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مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خبر داد:

تمدید دوماهه 
ارائه اظهارنامه های مالیاتی

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

بعد نظارتی مجلس 
تقویت می شود

  سال بيست و دوم    8 صفحه   روزنامه قيمت ندارد بهاء چاپ:  ۲۰۰۰  تومانپنج شنبه  ۱۲ تير ۱399    ۱۰ ذی القعده  ۱44۱   ۲ جوالی  ۲۰۲۰  شماره 4553

برگـــزیده ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان:

ارزآوری 30 میلیون دالری 
صادرات برای همدان

چراغ سبز باشگاه استقالل 
برای ایجاد اردوگاه 

»ناصرحجازی« در همدان

روند بهبود نوزاد نارس
 500 گرمی

واکنش نایب قهرمان کشتی المپیک 
: به حضور همدان در لیگ برتر

بدهی ها را پرداخت کنید 
بعد تیمداری کنید!

همدان جزء 3 استان برتر 
کشور در پوشش 

شبکه »شاد«
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اکبری۲ محمد  عکس: 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در شورای معاونین شهرداری همدان:

توسعه همدان نیازمند تصمیمات بزرگ
تقدیر از زحمات و تالش های مجموعه مدیریت شهری همدان

پالسما کمبود 
کردند یافت  کرونا در همدان  پالسما در 28مبتال به 

168 نفر جان باختن 
کرونا در اسدآباد زایمان موفق مادر مبتال به 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا با بیان اینکه 44 
فــرد بهبودیافتــه از کرونــا پالســما اهــدا کرده انــد گفت: در حــال حاضر 
بــا کمبــود پالســما مواجــه هســتیم کــه امیــدوارم بیمــاران به شــکرانه 

سالمتی خود در این زمینه ما را یاری کنند.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی با اشــاره به بهره مندی از روش 
پالســما برای درمــان بیماران حاد مبتال به کرونا اظهــار کرد: تاکنون 44 
نفــر از بهبودیافتــگان بیمــاری کرونا در همدان پالســمای خون خود را 

اهدا کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه برای 28 نفر از بیماران پالســما تزریق شــده 
اســت گفــت: در حــال حاضر بــا محدودیت پالســما مواجه هســتیم 
و درخواســت مــا ایــن اســت کــه بهبودیافتــگان از اهــدای پالســما 
تــا بیمــاران بدحــال رونــد بهبــودی بهتــری داشــته  اســتقبال کننــد 

باشند.

2و4 صفحه 

استاندار در صحن شورا:

ح های کنترل قیمت مسکن هستیم آماده اجرای طر

2 صفحه  

نفر   70 برای  اشتغال زایی 
ماسک تولید  کارگاه  در 
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان:

ارزآوری 30 میلیون دالری 
صادرات برای همدان

گــروه  هگمتانــه، 
رئیــس  همــدان:  خبــر 
سازمان صنعت، معدن 
و تجارت همــدان گفت: 
از  بهــار  فصــل  صــادرات 
 166 بــه  اســتان  گمــرک 
هزار و 224 ُتن رســید که 
هــزار   74 و  میلیــون   30

دالر برای استان ارزآوری داشت.
روز  متیــن  حمیدرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
چهارشــنبه اظهار کرد: در ســه ماه نخســت سال 
مــواد  و  پتروشــیمی  بخــش  در  صــادرات  جــاری 
شیمیایی 14 میلیون و 753 هزار دالر بوده است 

که سهم 49 درصد از صادرات استان را دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: وازلیــن غیربهداشــتی و 
بهداشــتی با 390 هزار دالر به کشورهای مختلف 

صادر شده است.
متیــن به ســهم 22 درصدی صنعت در ســبد 
صادراتی استان اشــاره کرد و افزود: صادرات این 
بخــش 6 میلیون و 707 هــزار دالر به وزن 107 هزار 
و 240 تــن بــوده کــه کلینگر خاکســتری مهمترین 

این کاالها به شمار می رود.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
همــدان ادامــه داد: موتور کولر آبی، شیرخشــک 
صنعتــی و ســیمان ســفید از دیگــر اقــالم عمــده 

محصوالت صادراتی صنعتی هستند.
متیــن افــزود: صــادرات در بخــش معدن یک 
میلیــون و 548 هــزار دالر اســت کــه ســهم 5/5 
بــه خــود  را  از میــزان صــادرات اســتان  درصــدی 
اختصاص داده اســت و فرو سیلیس با صادرات 
کاالی  ســومین  دالر  هــزار   544 و  میلیــون  یــک 

عمده صادراتی استان محسوب می شود.
کشــاورزی  محصــوالت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتان با صــادرات هفت میلیــون و 65 هزار دالر 
ســهم 5،23 درصــدی در ســبد صادراتــی اســتان 
دارد گفــت: ایــن دســته شــامل 12 قلــم محصول 
است که مهمترین آن کشمش تیزابی و انگوری 

است.
گمــرک  از  کاال  واردات  کــرد:  یــادآوری  متیــن 
همــدان نیــز در ایــن مــدت چهــار میلیــون و 290 
هزار دالر به وزن 984 تن بود که از این میزان 34 
درصــد کاالی مصرفی، 42 درصد کاالی واســطه ای 

و 24 درصد مربوط به خطوط تولید است.
وی اظهار کرد: در مجموع 58 قلم کاال در سه 
ماه ابتدای ســال جــاری از گمرک اســتان همدان 

به 23 کشور صادر شده است.
وی در گفتگــو بــا ایرنــا، بیــان کــرد: تــراز تجاری 
اســتان نیز با بیش از 25 میلیون و 784 هزار دالر 
مثبت اعالم شد و حجم مبادالت تجاری همدان 
در بهــار امســال بیش از 34 میلیــون و 364 هزار 

دالر بود.

