جهت برگــزاری یک
دیــدار دیگــر در تاریخ  13شــهریور ماه اســت که
پــس از مشــخص شــدن تیــم مربوطــه،از طریق
وبــگاه رســمی فدراســیون فوتبال اطالع رســانی
میشود.
به نقل از فارس ،ایاز ســخنگوی فدراســیون
فوتبال ســوریه چنــد روز پیش از برگــزاری دیدار
تیم ملی با ایران خبر داد.

 3بازیکن دیگر استقالل
در خطر ابتال به ویروس کرونا

هگمتانــه ،گــروه ورزش 3 :بازیکــن دیگــر
اســتقالل بــه علــت شــرایط جســمی بســیار بــد
مشکوک به ویروس کرونا هستند.
در چند روز اخیر ،ابتالی بازیکنان اســتقالل
بــه ویــروس کرونــا ،بــه ســوژه اصلــی رســانهها
تبدیــل شــده اســت و احمــد ســعادتمند
مدیرعامــل اســتقالل در رابطــه بــا این مســاله
در آخر یــن اظهــارات خــود گفــت 12 :نفــر از تیــم
ما تستشــان مثبت شده بود .ما دو ماه است
از ســازمان لیــگ خواهــش کردیــم تــا بــه دلیل
مصدومیتهــا ،پنــج بازیکــن امیــد را اســتفاده
کنیــم ولــی این مجــوز را به مــا ندادنــد .االن که
دیدند  12-10بازیکن ما تستشــان مثبت شده،
ایــن مجــوز را دادهانــد و این در حالی اســت که
دو نفــر از آن پنــج نفــر هــم تستشــان مثبــت
شده است.
ایــن بار از اردوی آبیها خبر میرســد که ســه
تن از بازیکنان استقالل در شرایط جسمی بدی
قــرار دارنــد و مشــکوک بــه ابتــا ویــروس کرونــا
هســتند .قــرار اســت وضعیــت ســامت این 3
بازیکن بررسی شود.

شــورای راهبــردی و تصمیــم گیــر برای اجــرای هرچه
کیفیتــر برنامهها اســت ،گفت :امروز مــا با توجه به
شــرایط موجود کرونایی در کشــور بایــد زمینه انجام
فعالیتهای ورزشی را در خانهها فراهم کنیم.
رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان همدان
بــا بیــان اینکــه الزمــه اجــرای ایــن مهــم در اســتان
برقــراری تعامل هرچه بیشــتر با صدا و ســیمای مرکز
همدان ،اســت ،گفت :تدوین این برنامهها عالوه بر
اینکــه بایــد بــرای همه گروههای ســنی باشــد باید در
نهــای مناســب به اجرا گذاشــته شــود تا ضریب
زما 
نفوذ آن در جامعه افزایش یابد.
ســبزواری تهیه کتابچه اطالعاتی ورزش همگانی
را دیگــر طــرح عنــوان شــده بــرای ترویــج ورزش
همگانی ،عنوان کرد و گفت :خوشبختانه آموزش و
پرورش با این مهم موافقت و اعالم آمادگی کرد اما

نایب رئیس بانوان هیأت
کبدی استان همدان
منصوب شد

باید با اســتفاده از ظرفیت ســایر دستگاهها به این
مسئله مهم اغنا ببخشیم.
وی بــر لــزوم همــکاری هرچــه بیشــتر و همچنیــن
راهانــدازی ورزش همگانــی  48هیــأت ورزشــی اســتان
تأکید کرد و گفت :امیدواریم بتوانیم در راستای ترویج

ورزش همگانی قدمهای مثبتی در استان برداریم.
شهــای همگانــی اســتان
رئیــس هیــأت ورز 
همــدان در پایــان بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامههــای
متنوع طی ســال گذشــته توســط هیأت ورزشهای
همگانی اســتان همدان در مناسبتهای مختلف،

گفت :امســال با توجه به نا مشــخص بودن شرایط
شیوع ویروس کرونا و اینکه تا چه زمانی ادامه دارد
الزم اســت تقویــم اجرایــی ورزشــی خصوصــا ورزش
همگانــی بــر پایــه برنام ههــای غیــر حضــوری در نظــر
گرفته شود.

هگمتانــه ،گــروه ورزش :بنــا بــه پیشــنهاد
رئیس هیأت کبدی اســتان همدان و طی حکمی
از ســوی مدیرکل ورزش و جوانان استان ،سیده
حنانــه عقیلیــان بــه عنــوان نایــب رئیــس بانوان
هیأت کبدی استان همدان منصوب شد.
ســیده حنانه عقیلیان از ورزشکاران و مربیان
با ســابقه ورزش استان است که در کارنامه خود
مســؤولیتهایی همچون مســؤول امور بانوان
اداره ورزش و جوانان شهرســتان ،مســؤول امور
بانــوان فرمانداری فامنین و نایب رئیســی بانوان
تعــدادی از هیأتهای ورزشــی را دارد و همچنین
در ســالهای مختلــف بــه عنــوان نخبــه ورزشــی
استان و داور برتر کشور معرفی شده است.
ســید مصطفی موســوی ،رئیس هیأت کبدی
استان با انتصاب وی ابراز امیدواری کرد :توسعه
کبدی بانوان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان:

صداوسیما فرهنگ «ورزش در خانه» را در جامعه ترویج کند

هگمتانه ،گــروه ورزش :معاون اداره کل ورزش
و جوانان اســتان همــدان ،گفــت :فرهنگ «ورزش
در خانــه» توســط صداوســیما در جامعــه ترویــج
شود.
عبــاس قهرمانی اظهار کرد :ورزش همگانی پایه
و اســاس سایر رشتههای ورزشی است لذا باید هر
آنچه در توان داریم برای ترویج این مهم در جامعه
تالش کنیم.
وی بــا اشــاره ب هضــرورت ترویــج و گســترش
فرهنــگ ورزش بیــن بانــوان روســتایی اســتان
همــدان ،گفــت :خوشــبختانه طی جلســه معاونت
امــور بانــوان اســتانداری همــدان و همچنیــن

مســؤول امــور بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان
مقررشــده کــه بــرای ترویــج ورزش در روســتاها
ضمــن اســتفاده از ظرفیتهــا و زیرســاختهای
موجود هیأتهای ورزش همگانی به همراه هیأت
ورزشهای بومی و محلی وارد عمل شوند.
معــاون اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
همــدان بــا اشــاره بــه اختصــاص  10فضــای ورزشــی
روبــاز برای ورزش بانوان همدان با توجه به شــیوع
ویــروس کرونــا و ضــرورت رعایــت فاصلهگــذاری
اجتماعــی و اجتنــاب از اجتماعهــای بــاالی  5نفــر
در اماکــن سربســته ،گفــت :خوشــبختانه ورزش
محــات شــهرداری همــدان طــی ســال گذشــته

اقدامــات خوبــی در ایــن حــوزه انجــام دادنــد کــه
موجب کســب رتبه کشــوری شــد لذا انتظــار داریم
ســایر شــهرداریها به ایــن مقوله مهــم توجه ویژه
داشته باشند.
وی بــا اشــاره به شــرایط ویژه اســتان همدان در
بحــث ویــروس کرونــا ،گفــت :امــروز بایــد بتوانیــم
راهحلهایــی مناســب بــرای پیش بــرد برنامهها در
دو بعد کمی و کیفی داشته باشیم.
قهرمانــی بــا اشــاره بــه نقــش تأثیرگــذار
صداوســیما در تهیه برنامههای ورزشــی متناسب
بــا ایــام کرونایــی در اســتان ،گفــت :صداوســیما
ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای نفــوذ در خانهها دارد

لذا ضمن تقدیر از زحمات مدیران اســتانی رسانه
ملی درخواســت دار یــم فرهنــگ «ورزش در خانه»
توسط صداوســیما بیشازپیش در جامعه ترویج
شود.
وی در ادامــه بابیان اینکه دانشــگاهها اعضای
علمــی شــورای ورزش همگانــی هســتند کــه بایــد
در حــوزه علمآمــوزی بــه ورزشــکاران ،مربیــان و
قهرمانــان در حوزههــای تخصصــی بهصــورت
مجــازی وارد عمــل شــوند ،گفــت :جامعــه ســالم
نیازمنــد پویایــی هرچه بیشــتر اســت و امــروز هنر
مــا در شــرایط فعلــی کرونــا بهرهمنــدی و تبدیــل
تهدیدها به فرصت است.

 2پروژه ورزشــی در تویسرکان افتتاح میشود
هگمتانه ،گروه ورزش :سرپرســت اداره ورزش
و جوانــان تویســرکان از افتتــاح دو پــروژه زمیــن
چمــن مصنوعــی و خانــه رزمــی این شهرســتان در
هفته تربیت بدنی خبر داد.
محســن شایســته بعــد از ظهــر روز گذشــته در
نشســت بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه فعالیــت 48
هیــأت ورزشــی در ایــن شهرســتان اظهــار کــرد3 :
هــزار و  397ورزشــکار در اداره ورزش و جوانــان
تویسرکان به صورت سازمانیافته فعال هستند.
وی بــا اشــاره بــه اخــذ اعتبارنامــه طــی دو ســال
گذشــته برای  6سمن در ســطح شهرستان افزود:
راهانــدازی دو ســازمان مردمنهــاد را در حال حاضر
در دست اقدام داریم.
سرپرســت اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
تویســرکان با اشــاره به اجرای طرح «هر روستا یک

هگمتانــه ،گــروه ورزش :گــزارش رئیــس هیــأت
تیرانــدازی شهرســتان مالیــر از وضعیــت کنونــی
هیــأت و تجهیز هیأت به ســمیالتور (شــبیه ســاز )
تیرانــدازی توســط ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه
ناحیــه مالیــر از اهــم موارد مطرح شــده در جلســه
با سرپرست ورزش و جوانان این شهرستان بود.
رئیــس و اعضــاء هیــأت تیرانــدازی شهرســتان
مالیــر در دیــدار بــا ســپهری ضمن تبر یــک انتصاب
وی بــه عنــوان سرپرســت اداره ورزش و جوانان در
خصــوص گزارش وضعیــت کنونی و رفع مســائل و
مشــکالت ایــن هیــأت در دفتــر ریاســت ایــن اداره
تشکیل جلسه دادند.
آقابیگــی رئیــس هیــأت تیــر انــدازی شهرســتان
مالیــر از مشــکالتی چون نبــود امکانــات تخصصی
در تیــر انــدازی  ,نبــود بودجه و اعتبــارات برای خرید
اســلحههای جدیــد و عدم همــکاری و ارتباط هیأت
تیــر انــدازی اســتان بــا شهرســتان ســخن گفــت و
همــکاری و حمایــت سرپرســت اداره ورزش و
جوانــان ایــن شهرســتان را در تســریع رفــع ایــن
مسائل و مشکالت خواستار شد.

ســمن» طبق تأکید اســتاندار ،از اقدام  20روســتای
تویســرکان بــرای اجــرای ایــن طــرح در حوزههــای
مختلــف خبــر داد و گفــت :تالش دار یــم طبق یک
برنامــه مــدون طرح هر روســتا یک ســمن را در 30
روستای شهرستان اجرا کنیم.
وی تعــداد مکانهای ورزشــی شهرســتان را 30
مــورد عنــوان کــرد و گفت :ســرانه ورزشــی بــه ازای
هــر نفــر در شهرســتان حــدود  80ســانتیمترمربع
اســت که  56ســانتیمتر آن شــامل فضاهای روباز
میشود.
شایســته بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهمنامــه بــا
ادارات هــال احمــر و نیــروی انتظامــی در راســتای
توســعه ورزش و جوانان از تجهیز  10خانه ورزشــی
روستایی در سال جاری در روستاهای با جمعیت
بــاال خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :ســال گذشــته 9

خانــه ورزشــی در روســتاهای شهرســتان افتتــاح
شد.
وی بــا اشــاره به اینکه امســال به دلیل شــیوع
ویــروس کرونا برگزاری مســابقات ،اعزام و میزبانی
مســابقات تقریبــا در ســطح شهرســتان لغــو
شــد از برگــزاری مســابقات ورزشــی در بیــن همــه
ورزشــکاران از طر یــق فضــای مجــازی خبــر داد
و یــادآور شــد :ایــن مســابقات همزمــان بــا «روز
تویســرکان» بــه مدت یک ماه توســط اداره ورزش
برگــزار میشــود و عمــوم مــردم میتواننــد در ایــن
برنامه رقابتی شــرکت کنند.
سرپرســت اداره ورزش و جوانــان تویســرکان
درباره پرداخت تســهیالت به اقشــار آســیبدیده
از کرونا با اشــاره به پرداخت تسهیالت  16میلیون
تومانــی بــا نــرخ  12درصــد ســود بــه باشــگاهها و

تجهیز سالن تیراندازی مالیر به دستگاه شبیهساز

وی در ادامــه صحبتهای خود از تجهیز ســالن
تیرانــدازی بــه دســتگاه شــبیه ســاز ســخن گفت و
افزود :چنانچه این دســتگاه در ســالن نصب شود
ایــن هیــأت بــرای آمــوزش از هرگونــه ســاح بــادی،

جنگــی و واقعــی موجــود بــی نیــاز میشــود و ایــن
دســتگاه از معدود دســتگاههای موجود در کشور
اســت که به لطــف پیگیریهــای فرماندهی محترم
ســپاه ناحیــه مالیــر بــه ایــن شــهر تخصیــص داده

مربــی بیمــه شــده آنهــا افــزود :باشــگاههایی که
نتوانســتند مربیــان خــود را بیمه کنند تســهیالت
 8میلیــون تومان به کارفرما و  6میلیون تومان به
مربی اعطا میشود.
وی بــا بیــان اینکه  100مربی و داور و  10باشــگاه
بدنســازی و پرورش اندام و چهار باشگاه فوتبال،
فوتســال و ...بــرای دریافــت تســهیالت خــاص
آســیبدیدگان کرونــا ثبــت نــام کردنــد گفــت:
پیشبینی میشــود که  75درصد از افراد ثبت نام
شده در شهرســتان تسهیالت را دریافت کنند.
شایســته از قــول مســاعد بهرهبــرداری از دو
پــروژه عمرانــی خانــه رزمــی شهرســتان و زمیــن
چمــن شــهر فرســفج در هفتــه تربیــت بدنــی خبر
داد و گفت :هم اکنون این دو پروژه از پیشــرفت
 50درصدی برخوردار هســتند.