کمبود پالسما
کرونا در همدان  28مبتال به 

کردند یافت  در پالسما 

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: معــاون درمان 
بیــان  بــا  ســینا  ابــن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
اینکــه 44 فــرد بهبودیافتــه از کرونا پالســما اهدا 
کرده انــد گفت: در حــال حاضر با کمبود پالســما 
مواجه هســتیم که امیدوارم بیماران به شکرانه 

سالمتی خود در این زمینه ما را یاری کنند.
بــه گــزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی با اشــاره 
درمــان  بــرای  پالســما  روش  از  بهره منــدی  بــه 
بیمــاران حــاد مبتــال بــه کرونا اظهــار کــرد: تاکنون 
44 نفر از بهبودیافتگان بیماری کرونا در همدان 

پالسمای خون خود را اهدا کرده اند.
وی بــا اشــاره به اینکه بــرای 28 نفــر از بیماران 
پالسما تزریق شده است گفت: در حال حاضر با 
محدودیت پالسما مواجه هستیم و درخواست 
ما این اســت که بهبودیافتگان از اهدای پالسما 
اســتقبال کنند تا بیمــاران بدحال رونــد بهبودی 

بهتری داشته باشند.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی ابن 
بــا بیمــاران  بــا بیــان اینکــه انتقــال خــون  ســینا 
صــورت  در  تــا  می گیــرد  تمــاس  بهبودیافتــگان 
تمایــل پالســمای خــون خــود را اهــدا کننــد کــه 
امیــدوارم بــه ایــن امر توجــه کنند گفــت: معمواًل 
تزریــق  پالســما  بدحــال  بیمــاران  بــرای  تاکنــون 
کرده ایــم کــه خوشــبختانه تاحــدودی مؤثــر بوده 
و رونــد بیمــاری را کنــد و بهبــودی را ســریع  کــرده 

است.
نوعدوســت  بیمــاران  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
همدانــی مبتــال بــه کوویــد 19 کــه قریــب بــه چهار 
شــکرانه  بــه  گذشــته،  آنهــا  بهبــودی  از  هفتــه 
نیازمنــد  بیمــاران  بــه  کمــک  و  مجــدد  ســالمت 
خــون  انتقــال  بــه  پالســما  اهــدای  بــرای  درمــان 

همدان مراجعه کنند.
جلیلــی در پایــان ســخنانش یــادآور شــد: بــر 
اســاس منابــع علمــی و نظــر متخصصــان اهدای 
بــرای  عارضــه ای  و  ضــرر  هیچگونــه  پالســما 

اهداکننده نخواهد داشت.

خبـــــــــــــر

همدان خبر 

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: شــورای معاونین 
بــا حضــور نماینــده  گذشــته  شــهرداری همــدان روز 
مــردم همــدان در مجلــس شــورای اســالمی، رئیــس 
، معاونــان، مدیــران  ، شــهردار شــورای اســالمی شــهر
مناطــق و ســازمان های شــهرداری همــدان در مرکــز 

همایش های قرآنی و بین المللی همدان برگزار شد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امور بیــن الملل 
شــهرداری همدان، رئیس کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس شورای اســالمی در این جلسه 
اعضــای  حمایت هــای  و  همراهــی  از  تقدیــر  ضمــن 
بیــان  همــدان،  شــهرداری  از  شــهر  اســالمی  شــورای 
کــرد: زحمات و تالش های مجموعه مدیریت شــهری 
همدان، شــهردار همدان و مدیــران جوان و با انگیزه 
ایــن نهــاد مردمی جــای تقدیر دارد و شــاهد اقدامات 
خوبــی در شــهر همــدان هســتیم امــا معتقــدم بایــد 

سقف این اقدامات را باالتر ببریم.
حمیدرضــا حاجــی بابایــی تصریــح کــرد: پیشــرفت 
و توســعه شــهر همــدان نیازمنــد تغییــر دیدگاه هــا و 
انجــام کارهــای بــزرگ و مانــدگار اســت و در این میان 
بایــد نقدپذیــر باشــیم چــرا که انجــام کارهای بــزرگ در 
گــرو نقــد ســازنده اســت و بنــده معتقدم بایــد با خطر 
پذیــری و تصمیم هــای به موقع و اثرگذار افق توســعه 

شهر همدان را بیش از پیش باال ببریم.
وی ادامــه داد: همــه مــا بــه دلیــل اعتمــاد مــردم 
موظــف بــه پیگیری و اجــرای گام های بزرگــی در جهت 
توســعه شهر هســتیم و باید با اجرای زیرساخت های 
مناسب آینده شهر را در مسیر درستی هدایت کنیم 
که خوشــبختانه بستر مورد نظر فراهم است و اجرای 
 ، ح جامع شــهر پروژه های بزرگی نظیر قطار شــهری، طر
اجــرای بوســتان های چندصدهکتــاری و... بخشــی از 
این نقشه راه است که باید پیگیر اجرای آنها باشیم.

حاجــی بابایی عدم شــناخت نیازهــای اصلی مردم 
همــدان در ســال های اخیــر را از نقــاط ضعف توســعه 
شــهر دانســت و گفــت: بایــد در حوزه هــای مختلــف 
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  و  الزم  نیازســنجی های  بــا  و 
کارشناسان بتوانیم در جهت خدمت رسانی به مردم 
حرکت هــای جــدی و اثرگــذار داشــته باشــیم چــرا کــه 
افــکار عمومــی بعد از ســال ها به نتایج ایــن اقدامات 
نمره می دهد و آن روز است که باید در پیشگاه مردم 

پاسخ گوی اقدامات مان باشیم.
رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلــس شــورای اســالمی اجــرای پروژه هــای بــزرگ در 
شــهر بــا اســتفاده از ظرفیت هــای ملــی را در پیشــبرد 
اهــداف ضــروری برشــمرد و تأکیــد کرد: باید بــه دنبال 
ح های بزرگ و ماندگار برای توسعه همدان باشیم  طر
و از تمامی ظرفیت هــای موجود از جمله ظرفیت های 
اســتانی و ملی برای رســیدن به این اهداف اســتفاده 
کنیم و شــورا و شــهرداری بــه دنبال اجــرای پروژه های 

بزرگ و فاخر باشد.
حاجی بابایی اجرای بوستان های چندصدهکتاری 
گفــت:  و  کــرد  ارزیابــی  مثبــت  اقدامــی  را  همــدان  در 
نهضــت بوســتان ســازی کار بســیار ارزنــده ای اســت 
کــه بــا اجرای آنها نه تنها تنفس شــهر همــدان تأمین 

خواهد شــد بلکه شــاهد توســعه صنعت گردشگری 
در همــدان خواهیــم بــود کــه نقــش مهمــی در تولید 

ثروت و اشتغال زایی خواهد داشت.
مهمتریــن   � از  شــهر  توانمندســازی  گــردان:   

اولویت های شورای پنجم است
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان نیز در ادامه 
این جلســه گفت: خوشبختانه شاهد حضور مدیران 
و نمایندگانی از اســتان همــدان نظیر حاجی بابایی در 
تراز ملی هستیم که باید از ظرفیت این افراد با درایت 
و توانمنــد بــه نحو شایســته ای بهره ببریــم و انتخاب 
نماینــده مــردم همدان به عنــوان رئیس کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شــورای اسالمی 