شده و آماده نصب است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حال حاضر مســؤول
کانــون بســیج ســپاه ناحیــه مالیــر نیــز میباشــد
گفت :این کانون در زمینههای ورزشــی  ,آموزشی و
فرهنگــی همــکاری خــود را بــا اداره ورزش و جوانان
در بحــث پــر کــردن اوقــات فراغــت اعــام و در راه
اعتــای ورزش شهرســتان خصوصــا» ورزش تیــر
اندازی نهایت سعی و تالش خود را خواهد کرد.
ســپهری سرپرســت اداره ورزش و جوانــان
شهرستان مالیر نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین
در جلســه دهــه پــر خیر و برکت کرامــت و والدت با
ســعادت امــام رضا (ع) را تبریک گفــت و اظهار کرد:
از همکاری فرماندهی ســپاه ناحیه و مشارکتهای
همــکاران وی در برنامههای ورزشــی و امور جوانان
شهرســتان مالیــر تشــکر میکنیــم و در حــد تــوان
از امکاناتــی کــه دار یــم در حمایــت از ورزش جــذاب
تیراندازی استفاده خواهیم کرد.
وی در پایــان از عقــد تفاهــم نام ـهای بــا ســپاه
پاســداران در جهــت گســترش و توســعه ورزش
همگانی و قهرمانی شهرستان خبر داد.

شورای نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک را تأیید نکرد
ایرادات اعالم شد؛ بعد از رفع ابهام ،اظهارنظر میشود

هگمتانــه ،گــروه ورزش :شــورای نگهبــان در
نامهای به هیأت دولت ایرادات اساســنامه کمیته
ملی المپیک را مطرح کرد.
اساســنامه کمیته ملی المپیک بعــد از تأیید در
هیــأت اجرایــی و مجمع عمومــی  29بهمن  1397به
کمیتــه بینالمللــی المپیــک ( )IOCارســال شــد .در
رفت و برگشتهای متعدد باالخره این اساسنامه
از سوی  IOCمورد تأیید قرار گرفت.
بــرای اجرایــی شــدن اساســنامه تــازه نوشــته
تأییدیــه دولــت و همین طــور شــورای نگهبان هم
الزم بــود .باالخــره بعــد از گذشــت مدتــی و برگــزاری
جلســات مختلــف در کمیســیون اجتماعــی اوایــل

مهرمــاه ســال گذشــته به هیــأت در دولــت رفت و
در نهایــت  14مهرماه مــورد تأیید قرار گرفت .اوایل
آذرماه ســال  98هم دولت اساســنامه را به شورای
نگهبــان ارســال کرد که تیرماه امســال بعــد از چند
ماه باالخره نظر نهایی اعالم شد.
برخــی تغییــرات صــورت گرفته از ســوی شــورای
نگهبان به تأیید نرسیده و ایراداتی به آن وارد شده
است .در پاسخی که شورای نگهبان به اساسنامه
کمیتــه ملــی المپیــک داده ایراداتــی مطــرح و اعالم
شده نظر نهایی بعدا اعالم خواهد شد.
  ابهامات مطرح شــده از سوی شورای نگهبان
چیست؟

یکی از ایرادات مطر ح شــده به این اساسنامه
در خصــوص بنــد  16اســت که اشــاره بــه مقابله و
عــدم پذیــرش هرگونــه فشــار سیاســی ،مذهبــی
و حقوقــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،و تبعیــض
جنســیتی دارد کــه اعــام شــده ایــن بنــد مغایــر
مواز یــن شــر ع و اصول  12 ،4و  13قانون اساســی
است.
شــورای نگهبــان همچنیــن اعــام کــرد منظــور
از دور بــودن کمیتــه ملــی المپیــک از هــر گونــه
شهــای نــژادی ،مذهبــی ،سیاســی و منــع هــر
گرای 
گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد.
نکته دیگر اینکه شــورای نگهبان این ســوال را

پرســیده در خصــوص بنــد  2ماده یک کــه فعالیت
کمیتــه ملــی المپیــک در چارچــوب مفــاد منشــور
المپیــک و قوانین جاری جمهوری اســامی اســت،
در مقــام تعــارض بیــن مفــاد منشــور المپیــک و
قوانین جاری کدامیک حاکم خواهد بود؟
همچنیــن اعــام شــده بند یــک مــاده  3عبارت
«مقابلــه بــا هرگونــه تبعیــض» و «لــزوم محتــرم
شمردن قوانین جهانی» دارای ابهام است.
در ایــن اساســنامه همچنیــن در خصــوص
مهــای ملی نیز
انتخــاب اعضــای مرکــز نظارت بــر تی 
ایراداتــی گرفتــه و اعــام شــده بعــد از رفــع ابهــام
اظهارنظر خواهد شد.

بازدید رئیس هیأت وزنه برداری
استان از هیأت نهاوند
هگمتانــه ،گــروه ورزش :حجــت االســام
همیدونــد رئیــس هیــأت وزنــه بــرداری اســتان
همــدان بــه همــراه نایب رئیــس هیأت اســتان و
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند
از امکانــات و مشــکالت پیــش روی هیــأت وزنــه
برداری شهرستان نهاوند بازدیدکرد.
حمیدرضــا درویشــی رئیــس اداره ورزش و
جوانــان نهاونــد گفت :رئیس هیــأت وزنه برداری
اســتان بــه همراه نایب و سرپرســت هیــأت وزنه
بــرداری شهرســتان در اداره ورزش و جوانــان بــه
بررســی مشکالت و پیگیری تجهیزات این هیأت
و بازدید از سالن وزنهبرداری پرداخت.
حجــت االســام همیدوند افزود :خدا را شــکر
نهاونــد و اســتان ظرفیت بســیار خوبــی دارد و با
معرفــی قهرمانان ارزندهای به وزنه برداری کشــور
همیشه قطب وزنه برداری بوده است.
وی در پایــان بیــان کــرد :مــا میخواهیــم یــک
شرایط بسیار مناسب را برای وزنه برداری استان
ایجــاد کنیــم و برنام ههــای بســیاری را طراحــی
کردهایم تا وزنه برداری استان را متحول کنیم.

شرایط خاص «ایافسی»
برای اعطای میزبانی جام
ملتهای 2027

هگمتانــه ،گــروه ورزش :رئیــس کمیتــه
بازاریابــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا از شــرایط
فســی بــرای انتخــاب میزبــان جــام
خــاص ایا 
ملتهای آسیا  2027خبر داد.
پنج کشور ایران ،عربستان ،قطر ،ازبکستان و
هند برای میزبانی جام ملتهای آسیا  2027اعالم
آمادگی کرده اند.
حافــظ المدلــج رئیــس بخــش بازاریابــی
کنفدراســیون فوتبــال آســیا گفــت :مالکهــای
ایافســی بــرای انتخــاب میزبــان جــام ملتهای
 2027زیاد هســتند و تنها در ورزشــگاهها و شرایط
ورزشی خالصه نمیشود.
او ادامــه داد :کشــوری کــه میخواهــد میزبــان
جــام ملتهــای  2027را بــه دســت آورد بایــد حتی
ضمانــت نامــه مالــی هــم ارائــه دهــد و بــه همــه
تعهدهای مالی خود پایبند باشــد .همه تیمهای
شرکت کننده در جام ملتها به ویژه کشورهای
شرق آســیا با خود وسایل و دستگاههای خاص
تمریــن و همچنیــن داروهــا و دســتگاههای
پزشــکی را خواهند آورد .آنهــا میخواهند که این
وســایل را بــدون تعرفههــای گمرگــی وارد کشــور
میزبــان کننــد بــدون آنکــه بــا مشــکلی مواجــه
شوند.
مدلج عربستانی ادامه داد :در انتخاب میزبان
بعد مسافتی هم تأثیر خواهد داشت تا جایی که
بایــد مــکان اقامت تیمهــا با محل تمریــن نهایتا
 30دقیقــه و بــا ورزشــگاه برگــزاری مســابقه 45
دقیقــه فاصلــه داشــته باشــد .بایــد همه شــرایط
پزشــکی بــرای بازیکنــان مصــدوم در ورزشــگاه
مهیا باشــد و در کشــور میزبان هیچ گونه وبا و یا
بیماری مسری وجود نداشته باشد.
فســی کــه در
عضــو کمیتــه بازاریابــی ایا 
فدراســیون فوتبال عربســتان هــم فعالیت دارد
تأکید کرد که کشورش آمادگی باالیی برای گرفتن
میزبانی این رقابت بزرگ دارد.
جــام مل 
تهــای آســیا  2023بــه میزبانــی چیــن
برگزار خواهد شد.

محله ما
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گزارش هگمتانه از کمبود فضای سبز در محله جوالن:

بوستانهای کوچک ،جایگزین حیاطهای بزرگ جوالن

محله جوالن
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هگمتانه ،گروه محله ما  -راضیه مهری :به علت آلودگیهای ناشی از مصنوعات بشری و تخریب بیرویه جنگلها و
افزایش جمعیت ،بحث سرانه فضای سبز در شهرها به یکی از دغدغههای مهم زندگی شهری تبدیل شده است .این
موضوع در مورد شهرهای ایران نیز مصداق عینی دارد .فضای سبز در گذشته در محالت قدیمی شهرهای ایران ،یا به
صورت عمومی میدانگاهی یا به صورت باغچه خصوصی درون حیاط بناهای مسکونی وجود داشته است .فضای سبز
ُ
خصوصی در داخل هر حیاط ،از اصول طراحی شهری قدیم محسوب میشد که نیاز فطری انسان را در انس با طبیعت
یشــود؛ بنابراین،
برآورده میکرد؛ اما با توســعه شهرنشــینی و تغییر روش زندگی ،هر روز از مقدار این فضاها کاســته م 
بــا توجه به وضعیت نوســازیهای گســترده و جدیــد و تغییرات وســیع در محالت قدیمی ،احداث فضای ســبز عمومی
به صورت پارک و بوســتان اجتنابناپذیر و ضروری اســت .در محله جوالن ،چندین فضای بوســتان و پارک تاکنون اجرا

 عبــدی :امکانــات محــدود محلــه باعــث کوچ
فرزندانم به نقاط دیگر شهر شده
صاحبعلــی عبــدی یکــی از ســاکنان قدیمــی
محلــه جوالن اســت کــه  8فرزند و  12نــوه دارد .او
کــه از ســال  1366در ایــن محله ســکونت میکند
با انتقاد از کمبود فضای ســبز در محله جوالن به
خبرنــگار هگمتانــه گفت :متأســفانه یــک فضای
ســبز درست و حسابی برای محله جوالن تعریف
نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه امکانات محــدود در محله
جــوالن باعــث شــده اســت فرزندانــم ایــن محــل
را بــرای زندگــی انتخــاب نکننــد ،افــزود :فقــط یکی
از بچههایــم در ایــن محــل ســاکن شــده و او هم
بــرای ثبتنام کودکانش در دبســتان به مشــکل
برخــورده اســت چــون در اطــراف ما دبســتان هم
وجود ندارد.
این مرد  68ســاله ادامه داد :فرزندانم به نقاط
دیگــر شــهر برای زندگی کــوچ کردهاند چون محله
جوالن دیگر آن محله قدیمی نیســت و بســیاری
از خان ههــای قدیمــی آن تبدیــل به مخروبه شــده
و هیچ امکاناتی برای آن در نظر گرفته نمیشود.
عبدی با اشــاره بــه اینکه محله جــوالن حتی از
داشــتن یــک باشــگاه ورزشــی نیز محروم اســت،
اضافــه کرد :همــه محله را آپارتمانهــا گرفتهاند و
بــا وجود تعداد ز یــاد واحدهــای آپارتمانی فقط دو
بوســتان کوچک و دو بوســتان نــواری برای محله
ً
جوالن ساخته شــده که اصال جوابگوی جمعیت
این محله نیست.
وی ابراز کرد :دو بوســتان کوثر و نیایش آنقدر
کوچکانــد کــه نمیتــوان بچ ههــا را بــرای بــازی بــا
خیال راحت به آنجا فرستاد.

هگمتانــه ،گــروه محلــه مــا« :جــوالن» برگرفتــه از
کلمــه «جوالیــی» اســت کــه نوعــی «جاجیــم» بــوده و
احتمال دارد «جوالن» مرکز اصلی ســکونت و استقرار
بافنــدگان ایــن دســت بافــت بــوده اســت .بــه همین
دلیــل ،بخشــی از جمعیــت روستانشــین و صحــراکار
ساکن در محله که دسترسی به پشم گوسفندان هم
برای آنها ســادهتر بوده اســت ،توانستهاند در خار ج از
زمــان فعالیــت کشــاورزی و به ویــژه در زمســتانهای
ســرد همدان بخشــی از فعالیتهای خود را معطوف
به تولید جوالیی نموده باشند.
جــوالن در اصــل «جوالهــان» خوانــده میشــد و
بعدهــا به صــورت جوالن درآمــده اســت .جوالهان به
معنــی «نســاجی و بافندگی» اســت و برگرفتــه از کلمه

«جــوال» به معنی «نســاج و بافنده» اســت؛ همانگونه
کــه بــدان اشــاره شــد ،جــوالن محلــهای بــوده کــه بــر
اســاس حرفهای خاص تشکیل شده بود و بافندگان
در آن خانــه داشــتند و حتــی محلــه شــالبافان در کنــار
محلــه جوالهــان قــرار داشــته اســت کــه هــر دو از یک
صنف هستند.
به اســتناد روایتی قوی ،نقطه رشــد همدان یا بهتر
اســت گفتــه شــود مرکــز اصلــی شــهر همــدان اولیــه،
تپــه هگمتانــه بــوده کــه بنــای ســلولهای آغازیــن آن
بــه ســپیدهدم تاریــخ ایــن نقطــه بازمیگــردد .یکــی از
ویژگیهــای طبیعــی شــهر همــدان ،کوهپایــهای آن
و مجــاورت بــا اراضــی کشــاورزی اســت کــه ایــن خــود
مشــکالت فزاینــدهای از نظــر انتظــام فضایــی و نحــوه

بافت جدید

عبــدی افزود :امــروز دیگر آن احســاس محله
قدیمی را نداریم و مسؤوالن هم به جای اینکه به
وضعیت گردشگری و احیای خانههای قدیمی آن
ً
بپردازند محله جوالن را کامال فراموش کردهاند.
 بــه جــای حیاطهــای قدیمی در بوســتانهای
کوچک نیمکتنشین شدهایم
بــا یکی از خانمهای مســن که با تعداد دیگری
از زنــان قدیمــی در بوســتان کوثــر محلــه جــوالن
نشســته بودنــد ســر صحبت را بــاز کــردم .او که از
خــراب شــدن خانههای قدیمــی محله جــوالن به
شــدت گالیهمند بــود ،گفــت :آن زمانهای قدیم
خانههــای بــزرگ و حیاطهــای بزرگــی داشــتیم
امــا امــروز بــه جــای اینکــه در حیاطهــای قدیمــی
بنشــینیم ،نیمکتنشــین ایــن بوســتانهای
کوچک شدهایم.
ایــن خانم  74ســاله ادامــه داد :زمانی که بچه
بودیم زیر درختهای باغچه در حیاط خانه پدری
بــازی میکردیــم امــا بچههــای امــروز مجبورنــد در