را به فال نیک می گیریم.
شــهری  پارلمــان  اعضــای  افــزود:  گــردان  کامــران 
همــدان علــی رغــم گرایش هــای سیاســی مختلــف بــه 
دنبال تصویب و اجرای پروژه های بزرگ و ماندگار برای 
شــهر هســتند و در تازه ترین اقدام بــا اختصاص زمین 
بــرای احــداث بیمارســتان یــک هــزار تختخوابــی شــهر 
همــدان موافقــت کردند. وی توانمندســازی شــهر را از 
مهمترین اولویت های شــورای شــهر دانست و گفت: 
توسعه و آبادانی نقاط مختلف شهر به ویژه مناطق کم 
برخوردار بســیار ضروری اســت و خوشبختانه با وجود 
نیروهــای جــوان و توانمنــد در بدنــه مدیریــت شــهری 
شاهد بهره وری بیشتر در مجموعه و پیشبرد اهداف 
موردنظــر هســتیم کــه در این بیــن نیازمنــد حمایت و 
همراهــی بیــش از پیــش نماینــدگان مردم همــدان در 

مجلس شورای اسالمی برای اداره شهر هستیم.
اســاس   � بــر  شــهری  پروژه هــای  اجــرای  صوفــی:   

نیازسنجی صورت گرفته است
شــهردار همــدان نیز در ابتدای این جلســه ضمن 
ابــراز خرســندی از انتخــاب نماینــده مردم همــدان به 
عنوان رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس شــورای اســالمی، اظهــار کــرد: حضــور حاجی 
بابایــی نماینــده مــردم همــدان در مجلــس، ظرفیــت 
بســیار بزرگی برای اســتان به ویژه شهر همدان است 
کــه خوشــبختانه در ســال های اخیــر و بــا اســتفاده از 

این ظرفیت ارزنده توانســته ایم اقدامات مهمی نظیر 
قطار شهری همدان را نهایی کنیم که در ادامه مسیر 

توسعه شهر نیز نیازمند همراهی وی هستیم.
عبــاس صوفــی در ادامــه بــا تشــریح کامــل آخریــن 
وضعیــت مدیریــت شــهری همــدان، عنوان کــرد: علی 
اقتصــادی  تنگناهــای شــدید مالــی و وضعیــت  رغــم 
نابسامان کشور و شــهرداری ها، بودجه سال گذشته 
مدیریت شهری همدان بیش از 80 درصد محقق شد 
و بودجــه ســال جاری نیز با افزایش حــدود 25 درصدی 
بــه یــک هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت و شــاهد 
خدمــات رســانی در حوزه هــای مختلف به شــهروندان 
هســتیم. وی با تأکید بر توسعه متوازن شهر همدان، 
بیان کرد: امسال پروژه ها بر اساس نیازسنجی صورت 
گرفتــه و بــر اســاس اولویت هــا بــه پروژه هــای کوچک، 
متوســط و بزرگ تقسیم شده است و به دنبال ارتقای 
ســطح کمــی و کیفــی خدمــات هســتیم کــه آســفالت 
معابــر، اجــرای پارکینگ هــای طبقاتــی، توســعه فضــای 
ســبز، بازگشــایی معابر، ترمیم و نوسازی سنگ فرش 
معابــر، الکترونیکــی کــردن خدمــات، انتقــال آب هــای 
ح  ســطحی، ســاماندهی ورودی هــای شــهر اجــرای طــر
جامع شــهر و... از جمله این اقدامات اســت که هدف 
گذاری شــده و در حال اجراست و در این بین نقاط کم 

برخوردار در اولویت قرار دارند.
وی خواســتار توجــه بیــش از پیــش مســؤوالن به 
اداره شــهر شــد و گفت: تأمیــن منابع مالــی در اجرای 
پروژه هــا بــر کســی پوشــیده نیســت کــه بــا توجــه بــه 
از  مشــکالت اقتصــادی فعلــی و کمبــود منابــع بایــد 

ظرفیت منابع مالی استانی و کشوری بهره مند شد.
شــهردار کالنشهر همدان با تقدیر از پیگیری های 
مجدانــه اســتاندار همــدان و حاجــی بابایــی نماینــده 
ح  مــردم همــدان در مجلــس در خصــوص اجــرای طــر
قطــار شــهری در همــدان، افــزود: مطالعــات تکمیلــی 
ح قطــار شــهری بــه عنــوان یکــی از نیازهــای مهــم  طــر
حوزه حمل و نقل درون شــهری در حال انجام اســت 
کــه بــا پیگیری هــای انجام شــده و قرار گرفتــن در بین 
پروژه های ملی می توان به آینده شهر خوشبین بود.

شــدید  مشــکالت  رغــم  علــی  داد:  ادامــه  صوفــی 
اقتصــادی ماهیانــه حــدود 30 میلیــارد تومــان حقوق 
 پرداخــت می کنیــم و در کنــار آن اجــرای پروژه هــا را نیز 
پیگیــری می کنیــم و ایــن موضوعــات در حالــی اســت 
کــه از منابع اســتانی و ملی چندان بهره مند نیســتیم 
به طوری که در 4 ماه نخســت امســال از محل ارزش 
افــزوده تنها یــک میلیارد و دویســت میلیــون تومان 
دریافتی داشــتیم و این موضوع در حالی اســت که در 
مدت مشــابه ســال گذشــته از ایــن محــل 12 میلیارد 

تومان درآمد داشتیم.
خــود،  صحبت هــای  ادامــه  در  همــدان  شــهردار 
افــزود: حضــور نیروهــای جــوان، بــا انگیــزه و فرصــت 
شــهری  مدیریــت  مختلــف  حوزه هــای  در  شــناس 
همدان بســیار ارزشمند است که باید حمایت شوند 
آینــده بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا بتوانیــم  تــا در 

گام های مهمی را در جهت توسعه شهر برداریم.
 ابرار خرم: ســهم ارزش افزوده شــهرداری همدان   �

کاهش یافته است
معــاون مالــی و اقتصــادی شــهردار همــدان نیــز  
گفــت: بودجــه یــک هــزار میلیــارد تومانــی شــهرداری 
همــدان در ســال 99 در حوزه هــای محتلــف درآمدی 
هــدف گــذاری شــده اســت کــه در ایــن بیــن ســهم 
ارزش افــزوده و کمک هــای دولتــی 15 درصــد اســت، 
متأســفانه تاکنــون ســهم ارزش افــزوده در بودجــه 
امســال در قیــاس بــا ســال گذشــته بســیار کاهــش 

یافته است.
در  مشــارکت  اوراق  از  اســتفاده  خــرم  ابــرار  رضــا 
از  رفــت  بــرون  راه هــای  از  یکــی  را  برنامه هــا  اجــرای 
ســال  در  گفــت:  و  دانســت  اقتصــادی  مشــکالت 
در  همــدان  مــردم  نماینــده  پیگیــری  بــا  و  گذشــته 
مجلــس شــورای اســالمی از محــل اوراق مشــارکت 
توانســتیم چنــد دســتگاه اتوبــوس خریــداری کنیــم 
کــه انتظــار داریــم ایــن رویــه ارزشــمند امســال نیز با 
پیگیــری نمایندگان مردم در خانه ملت دنبال شــود 
تا شــاهد توسعه شهر همدان در حوزه های مختلف 

باشیم.