شــده اســت که پارکهای محلی بوستان ســنتی کوثر و پارک محلی مجاور مســجد آیتا ...تألهی به نام بوستان نیایش
و نیــز پارک نواری بلوار هگمتانه ،معروف به «بوســتان ایثار » -که محله جــوالن را از تپه تاریخی هگمتانه جدا میکند -و
پارک نواری بلوار  24متری نظربیگ را شامل میشود.
بــا توجــه به موقعیت ایــن پارکها در یک محلــه قدیمی با تراکم جمیعت باال ،بازنگری و افزایش ســطح فضای ســبز
ضرورت دارد تا سرانه فضای سبز به ازای هر نفر به حد قابل قبولی در این محله برسد.
در حــال حاضــر کمبود فضای ســبز و نبود یک پارک بزرگ به عنوان تفریحگاه اصلی اهالی جوالن از جمله مشــکالت
این ناحیه است که توسط ساکنان محله جوالن مورد انتقاد قرار گرفته است.
(برگرفته از کتاب جوالن)

فضــای کوچــک آپارتمــان بــازی کننــد و بچههــای
جوالن حتی نمیتوانند برای بازی به پارک بروند.
وی از مســؤوالن خواســت فکــری بــرای
فضــای ســبز محلــه جــوالن کننــد و اضافــه کــرد:
کاش میشــد دوبــاره بــه آن خان ههــای قدیمــی و
کوچ ههــای بار یــک محله جوالن برمیگشــتیم و از
این آپارتمانهای بیروح دور میشدیم.
 خانجانی :فضای سبز چندانی برای بافتهای
فرسوده تعریف نمیشود
در این خصوص با سرپرســت ســازمان سیما،
منظر و فضای ســبز شهری همدان نیز گفتگویی
داشتیم.
حســین خانجانــی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار
هگمتانه گفت :شهرها بر اساس طر حهای جامع
و تفصیلــی کــه توســط شــورای عالــی شهرســازی
تصویــب میشــود اداره میگردنــد و شــهرداریها
نیز موظفند طبق آن طر حها به ایجاد فضای ســبز
و سایر موارد بپردازند.

از کهن تاکنون

جوالن محلهای
که ریشه در تاریخ دارد

کاربرد اراضی و توسعه شهر به وجود آورده است.
در شــهر همــدان ،بــه دلیــل ویژگیهــای طبیعــی و
برخــی خصوصیــات اجتماعــی ناشــی از مهاجرتهــای
روســتایی و ســنت کهــن شهرنشــینی ،کاربــری اراضی
کشاورزی و باغی و نیز کاربری مسکونی ،بخش عمده
کاربرد اراضی شهر همدان را تشکیل داده است.
  استقرار محله جوالن در هسته اولیه شهر
محلــه جــوالن جــزو محالتــی اســت کــه در هســته
اولیــه شــهر قرار داشــته اســت .ایــن محله در شــمال
شــرق بافــت کهنشــهر همدان قــرار گرفته اســت و از
ً
محالت نســبتا گســترده و دارای قدمتی بیش از سایر
محالت شهر است.
محلــه جوالن و ســایر محالت حــوزه نفوذ آن ،مثل
محلــه شــالبافان و محلــه نظربیــگ از یــک ســمت در
حاشــیه شــمال شــرقی تپه هگمتانــه و متصــل به آن
قــرار گرفتــه و از ســویی دیگر مجــاور اراضی کشــاورزی
اســت و میتــوان انتظار داشــت که محلــه جوالن جزو
اولین واحدهای مجتمع زیســتی انسانی پیرامون تپه
هگمتانه تا امروز باشد .هرچند که دوران رونق و رشد
همدان و بالطبــع محله جوالن،زمان دقیقی ندارد ،اما
ً
ً
احتماال به دوره بعد از اسالم و عمدتا دوران صفویه و
به ویژه عصر قاجاریه بازمیگردد.
ً
محلــه جــوالن تقریبــا در قســمت شــمال شــرقی
همدان واقع شــده اســت .محدوده فعلــی آن خیابان
شهدا ،بلوار آیتا ...مفتح و خیابان توپچی است.
امروز جوالن
 وضعیت از هم گسسته
ِ ً
وضعیــت امــروزی آن -کــه ســابقا به صــورت خطی
ً
و درازا گســترش داشــته اســت -کامال از هم گسسته
شــده اســت .بافــت فعلــی محلــه ناهنجــار و نامنظــم

اســت و حتی با گذشــت زمان نیز رو به افول گذاشــته
اســت .این روند به دلیل خیابانکشــی و ویران شدن
خانههای قدیمی و زیبا و ایجاد آپارتمان در این محل،
تسریع شده است.
این محله جزو محلههای درازا بوده که در وسط آن
یک درخت توت کهن قرار داشته؛ ولی با خیابانکشی
از ریشــه بریده شده و نیز دارای دو مسجد ،یکی بزرگ
و دیگــری کوچــک ،دارای دو حمام ،یکی بــرای مردان و
دیگــری برای زنان ،کفاشــی ،دبســتان ،بقالــی ،قصابی،
نجــاری ،چراغســازی و چنــد مرکــز خدماتــی دیگــر بوده
اســت کــه همگــی گــواه آن هســتند کــه محلــه جوالن
محلهای بزرگ و دارای اهمیت بوده است.
معابــر قابــل اشــاره به لحــاظ قدمــت و موجودیت
آن در بافــت کهــن جــوالن ،گــذر آب دوبــاره ،نظربیــگ،
میرزاباقــر ،میرزاعطــار ،چهلپلــه و چهاربــاغ اســت.
از مراکــز عمــده موجــود در ایــن محلــه ،میتــوان بــه
آزمایشــگاه باغچهبــان ،دبیرســتان علویــان و نیــز
مجتمع ورزشی اکباتان اشاره کرد.
 کوچههای تنگ و باریک جوالن قدیم
ایــن محلــه دارای کوچههــای تنــگ و باریــک بــود و
ً
برخــی از خانههــا تقریبــا کوچک در آنها جــای میگرفته
اســت .برخی کوچهها دارای ســاباط بودهاند که مکان
مناســبی بــرای جلوگیــری از تهاجمــات بــوده اســت؛
در هنــگام حملــه ،افــراد محــل در زیــر ایــن ســاباطها
مخفــی میشــدند و از خانههــای خود دفــاع میکردند.
خانههایــی که در این کوچههای تاقدار بنا شــده بود،
به افراد مرفه و ثروتمند تعلق داشت.
از جــوالن بــه ســمت پاییــن و غــرب آن ،بــه
«ســرگیجیله» معــروف بــوده اســت کــه باغچــ ه محــل

اندکی تأمل

مخروبهای در پس بوستان
بوســتان نیایــش یکــی از دو بوســتان کوچــک
تعریف شــده در محله جوالن همدان است که در
نزدیکی مســجد آیت ا ..تألهی واقع شــده و فضای
محــدودی بــرای اســتفاده از چنــد نیمکــت و چنــد
وســیله ورزشــی را برای اهالی آن محــل ایجاد کرده
است.
متأســفانه عالوه بر کوچک بــودن و محدودیت
ایــن فضا برای اســتفاده خانوادهها و بازی کودکان،

شــاهد وجود مخروبهای در نزدیکی آن هســتیم که
هــم چهــره و دیــد محلــه را مخــدوش نمــوده و هم
باعــث بــروز آســیبهای اجتماعــی در ایــن ناحیــه
خواهد شد .اکثر اهالی جوالن از کمبود فضای سبز
و نبــود پارکــی بــزرگ بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت
ســاکنان در این محله گالیه میکنند و از رها شدن
خانههــای مخروبــه در نقاط مختلــف محله قدیمی
جوالن نیز شاکی هستند.