پرداخــت   � هماهنــگ  نظــام  اجــرای  حضــرت زاده: 
کارکنــان  خواســته  کشــوری  خدمــات  قانــون  و 

شهرداری هاست
انســانی  ســرمایه  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
شــهردار همــدان نیــز در ایــن جلســه گفــت: انتخــاب 
نماینــده مــردم همدان به عنــوان رئیس کمیســیون 
مهــم برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس یازدهــم 
حکایــت از توانمنــدی وی دارد که جــای افتخار دارد و 
معتقدم باید از این ظرفیت ارزنده برای توســعه شهر 

همدان بهر مند شویم.
کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  زاده  حضــرت  مرتضــی 
خاصــی  اســتخدامی  نامــه  آییــن  از  شــهرداری ها 
بــرای  را  کــه متأســفانه مشــکالتی  تبعیــت می کننــد 
کارکنــان ایــن نهــاد مردمــی بــه وجــود آورده اســت 
کــه در ایــن بیــن و بــا تصمیــم گیری هــای اشــتباه در 
ســال های اخیر نیز شــاهد اصالح ســاختارهای غلط 

بودیم.
وی افــزود: امیدواریــم مجلــس یازدهــم با وحدت 
ســال های  در  موجــود  چندگانگــی  از  پرهیــز  و  رویــه 
نظــام  اجــرای  راســتای  در  مؤثــری  گام هــای  گذشــته، 
در  کشــوری  خدمــات  قانــون  و  پرداخــت  هماهنــگ 
جهــت امنیــت شــغلی و معیشــتی کارکنــان مدیریت 

شهری بردارد.
آالت   � ماشــین  و  تجهیــزات  تأمیــن   : علی ضمیــر

شهری از ضروریت های مهم شهرداری ها
معــاون خدمــات شــهری شــهردار همــدان نیــز در 
ادامــه این جلســه گفــت: کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس یکی از مهمترین کمیســیون های 
خانه ملت است که خوشبختانه شاهد حضور نماینده 
با تجربه همدان در رأس این کمیسیون هستیم و باید 

از این فرصت ارزشمند بهره مند شویم.
وحیــد علــی ضمیــر ادامــه داد: تأمیــن تجهیــزات 
مهــم  ضرورت هــای  از  یکــی  شــهری  آالت  ماشــین  و 
و اساســی بــرای اداره شــهرها اســت شــورای پنجــم و 
شــهرداری در ایــن حــوزه گام های مهمی برداشــته اند 
اما به دلیل مشــکالت اقتصادی و ارزی کشور در این 

زمینه خألهای جدی داریم.
وی افــزود: با توجه به ســاخت و ســاز مجتمع های 
تجــاری و مســکونی مرتفــع در شــهر همــدان نیازمند 
مواقــع  بــرای  متــر   50 بــاالی  نشــانی  آتــش  نردبــان 
اضطــراری هســتیم کــه متأســفانه در حــال حاضــر بــه 
ح شــده امــکان تهیــه آن نیســت و  دلیــل مــوارد مطــر
همچنین در مدیریت پســماند نیز نیازمند تجهیزات 
و ماشــین آالت مهمــی هســتیم و در ایــن بــاره نیــز با 
وزارت صمت مکاتباتی انجام شده است که خواستار 
ورود و پیگیــری نمایندگان مــردم همدان در مجلس 

برای تأمین این اقالم ضروری هستیم.
در ادامــه این جلســه مدیــران برخی ســازمان های 
شــهرداری نیــز بــه بیــان آخریــن اقدامات انجام شــده 
و مشــکالت موجــود در حــوزه کاری خــود پرداختند و 
خواســتار حمایــت و پیگیری هــای نماینــدگان مــردم 
همدان در خانه ملت در جهت رســیدگی و تسریع در 

رفع مشکالت موجود شدند.

ماسک تولید  کارگاه  در  نفر   70 برای  اشتغال زایی 
است اولیه  مواد  تأمین  ما  مشکل  هگمتانه:  سالمت  بهیار  شرکت  مدیرعامل 

بهیــار  شــرکت  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
ســالمت هگمتانه بــا تولید روزانه 30 هزار ماســک 

برای 70 نفر اشتغال زایی کرده است.
بــه گزارش هگمتانــه، بازدید جانشــین فرمانده 
معاونــان  همــدان،  انصارالحســین)ع(  ســپاه 
از  همــدان  صمــت  ســازمان  رئیــس  و  اســتاندار 
شرکت بهیار سالمت هگمتانه با هدف رفع موانع 

تولید این شرکت انجام شد.
مدیرعامل شــرکت بهیــار ســالمت هگمتانه با 
بیان اینکه عصر روز ســه شــنبه معاونان استاندار 
همــدان به همراه ســردار فرجی جانشــین فرمانده 
ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان، فرمانــده ســپاه 
ناحیــه همدان و رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان با هدف رفع موانع تولید از شــرکت 
گفــت:  کردنــد،  بازدیــد  هگمتانــه  ســالمت  بهیــار 
مشــکالت همه تولیدکننــدگان تأمین مــواد اولیه 
اســت و در جریــان بازدیــد از شــرکت در خصــوص 
تأمین مواد اولیه و فروش ماسک های تولیدی به 

داروخانه ها گفتگوهایی انجام شد.
امیــر حاجــی بابایــی بــا بیــان اینکه تنها شــرکتی 
هستیم که با مجوز کامل از دانشگاه علوم پزشکی 
ابــن ســینا و ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت و 
بــا رویکــرد تولید ماســک ان95 فعالیــت می کنیم، 

گفــت: بعد از شــیوع ویــروس کرونا با شــرکت های 
دانــش بنیــان تعامــل کردیــم و قراردادهایــی بــرای 

آوردن ماشین های خودکار منعقد کردیم.
وی افــزود: بعــد از آوردن ماشــین تمــام خودکار 
فعالیت خود را از اواخر اردیبهشــت شــروع کردیم 
و در طول این چند ماه با مشکالتی روبه رو بودیم.

مدیرعامــل شــرکت بهیــار ســالمت هگمتانــه 
تأکیــد کــرد: مشــکل اصلــی مــا تأمیــن مــواد اولیــه 
اســت چراکــه شــرکت بافتینــه مالیــر و بهبــود یــزد 

مواد اولیه را در اختیار شرکت ها قرار نمی دهند.
حاجــی بابایی ادامه داد: با وجود این مشــکالت 
70 نفر به صورت ســه شــیفته در این شــرکت فعال 
هستند و روزانه 20 تا 30 هزار ماسک تولید می کنیم.

بــه نقــل از عصــر همــدان، مدیرعامــل شــرکت 
بهیار سالمت هگمتانه بیان کرد: ماسک هایی که 
در بازار وجود دارد به قیمت های چند برابر فروخته 
می شــود و بــازار ســیاه درســت شــده کــه قیمــت 

ماسک را 6 برابر و گاه هفت برابر می فروشند.

مدیران مؤسسات فرهنگی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

پرداخت مالیات در عین معافیت
خصوصی بخش  به  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  واگذاری  برای  تالش  احسانی: 

مدیــران  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
مؤسســات فرهنگی همــدان در دیدار بــا مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان پرداخت مالیات 
خــود  مشــکالت  از  یکــی  را  معافیــت  عیــن  در 

برشمردند.
بــه گــزارش هگمتانه، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
مدیــران  نشســت  در  همــدان  اســتان  اســالمی 
چندمنظــوره  و  تک منظــوره  فرهنگــی  مؤسســات 
اســتان همــدان، بــر واگــذاری برنامه هــای فرهنگی 
انجمن هــای  و  مؤسســات  بــه  مختلــف  هنــری  و 

فرهنگی تأکید کرد.

رفــع  بــرای  تــالش  از  احســانی  احمدرضــا 
مشــکالت ایــن نهادهــا خبر داد و گفــت: با توجه 
برنامه هــای  برگــزاری  از  بــه اســتقبال مؤسســات 
مختلــف فرهنگــی و هنــری، تــالش و رایزنی هــای 
الزم را بــرای واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی 

انجام  خواهیم داد.
در  فرهنگــی  مؤسســه   16 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتان فعــال هســتند، اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 
9 مؤسســه، تــک منظــوره و هفــت مؤسســه نیــز 

چندمنظوره هستند.
بــا  تعامــالت  افزایــش  بــر  تأکیــد  بــا  احســانی 

تبلیغاتــی،  کانون هــای  و  فرهنگــی  نهادهــای 
یــادآور شــد: ســعی ما این اســت کــه برنامه های 
مؤسســات  همــکاری  و  هماهنگــی   بــا  فرهنگــی 
مــورد  آنهــا  مختلــف  مشــکالت  و  شــود  برگــزار 

پیگیــری قرار گیرد.
مدیــران مؤسســات نیز در این جلســه به بیان 
مشــکالت خــود از جمله پرداخت مالیــات در عین 
انــدک  درآمدزایــی  همچنیــن  و  مالیاتــی  معافیــت 
مؤسســات فرهنگی پرداختنــد و عالقه به فرهنگ 
زمینــه  ایــن  در  تــالش  بــرای  انگیــزه  بزرگ تریــن  را 

عنوان کردند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در شورای معاونین شهرداری همدان:

توسعه همدان نیازمند تصمیمات بزرگ
تقدیر از زحمات و تالش های مجموعه مدیریت شهری همدان

ابتالی 1734 همدانی به کرونا

جان باختن 168 نفر
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معــاون امــور 
ســینا  ابــن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی 
اعــالم کرد: تاکنون یک هزار و 734 نفر در اســتان 

همدان به کروناویروس مبتال شده اند.
بــه گــزارش هگمتانــه، منوچهــر کرمــی توضیح 
داد: تعــداد مــوارد قطعی ابتال بــه کروناویروس در 
اســتان 1734 نفــر بــوده و 168 نفــر نیز متأســفانه 

فوت کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت اســتان هنــوز به 
مرحلــه قرمــز نرســیده امــا رونــد افزایشــی را طــی 
روزهــای اخیر داشــتیم، ادامــه داد: در حال حاضر 
افــراد مشــکوک به ابتال به کروناویــروس نیز 459 
 به 

ً
نفــر هســتند کــه از این تعــداد 152 مــورد قطعا

کروناویروس مبتال هستند.
بــرای  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  دربــاره  کرمــی 

مواجهــه بــا ایــن ویــروس اظهــار کــرد: حســاس 
تأمیــن  بــرای  تــالش  عمومــی،  آمــوزش  ســازی، 
مــردم،  عمــوم  دسترســی  بــرای  بیشــتر  ماســک 
شــفاهی  غربالگــری  خانگــی،  قرنطینــه  آمــوزش 
آمادگــی مراکــز 16 ســاعته،  اطرافیــان فــرد مبتــال، 
آمادگــی بیمارســتان ها در زمینــه دارو و تجهیزات 
اقدامــات  از  بازرســی ها  تشــدید  و  نیــاز  مــورد 
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه اســت و در برخــی از 
شهرســتان ها نیز اقداماتــی توســط فرمانداری ها 

صورت گرفته است.
وی در گفتگــو با ایســنا، علت روند رو به رشــد 
در  شــرکت  خانوادگــی،  تماس هــای  را  بیمــاری 
تجمعــات و مراســم مختلــف، مراجعــه بــه مراکــز 
خدماتی بدون استفاده از ماسک و عادی انگاری 

بیماری دانست.

روند بهبود نوزاد نارس 500 گرمی
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: نــوزاد 24 هفته 
نارس بــا وزن 500 گرم به زودی به آغوش خانواده 

سپرده می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، نوزادی با ســن بــارداری 
24 هفته در بیمارســتان فاطمیه چشــم به جهان 
گشــود، کــه با توجه بــه نارس بودن نــوزاد، تمامی 
اقدامــات تخصصــی از همــان ثانیه هــای ابتدایــی 

برای ادامه حیات نوزاد شروع شد.
بصیــری، فوق تخصــص نــوزادان، قابلیت زنده 
مانــدن نــوزادان نــارس را یــک چالــش مهــم برای 
پزشــکان زنان عنوان کــرد که می تواند در تصمیم 
گیــری نحــوه زایمان و ارزیابــی مراقبت های پس از 

تولد تأثیر بگذارد.
نــوزادان،  ویــژه  مراقبت هــای  بخــش  رئیــس 
آنومالــی  آسفیکســی،  تنفســی،  مشــکالت 
مــادرزادی، عدم تکامل قلب، مغــز و عفونت ها را 
از علل مستعد کننده مرگ نوزادان نارس شمرد.

وی گفــت: در ســن بــارداری کم تــر از 25 تــا 26 
 10 تــا 15 درصد 

ً
هفتــه احتمــال زنده مانــدن تقریبا

است.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه نــوزاد 500 گرمــی 
24 هفتــه ای، در حال حاضر وابســته به اکســیژن 

نیست و تغذیه با شیر را تحمل می کند.
رئیــس بخــش مراقبت های ویژه نــوزادان ابراز 
امیــدواری کــرد بــا همین رونــد درمــان و بهبود به 

زودی نوزاد به آغوش مادر سپرده شود.
بصیری در پایان از پیشرفت خدمات تخصصی 
نــوزادان و امکانات بخش های مراقبت های ویژه 
نــوزادان ابــراز رضایتمندی کرد و آمــار زنده ماندن 
نوزادان نارس در کشور را رو به افزایش دانست.