خانجانی با بیان اینکه شــورای عالی شهرســازی
فضای سبز چندانی برای بافتهای فرسوده شهری
تعریــف نمیکنــد ،افــزود :فضاهــای شــهری متراکم
تهــای قدیمــی و مرکــزی شــهر از جملــه
ماننــد باف 
بافت جوالن دارای فرسودگی میشوند و شاید برای
ترغیب مالکان به نوســازی است که فضاهای سبز
بزرگی در بافت فرسوده شکل نمیگیرد.
وی در رابطــه بــا وجــود خان ههــای مخروبــه در
محله جوالن اظهار کرد :شهرداری موظف است به
مالکین این خانهها اخطار بدهد تا برای جلوگیری
از زشت شدن چهره شهر و محله ،دور ملک خود
را دیوار بکشند اما این کار زمانبر است.
حســین خانجانــی بــه تعار یــف مختلف ســرانه
فضای ســبز شــهری اشــاره کرد و گفت :بر مبنای
فضاهــای ســبز کلــی کــه در شــهر همــدان وجــود
دارد ســرانه فضای سبز برای شهروندان همدانی
نزدیک به  20مترمربع اســت و در محله جوالن نیز
به غیر از بوستانها و پارکهای نواری که در طرح
تفصیلــی شــهر بــرای آن مشــخص شــده فضــای
سبز دیگری تعریف نشده است.
بــا ایــن تفاســیر شــاید بایــد منتظــر بمانیم که
تمام محله قدیمی جوالن تبدیل به آپارتمانهای
نوســاز شــود و مجتمعهــای مســکونی جــای
خانههای تخریب شده قدیمی را بگیرند تا شاهد
ایجــاد فضــای ســبز متناســب بــا جمعیــت محله
قدیمی جوالن باشیم.

بــوده؛ یعنــی جایــی که افــراد محــل از آنجا ســبزیهای
مــورد نیــاز و خــوراک را تأمین میکردند .بعــد به محلی
میرسید که به آن «ماقالو» گفته میشد؛ این قسمت
جایــگاه مناســبی در محلــه جــوالن نبــوده و بــه گفتــه
اهالی ،اراذل و اوباش به آنجا رفت و آمد داشتهاند.
ً
در این قســمت که تقریبا در انتهای منطقه کنونی
جــوالن قــرار دارد ،قبرســتان قدیــم محلــه جــوالن قرار
گرفتــه بــود .در واقع ،هر محل و کوی در همدان دارای
یک قبرســتان بود .این قبرستانها برای دفن اجساد
کــودکان بــود یــا در زمانــی که هوا بســیار ســرد و رفتن
به قبرســتان اصلی همدان واقــع در خیابان باباطاهر،
بلــوار فلســطین ،در محــل ســاختمان کنونــی یادبــود
عینالقضــات ســخت بــوده ،اجســاد مــردگان خــود را

در قبرســتان محــل دفن میکردند .قبرســتان جوالن،
معــروف بــه «چهاربــاغ» بــوده اســت .محــل کنونی آن
در قســمت پاییــن جــوالن ،در زیــر مدرســه کنونــی
عالقهمندیان و زمین اطراف این مدرسه است.
در جــوار جوالن ،یک آببند بزرگ ،در واقع بزرگترین
آببند همدان به نام «گازران» قرار گرفته بود و به صورت
یک ِاسیل یا هسیل (استخر خاکی به گویش همدانی)
بــود .ایــن آببنــد بــرای اســتفاده آب آشــامیدنی مــردم
بــود .به گفته افراد محــل ،خانوارها کوزههای خود را برای
مصــرف روزانــه ُپــر میکردنــد و در بشــکههای آب کــه در
طبقــه پاییــن خانه در محلی بــه نام «صندوقخانــه » قرار
داشته ،انبار میکردند .برای شستوشو نیز به رودهایی
که در نزدیکی هر محل وجود داشته میرفتند.
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ِننه جان تو بگو

ُ
ا ِقدیمــا مــا همــه چیــه میــان خانــه یــاد
میگرفدیمــانِ .تمام کارایی کــه ِبرامان واجب بود.
َ
َ
بزرگتــرای خانــواده .وا کارا و
همــو ا ننــه و آقامــان ،ا ِ
رفتــار و حرفاشــان ِب ِشــمان یــاد م ـیدادن که شــی
ُد ُرســه و شــی ِغ ِلطهِ .نماز خواندن ،قــرآن خواندن،
بچه ی
رفــدارای مذهبــی و همــه ی کارایــی کــه ِیــی ِ
مسلمان میواس ِس ِر َوختش یاد بیگیره.
مــا بــه انــدازه ی کافــی ِو ِر
بزرگترمــان بودیــم،
ِ
بهترین الگو بــودِ .ولــی االن بچا
کاراشــان ِبـ ِـری مــا ِ
َ
روز،
بیشترشــان میان ا ننه باباشــان دورنِ ،شــبم
ِ

ـت آنچنانــی نیمــی مانــهِ .بـ ِـری همــی میوا
کــه ِ
فرصـ ِ
واسمان باشه بچامان شی یاد میگیرن.
ِح ِ
االن اکثــرا کارتــون و بازی رایان ـهای و ایجور چیزا
س بچــه کــه ِسـ ِـرش گــرم شــه .مــا میــوا
ِر میــدن ِد ِ
ِحواســمان باشــه کارتونــه شــیه ،باز یــه چــه فکــر و
ایده ایه
بچمان میندازه .هر چیزیه ندیم
میان ِس ِر ِ
ُ
ِد ِسشــان .انــا روی بچــا خیلی تأثیر میــذاره ،میتانه
فکرشــانه وا مــا کلی عــوض کنهِ .پــی کتابای خوب
باشیمِ ،بچامانه وا کتاب مانوس کنیم.
ّ
وقتــی میگــن اخــاص ،ایثــار ،تــوکل ،ایمــان،

رونــق عهــد شــباب اســت دگــر بســتان را

رسول اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم):

میرســد مــژده گل بلبــل خــوش الحــان را

خداوندا من "حسن" را دوست میدارم؛ تو هم او را

ای صبــا گــر بــه جوانــان چمــن بازرســی
خدمــت مــا برســان ســرو و گل و ریحــان را

دوست بدار و هرکه حسنم را دوست بدارد خداوند او را
دوست میدارد.

حافظ

کنز العمال ،ج  ،16ص  262ـ ج  ،5ص102
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مع ِنویت و اخالقیات آ ِدما اَ میان خانه شکل میگیره
ِپی کتابای خوب باشیم ِب ِری ِبچامان

۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۵۸
۳۰۰۰ ۱۸۱۸ ۲۶ ۲۷۰۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
09181111071
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

حدیث روز

عکس روز

اعظم مهری
خیرخواهــی ،گذشــت ،کمــک بــه نیازمنــد،
راســتگویی ،شــجاعت ،تواضــع ،اعتمادبهنفــس
ّ
معنویــت و اخــاق ،میــواس در جامعه رشــد
و کال
َ
پیدا کنه ،اینا همه ا میان خانه ی خودمان شــروع
میشه.
َ
ما ِنباید به خاطر ِشرایط زندگی ِجدید ،ا ِوظایفی
کــه داریم شــانه خالی کنیم .پ ِحواســمان باشــه،
َ
رشــد معنویت و اخالقیات میان ِآدما ا میان خانه
کار مــاس کــه ِبچامانــه وا طرز
شــروع میشــه ،وای ِ
فکر ُد ُرس بزرگ کنیم.

روی خط فرهنگ

درباره جایزه «کتاب ماه و سال» کانون پرورش فکری بیشتر بدانیم
هگمتانــه ،گــروه فرهنگــی :دبیــر جایــزه «ماه و
ســال» کتاب کودک و نوجوان در نشستی مجازی
با خبرنگاران و اصحاب رســانه چگونگی انتخاب و
اهــدای جایــزه کتاب ماه و ســال کــودک و نوجوان
را در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
تشریح کرد.
مصطفــی رحماندوســت ،دبیــر جایــزه «مــاه
و ســال» کتــاب کــودک و نوجــوان گفــت :هــر مــاه
کتابهایــی کــه بــه دبیرخانــه جایــزه «مــاه و ســال»
کتــاب کــودک و نوجــوان میرســد ،از ســوی هیــأت
نهــا بــرای داوری انتخــاب
انتخــاب بررســی و برتری 
میشــود و در نهایــت هیأت داوران یــک کتاب را به
عنوان برتر ماه معرفی میکنند .در حال حاضر هزار
و  370عنــوان بــه دبیرخانــه ارســال شــده اســت که
امیدواریم این تعــداد با مراجعه حضوری و ثبت در
سامانه رویداد بهتدریج افزایش پیدا کند.
او افــزود :تمــام نویســندگان فارس ـیزبان در
جغرافیــای فارس ـیزبانان هــم میتواننــد در ایــن
جایــزه شــرکت و آ ثــار خــود را بــه دبیرخانــه رویداد
ارســال کنند .در پایان هر فصل از میان کتابهای
برگز یــده هــر مــاه کتاب فصــل و در پایان هر ســال
بهــای فصــل ،کتــاب ســال انتخــاب
از میــان کتا 

میشــود کــه به ترتیــب جایــزه «مرغک ســیمین و
زریــن» دریافــت میکننــد .اهــدای جایــزه خالقیت
در هــر مــاه بــه یــک فــرد بــرای خالقیــت در حــوزه
تألیــف یا نشــر و اهــدای جایزه مهــدی آذریزدی به
کتاب بازنویســی منتخب از دیگر خبرهایی بود که
رحماندوست به آن اشاره کرد.
شــاعر کــودک و نوجــوان بــا بیــان ایــن کــه
کتابهــای تمــام رشــتهها در هیأت انتخــاب مورد
بررســی قــرار میگیــرد ،یــادآور شــد :امســال ایــن
جایزه تنها به کتابهای شعر و داستان (ترجمه و
تالیف) کودک و نوجوان اهدا میشود اما فهرستی
بهــای مناســب بــرای آگاهــی مخاطبــان و
از کتا 
خر یــد بــرای کتابخانههــا و مراکــز فرهنگیهنــری
کانــون از ســوی دبیرخانه جایزه کتاب ماه و ســال
کودک و نوجوان منتشر میشود.
بهــای
بهگفت ـ ه رحماندوســت؛ تعــدادی از کتا 
منتخب این رویداد  -پیش از اعالم اسامی برگزیدگان
 از سوی کانون خریداری و به کتابخانههای کانون درسراسر کشور ارسال شده است.
دبیــر جایــزه ماه و ســال کتــاب کــودک و نوجوان
کانون در عین حال از اهدای هولوگرام در سه سطح
عالــی ،خــوب و متوســط بــه منتخبــان و برگزیــدگان

ایــن رویداد خبــر داد و گفت :ناشــران میتوانند این
هولوگرام را بر روی کتابهای خود ثبت کنند.
دبیــر جایــزه «مــاه و ســال» کتــاب کــودک
همچنیــن تصریــح کرد :بــا توجه به شــیوع بیماری
کرونــا جایــزه فصــل بهــار ســال  99را نتوانســتیم
در موعــد مقــرر اهدا کنیــم ،تالش میکنیــم کتاب
فصــل بهار تا نیم ـه مرداد و کتاب فصل تابســتان
نیز تا نیمه آبان معرفی شود.
رحماندوســت جایزه ویژه ناشــران و تصویرگران
شهــای این رویــداد عنــوان کرد و
را نیــز از دیگــر بخ 
گفــت :کتابهایــی که تصویرگری شــاخصی داشــته
باشند یا ناشرانی که گرچه به نقط ه آرمانی نرسیده اما
ششــان را در حوزه کتاب کودک و نوجوان انجام
تال 
دادهاند ،میتوانند نامزد دریافت این جایزه شوند.
وی همچنیــن از اهــدای جایــزه فرصــت طالیــی
برای نویسندگان و شاعرانی که تاکنون اثری از آنها
منتشر نشده است در این رویداد خبر داد و گفت:
کسانی که برای اولینبار دست به قلم شدهاند ،اگر
اثرشــان شاخص باشد میتوانند این جایزه را از آن
خــود کننــد؛ ایــن در حالی اســت که نویســندگان با
تجربه نیز اگر اثری دارند که تاکنون منتشــر نشــده
میتوانند در این بخش شرکت کنند.

حرفهایصمیمی

امروز را کودکانه باشیم

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد اموال زير را از طريق مزايده عمومي
به فروش برساند متقاضيان مي توانند با همراه داشــتن فيش بانکي به مبلغ  500/000ريال واريزي به
حساب سپهر بانك صادرات شــماره  0101396197001جهت تهيه اســناد مزايده به دفتر قراردادهای
شركت آب و فاضالب استان همدان به آدرس مندرج در فراخوان مراجعه نمايند.
ردیف

مورد مزایده

مبلغ تضمین
قیمت کارشناسی
شرکت در مزایده
مقدار (تقریبی)
(ریال)
(ریال)

1

لوله چدن

 36000کیلوگرم

1.440.000.000

72.000.000

2

آهن آالت

 52635کیلوگرم

2.105.400.000

105.270.000

3

الکترو پمپ شناور

 56000کیلوگرم

10.080.000.000

392.400.000

4

شیر آالت چدن

 1000کیلوگرم

50.000.000

2.500.000

5

چدن اسقاط

 600کیلوگرم

24.000.000

1.200.000

6

الکترو پمپ

 18دستگاه

219.000.000

10.950.000

7

پالستیک و پلی اتیلن

 2000کیلوگرم

120.000.000

6.000.000

8

باالبر هیدرولیکی

 1دستگاه

450.000.000

22.500.000

توضیحات /محل

صورت ریز لوازم ،پیوســت
اســناد مزایــده بــوده و
مطابــق لیســت ،آهــنآالت
اســقاط آبیــاران در محــل
مجتمــع فرهنگــی ورزشــی
آبیــاران واقــع در بلــوار
بعثــت و مابقــی در محــل
انبــار واقع در جــاده تهران،
کوچــه گمــرک میباشــد.

زمان خريد اسناد  :ساعت اداري از مورخ  1399/04/17لغايت 1399/04/24

زمان بازديد  :ســاعت اداري از مورخ  1399/04/17لغايــت ( 1399/05/04بازديد خريداران اســناد مزايده از مورد

مزايده صرفاً با نامه مدير امور مالی شركت آب و فاضالب استان همدان امکان پذير خواهد بود).
آخرين مهلت تحويل پيشنهادها 1399/05/04 :

زمان گشايش پيشنهادها  1399/05/05 :ساعت 9

پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ ســپرده  ،تضمين معتبر تســليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات

شــماره  0101396197001واريز و يا چك بانکي تضميني در وجه شــركت تهيه ويا از مطالبات قطعی تائيد شــده نزد
شركت بلوكه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يارســيد واريز وجه يا چك بانکي و يا گواهی مطالبات قطعی تائيد شده را
ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده  ،فاقد امضاء ،مشروط وپيشــنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،

سپردههاي مخدوش ،ســپردههاي كمتر از ميزان مقرر ،چك شــخصي و نظاير آن ،مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهادها  3ماه است.