گفتنی اســت ایــن موفقیت بــرای اولین بار در 
خ نداده و نــوزاد قبلی کــه در این مرکز  ایــن مرکــز ر
متولــد شــد و تحــت درمــان قــرار گرفــت در حــال 

حاضر کالس چهارم است.
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انعکاس آستانه میالد امام رضا)ع( آذین بندی حرم مطهر رضوی در 

دستور آیت اهلل رئیسی
 برای بررسی عوامل حادثه انفجار 

مرکز درمانی سینا
اســت  الزم  گفــت:  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
دادســتان تهــران در ادامه اقدامــات اولیه ای که 
انجــام داده اند، نســبت به بررســی و شناســایی 
ع وقت  دقیــق عوامــل بــروز ایــن حادثه در اســر
اقدام و ضمن رســیدگی به مشــکالت قضایی و 
حقوقــی خانواده هــای داغدار نتیجــه اقدامات را 

مستمرا به اینجانب گزارش کنند.

هفته آینده اخذ مالیات 
از خانه های خالی آغاز می شود

کار  گفــت:  مالیاتــی  امــور  ســازمان  معــاون 
بارگــذاری اطالعــات بــر ســامانه امــالک تــا هفته 
آینده به اتمام می رسد و براساس آن شناسایی 
امــالک خالــی از ســکنه انجــام می شــود. بعــد از 
شناســایی امالک خالی، ملــک به موجب قانون 
اخذ مالیات های مســتقیم وارد فرایند رسیدگی 
مالیاتــی می شــود و براســاس آن برگــه مطالبــه 
مالیات بر واحد های مســکونی خالی به مالکان 

داده می شود.

واکسن ضد کرونا تا مهر
 آماده فروش می شود

دو واکســن دیگــر چیــن کــه بــرای مقابلــه بــا 
آزمایــش  کرونــا ســاخته  شــده اند، مرحلــه دوم 
بالینی را پشــت سر گذاشــته اند و ممکن است 

تا اوایل مهرماه آماده عرضه به بازار شوند.

ع بیماران کرونا در کشور مجمو
 به 230 هزار نفر رسید

 2549 گفــت:  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
مــورد مبتــالی جدیــد به کرونــا داشــتیم. 141 نفر 
تــا دیــروز فــوت کردنــد. تعــداد کل مبتالیــان در 
کشــور بــه 230211 نفــر و تعــداد کل قربانیــان بــه 
10958 نفــر افزایــش یافــت. بهبــود یافتگان  هم 
در  بیمــاران  از  نفــر   3081 هســتند.  نفــر   191487
وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت 
قــرار دارنــد. اســتان های خوزســتان، کردســتان، 
 ، آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر
خراســان رضــوی و کرمانشــاه در وضعیــت قرمز 
قرار دارند. در اســتان تهران افزایش قابل توجه 

موارد بستری گزارش شده است.

رئیس اتحادیه کارگران:

دولت به فکر کارگران نیست
نشــین  اجــاره  کارگــران  درصــد   60 از  بیــش 
هستند. در جنوبی ترین نقطه تهران نیز حقوق 
کفــاف اجاره بهــا را نمی دهــد. بانک مرکــزی تورم 
را 41.5 درصــد اعــالم کــرد، ایــن در حالــی اســت 
کــه حقــوق و دســتمزد حــدود 26 درصد بــا چانه 

زنی های بسیار کارگران افزایش یافت.

فعال به مشهد سفر نکنید
معــاون سیاســی امنیتی اســتاندار خراســان 
کشــورمان  عزیــز  مــردم  از  گفــت:  رضــوی 
می خواهیم که برنامه ســفر خود به مشهد را به 
زمــان دیگری موکــول کنند زیرا نگــران جان آنها 
هســتیم. هم اکنــون از مجمــوع 29 شهرســتاِن 
در  شهرســتان  دو  رضــوی  خراســان  اســتان 
، هشــت شهرســتان در وضعیت  وضعیت قرمز
زرد، 11 شهرســتان در وضعیت نارنجی و هشــت 

شهرستان در وضعیت سفید قرار دارند.

حکم برائت 41 نفر از کارگران 
»آذرآب« اراک صادر شد

عضو شــورای اسالمی کار شــرکت آذرآب اراک، 
از صدور حکم برائت 41 نفر از کارگران این شرکت 
در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. جواد صابری اظهار 
کــرد: حکم برائت 41 نفر از کارگران شــرکت آذرآب 

توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شد.
بــا  میــالد  آســتانه  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ســعادت امام رضــا)ع( و با عنایــت ویژه آیت اهلل 
ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس دســتگاه قضــا و 
حجت االســالم موســوی رئیس کل دادگســتری 
اســتان مرکــزی، حکــم برائــت کارگــران شــرکت 
وی  شــد.  صــادر  تجدیدنظــر  دادگاه  در  آذرآب 
ضمــن قدردانــی از حمایت هــای دســتگاه قضــا 
گفــت: کارکنــان و اعضــای شــورای اســالمی کار 
شرکت آذرآب از عنایت ویژه مسووالن دستگاه 
قضا به پرونده کارگران شــرکت آذرآب که همراه 
بــا رأفت اســالمی بود، کمال تشــکر و قدردانی را 
دارند و این حمایت ها را موجب افزایش انگیزه 

کارگران عرصه تولید و صنعت می دانند.

اخبار کوتاه

: نیویورک تایمز

دعوت آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خریدار نداشت
هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: یــک روزنامــه 
آمریکایی نوشــته دعــوت وزیر خارجه این کشــور 
بــرای تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی علیــه ایران 

خریداری نداشت.
دربــاره  گزارشــی  در  آمریکایــی  روزنامــه  یــک 
نشســت اخیــر شــورای امنیت بــا موضــوع اجرای 
تعهدات ایران ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت 
نوشــته دعــوت آمریــکا بــرای تمدیــد تحریم هــای 

تسلیحاتی علیه ایران خریداری نداشت.
»مایــک  می نویســد  نیویورک تایمــز  روزنامــه 
پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا در این نشســت 
خواســتار تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران شد، اما روسیه و چین این درخواست 
نزدیــک  متحــدان  و  مســتقیم  صــورت  بــه  را 

واشنگتن، با مواضعی دوپهلو آن را رد کردند.
تحریم های تســلیحاتی علیه ایران اکتبر ســال 
جــاری میــالدی به پایــان خواهد رســید. پایان این 
تحریم هــا بخشــی از تعهدات داده شــده به ایران 
ذیــل توافــق هســته ای برجــام اســت کــه دولــت 
آمریــکا به ریاســت دونالد ترامپ اردیبهشــت ماه 