محل دريافت اسناد ،تحويل وگشايش پيشــنهادها :همدان  -ميدان بيمه -جنب اداره ثبت احوال -شركت آب و فاضالب
استان همدان و ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا  ،14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15

اين آگهي در سايت پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .
تاریخ انتشار نوبت اول99/04/17 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/18 :

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفهجویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

اعظم مهری

امــروز ادبیــات کــودکان و نوجوانان خان ـهای در تقویم مــا دارد ،خانهای که پر
است از یار مهربان و صد دانه یاقوت .امروز یادمان میآید که چقدر شیرین بود
قصههای کودکی ،چقدر زیبا بود الالییهای مادر.
روز ادبیات کودکان و نوجوانان ،روزی است برای همه چشمان مشتاقی که
مســحور یک قصه میشــوند ،شــیدای یک شــعر ،بچههایی که اتل متل توتوله
را شــبیه یــک تکــه ابــر شــاد میبیننــد در آســمانی آبــی ،کــه بازیشــان میدهد با
نقشهای خیال انگیزش.
بچههایی که با همه یکی بود یکی نبودها یکی میشــوند و آرزوی همه شــان
آخر قصهها به خانه اش است.
رسیدن کالغ ِ

امروز شــاید زمانی باشــد برای واژههای بی پیرایه ،زمانی باشــد بــرای خواندن یک
کتاب خوب برای فرزندمان ،زمانی باشــد برای ســرودن یک شــعر زیبا ،یک داســتان
سحرانگیز؛ امروز را کودکانه باشیم.

آبروی فقر و قناعت را نمیبریم
در قرآن مجید آمده اســت :به یقین انســان حریص و کمطاقت آفریده شــده
اســت وقتــی بــدی بــه او میرســد بیتابــی میکنــد و هنگامــی کــه خوبــی به او
میرسد مانع رسیدن آن به دیگران میشود.
حضرت علی ابن ابیطالب(ع) فرمودهاند :آدم حریص فقیر است هرچند تمام
دنیا را مالک شود.
حکایــت :مرحــوم آقابــزرگ بــه وارســتگی و صراحــت لهجــه و آزادمنشــی
ً
شــهره بــود ضمنــا در فقر مالی زیســت میکرد .یکــی از علما که با دســتگاه
حکومتــی مرتبــط بــود شــر ح فقــر مالــی او را بــه مقامــی نوشــت و آن مقــام
مبلغــی چشــمگیر بــرای او ارســال کــرد ،چــون ایــن مبلــغ بــه عالــم ربانــی
ً
آقابزرگ رســید شــدیدا ناراحت شــد و با انتقاد از آن عالم که واســطه شده
بــرای آن مقــام حکومتــی بــا بازگشــت دادن وجــه نوشــت «ما آبــروی فقر و
قناعــت را نمیبریم».
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شو
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آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

هگمتانــه ،گــروه فرهنگی :مجموع ـه  10جلدی
«شــعر ما» با هدف آشــنایی نوجوانان با شــاعران
پیشکســوت از ســوی انتشــارات کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان وارد بــازار کتــاب
میشود.
فاطمه ســاالروند به عنــوان دبیر این مجموعه
گفــت :مجموعــه «شــعر مــا» در پاییــز ســال 1398
شــکل گرفــت و قــرار شــد منتخبــی از شــعرهای
شــاعران بزرگســال و پیشکســوت برای نوجوانان
منتشر شود.
او افــزود :از همــان ابتــدا قــرار بر چــاپ  10گزیده
مســتقل از  10شــاعر بــود .بــرای انتخاب شــاعران،

 «شعر ما» مجموعهای برای نوجوانان
بــا در نظــر گرفتــن گوناگونــی ســلیقه و عالقههــای
مخاطبــان ،عــاوه بــر تنــوع قالبهــا (کالســیک،
نیمایــی ،ســپید و )...تنــوع طیفهــا ،نگاههــا و
ســبکهای مختلف شعری را در نظر داشتیم و به
همیــن منظور نامهــای متنوعی در ایــن مجموعه
بــه چش ـم میخــورد کــه در ایــن میــان میتــوان به
شــمس لنگــرودی تــا محمدحســین مهــدوی (م.
موید) و محمدعلی بهمنی و ...اشاره کرد.
دبیــر مجموعه «شــعر مــا» در توضیح شــیوهی
گــردآوری ایــن آ ثــار گفــت« :بــرای انتخــاب شــعرها
بــا بســیاری از دوســتان شــاعر گفتوگــو کردیــم و
در مــواردی هــم فقط بــه خوانــدن کتابهای چاپ

شده بسنده نکردیم و برای یافتن برخی شعرهای
پراکنــده ،مجلههای مختلف و صفحههای مجازی
را نیــز مورد بررســی قــرار دادیم .همچنیــن برخی از
ایــن دوســتان ،لطــف کردنــد و تعدادی شــعرهای
چاپ نشده را نیز در اختیار ما قراردادند.
ایــن شــاعر ادامــه داد :مهمتریــن اصــل در
انتخــاب شــعرها ،توجــه بــه ســن و ســال و حــس
و حــال مخاطــب نوجــوان بــود .پــس بــا در نظــر
داشــتن نیازها و گرایشهــا و درک و فهم متفاوت
نوجــوان امــروز و در عیــن حــال جلــب توجــه او به
تماشــای ابعاد دیگری از زندگی ،کشفهای جدید
و تجربههای تازه و ...به این انتخابها رسیدیم.

مسیر

کشور مال شماست
هگمتانــه ،گــروه فرهنگی :من به شــما جوانان
عزیــز عــرض بکنــم؛ امروز شــما خط مقــدم حرکت
ملت ایرانید .ملت ایران به قلههائی چشم دوخته
اســت و بــه ســمت آن قلهها دارد حرکــت میکند.
دوســت و دشــمن اعتراف میکنند که ملت ایران
به ســرعت دارد به ســمت قلهها میرود .البته راه
هنــوز خیلــی طوالنــی اســت؛ سادهاندیشــی نبایــد
کــرد .راهــی کــه مــا در پیــش دار یــم ،راه یکســاله و
دو ســاله نیســت؛ راه بلندمــدت اســت؛ امــا دارد

حرکت میکند .تا حرکت نباشــد ،رسیدن به هدف
ممکن نیســت .با نشســتن و آرزو کردن و خمیازه
کشــیدن ،هیچ کس به هدف نمیرســد؛ باید پا در
راه نهاد ،با عزم راســخ پیش رفت .ملت ایران دارد
این کار را میکند...
تــوی صحنــه بمانیــد عزیــزان مــن! کشــور مال
ً
شماســت .ایــن قلههائــی کــه قبــا گفتــم ،متعلق
بــه شماســت .در دورانــی که شــما به کمال ســنی
رســیدید ،انشــاءاهَّلل ایــن قلههــا را خواهید دید و

عکسنوشت

بــرای ملــت خودتــان افتخــار خواهید آفریــد .البته
هیــچ حرکتی هرگز تمام شــدنی نیســت .حرکت به
ســمت قل ههــا همچنــان ادامــه دارد و هیــچ وقت
متوقف نمیشود.
مهم این است که یک ملت یاد بگیرد ،عادت
کنــد و بــرای حرکــت به ســمت کمــال و تعالی ،عزم
راســخ کند .این عزم نبایســتی هیچ وقت سســتی
پیدا کند.
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