ج شد. سال 1397 از آن خار
آمریــکا قطعنامــه ای را میــان اعضــای شــورای 
از  جلوگیــری  خواســتار  کــه  کــرده  توزیــع  امنیــت 
نیویورک تایمــز  اســت.  تحریم هــا  ایــن  انقضــای 
نوشــته تقریبــا مشــخص اســت کــه ایــن تــالش 
آمریــکا بــه شکســت خواهــد انجامید و حتــی از 9 
رأی الزم بــرای مجبــور کردن چین و روســیه جهت 
اســتفاده از حق وتوی خود هــم برخوردار نخواهد 

شد.
دولــت ترامــپ تهدید کــرده در صورتــی که این 

تــالش بــه ســرانجام نرســد از یکــی از مفــاد توافق 
هســته ای برجــام کــه فعال کــردن آن به بازگشــت 
خــودکار تحریم هــا علیــه ایــران منجر خواهد شــد 
بــرای بازگردانــدن تحریم هــای ســازمان ملل علیه 
اخیــر  نشســت  کــرد.  خواهنــد  اســتفاده  ایــران 
شــورای امنیت نشــان داد این تــالش آمریکا هم 

احتماال به سرانجامی نخواهد رسید.
روزنامــه نیویورک تایمــز نوشــته نماینده هــای 
بریتانیــا، فرانســه و آلمــان بــه صراحــت مخالفــت 
بازگردانــدن  بــرای  آمریــکا  تــالش  بــا  را  خودشــان 
تحریم هــا علیــه ایــران هــم اعــالم کردنــد. نماینده 
آلمــان، پس از آنکه نماینده چین گفت که آمریکا 
بــرای بازگردانــدن خــودکار تحریم هــا علیــه  حقــی 
ایــران نــدارد گفــت کــه بــا موضــع نماینــده چیــن 

موافق است.
نیویورک تایمز نوشــته مقاومت ابرازشده علیه 
دعــوت مایــک پامپئــو که عــالوه بر روســیه و چین 
از ســوی متحــدان کلیــدی آمریــکا هــم ابــراز شــد 
نشــان دهنده انــزوای روزافــزون ایــاالت متحــده و 
روند رو به افول نفوذ این کشور حتی در مسئله ای 

مانند مقابله با ایران است.

ارزش سهام عدالت صاحبان سهام 532هزارتومانی
 14میلیون تومان شد

ســامانه  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
بــه  عدالــت  ســهام  ارزش  لحظــه ای  اســتعالم 
اولیــه  ارزش  بــا  عدالــت  ســهام  ارزش  و  شــد  روز 
532هزارتومانــی بــه حــدود 14میلیــون و 340هزار 

تومان رسیده است.
در پی صدور دســتور آزادسازی سهام عدالت، 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
با راه اندازی ســامانه اســتعالم و آزادســازی ســهام 
عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام 
عدالت مشــموالن به تفکیک شرکت های بورسی 

و ارائه تعداد و ارزش هر ســهم آنها کرد.
این ســامانه بار دیگر امروز ِبه روزرســانی شده 
اســت و مشــموالن می تواننــد بــا مراجعــه به این 
ســامانه از آخریــن ارزش ســهام عدالــت خــود کــه 
بر اســاس قیمت هــای پایانی روز سه شــنبه تهیه 

گاهی یابند. شده است آ

روش  کــه  کســانی  تنهــا  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
انتخــاب  را  عدالــت  ســهام  مســتقیم  مالکیــت 
در  را  خــود  ســهام  جزئیــات  می تواننــد  کرده انــد 

سامانه استعالم مشاهده کنند.
بــر اســاس ایــن گــزارش کســانی کــه ارزش اولیه 
ســهام عدالت آن ها 532 هزار تومان است در پایان 
معامالت روز سه شــنبه ارزش سهام عدالتشان به 
14 میلیون و 340 هزار تومان رسیده است. این رقم 
طی یک ماه گذشــته بیش از 6 میلیون تومان رشد 

داشته است.

ارتقا رتبه علمی ایران در جهان
گــروه ایــران و جهــان: رتبــه علمــی  هگمتانــه، 
ایــران در جهــان به لحــاظ تولیــد مقاله بــا یک پله 
صعود به پانزدهمین کشور جهان ارتقا پیدا کرد.

بررســی  بــا  اســکوپوس  اســتنادی  پایــگاه 
داده های علمی کشــورهای مختلــف جهان رتبه 
بنــدی تازه کشــورها را به لحاظ تولیــد علم اعالم 

کرد.
این رتبه بندی تعداد مقاالت تولیدی کشورها 
را بــرای ســال 2019 مــالک قــرار داده اســت و اعــالم 
کــرده جایــگاه علمــی ایــران بــا یــک پلــه صعــود به 

پانزدهمین کشور دنیا رسیده است.
کشــور ما تا به حال به چنین جایگاهی دســت 

پیدا نکرده بود.
ایــران بــرای دســتیابی به ایــن مقــام 67 هزار و 
744 مقاله در ســال گذشــته تولید کرده است که 
نشــان دهنده رشــد 13 درصدی نســبت به ســال 

2018 است.

همچنین در این رتبه بندی چین با پشــت سر 
گذاشــتن آمریــکا به مقام نخســت تولیــد مقاالت 

علمی دنیا دست پیدا کرد.
چین در سال گذشته 684 هزار مقاله و آمریکا 

978 هزار مقاله منتشر کرده است.
پایگاه استنادی اســکوپوس بزرگ ترین پایگاه 
بــرای تجزیــه و تحلیــل  داده چکیــده و اســتنادی 

پژوهش های گوناگون است.

نایب رئیس مجلس:

یم ها بود ین حربه در برابر تحر مسکن مهر بهتر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نایب رئیس مجلس 
شــورای اسالمی با بیان اینکه در انتخابات شاهد عدم 
رضایــت مــردم از عملکــرد دولــت یازدهــم و دوازدهــم 
بودیــم، گفت: مــردم امیــدی از جانب دولــت برای حل 
مشکالت معیشت، ازدواج، مسکن، تولید و اشتغال، 

صنعت، کشاورزی و تجارت نمی بینند.
علــی نیکــزاد نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی 
دانشــجویی  بســیج  انقــالب  دوم  گام  ویژه برنامــه  در 
ح مسکن مهر یکی  دانشــگاه علم و صنعت گفت: طر
ح هایــی اســت کــه طــی آن یــک دولــت  از بزرگتریــن طر
توانســته در مــدت زمــان 8 ســال ســاخت 4300 واحــد 
مســکونی را آغــاز و 2800 واحــد آن را بــه اجــرا در آورد و 
الباقــی را بــا 70 درصد پیشــرفت فیزیکی بــه دولت بعد 

تحویل دهد.
 مسکن مهر 16 میلیون نفر را صاحب خانه کرد  �

وی ادامــه داد: ایــن پــروژه عالوه بر اینکه توانســت 
انبوه سازان و پیمانکاران را با خود همراه سازد مصداق 
بارز اقتصاد مقاومتی نیز بود، زیرا اواًل کامال درون زا بود 
ج تأمین نشد.  و هیچگونه مصالح ساختمانی آن از خار
 موجبات دریافت پیشــنهاد قراردادهای ســاخت 

ً
دوما

مســکن از آمریکای التین و کشــورهای همســایه شد. 
 قریب به 16 

ً
 عدالت محور و مردمی بــود. چهارما

ً
ســوما

میلیون نفر از بند مستاجری رها گشته و در خانه های 
خود ساکن شدند.

 مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم ها بود  �
نیکزاد با بیان اینکه مســکن مهــر بهترین حربه در 
برابــر تحریم ها بود، تصریح کــرد: اما دولت یازدهم جفا 
کــرد و بنــده در قامــت خــادم مــردم باید عــرض کنم که 
اطالعــات غلطی به آقای روحانی در مورد مســکن داده 
شد و به این ترتیب حدود 6 سال از عمر دولت ایشان 
رفــت، در حالــی کــه در جهــت اتمام پروژه مســکن مهر 

کاری انجام نشد.
نایــب رئیــس مجلس شــورای اســالمی اضافــه کرد: 
کل هزینه پرداخت شده برای این پروژه 50 هزار میلیارد 
تومان بوده است که 30 هزار میلیارد آن بازگشته است. 
مــا باید با رعایت اصــل 75 قانون اساســی، مدیریت بی 
پــول را بــه جریــان اندازیــم و بــا اســتفاده از همین مبالغ 

 در مسکن هزینه کنیم.
ً
بازگشته، مجددا

ازدواج،  معیشــت،  مشــکالت  حــل  بــرای  مــردم   
مسکن، اشتغال و... امیدی به دولت ندارند

وزیــر اســبق راه و شهرســازی افــزود: در انتخابــات 
شــاهد عدم رضایت مــردم از عملکرد دولــت یازدهم و 
دوازدهم بودیم. مردم امیدی از جانب دولت در جهت 
حــل مشــکالت معیشــت، ازدواج، مســکن، تولیــد و 

اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمی بینند.
وی ادامــه داد: از طرفــی بــا توجــه به برخــی وقایع در 
مجلس دهم مردم از عملکرد این مجلس نیز ناراضی 
بوده اند، خصوصا در تصویب 20 دقیقه ای برجام ) اینکه 
برجــام نظامــات کلیه شــئونات زندگی مــردم از ازدواج و 
عزت تا گذرنامه و تحریم ها، تا کشــتیرانی و هواپیمایی 
و نیــز اقتصــاد را کال تحت تأثیر قرار داد(، ســلفی گرفتن 
نمایندگان مجلس با نماینده اتحادیه اروپا و اظهار بی 

خ بنزین! اطالعی نمایندگان در خصوص افزایش نر

نیکزاد یادآور شــد: همچنین در شــرایطی کــه از 290 
انتخابــات  در  نماینــده  دهــم،247  مجلــس  نماینــده 
شرکت کردند و 92 نفر رد صالحیت شدند، بر نارضایتی 
مــردم از مجلــس دهم افزوده شــد. امــروز کار مجلس 
بســیار سخت است. برای بازگرداندن مجلس به صدر 
امــور نیازمنــد نمایندگانــی متعهــد، کارشــناس، فعال، 
مدیریتشــان  کــه  هســتیم  متخصــص  و  پاک دســت 

جهادی و تفکرشان انقالبی باشد.
وی در ادامه گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم 
رهبری، ســال 1393، اولین جلســه دیــدار هیأت دولت 
یازدهــم در تذکر پانزدهم شــان کــه فرمودند: » چنانچه 
ح مســکن مهر مشــکلی دارد باید  فردی از دولت با طر
بدانــد کــه میلیون ها نفــر منتظرند تا خانه هایشــان به 
ح را پیگیری کرده  ایشــان تحویل گردد بنابراین این طر
و بــه اتمــام برســانید.« پرواضــح اســت چنانچــه وزیری 
ح نداشــت بایــد صادقانــه عنوان  اعتقــادی بــه ایــن طر

می کرد و جایگاه وزارت را تحویل می داد.
ح را قبــول داشــت،  نیکــزاد ادامــه داد: امــا اگــر طــر
موظــف بــود تیمــی را بــرای پیگیــری ادامه رونــد پروژه 
در نظــر گیــرد و پــس از اتمــام، ایــن حــق بــرای دولــت 
مفــروض بــود تــا پیرامون سیاســتگذاری مســکن، در 
ح و ایده های جدیدی برای مســکن  اتاق فکرشــان طر
یافته و ارائه دهند؛ که هم مردم صاحب خانه بشوند، 
هــم از افزایــش قیمــت جلوگیــری بــه عمــل آیــد که در 

حال حاضر اینگونه نیست.
ایــن نماینــده مجلــس تصریح کــرد: اوایــل دولت 
یازدهم شــاهد ثبات قیمت ها در بازار مســکن بودیم 
امــا بــا کوتاهی دولت در زمینــه تولید، پس از مدتی به 
خ مســکن رها شــد و با جهش  یکبــاره فنر فشــرده نر
چنــد برابری تا جایــی افزایش یافت که امروز در تهران 
قیمت مسکن به متری 60 میلیون تومان هم رسیده 
اســت و ایــن یعنــی یــک کارگر یــک ســال کار می کند و 
درآمد یکسال او برابر با نیم متر خانه در تهران است!

 مجلــس می توانســت بــا تصویــب برخــی قوانین   �
قیمت مسکن و اجاره را کنترل کند

مجلــس  افــزود:  شهرســازی  و  راه  اســبق  وزیــر 
می توانســت بــا تصویــب قانــون مالیات بــر خانه های 
خالــی، مالیــات بر معامــالت مکرر و نیز اجرایی شــدن 
حدنگاری قیمت مســکن و اجاره را کنترل کند. با این 
توصیفــات از نظر من ریل گذاری ای وجود ندارد و من 
اصــال ریلــی نمی بینــم کــه بخواهــم در مــوردش نظــری 

داشته باشم.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی خاطرنشان 

کــرد: در دولــت نهــم و دهم با 5 تــا 12 میلیــون تومان 
بعــدی  دولــت  اگــر  می شــدند.  خانــه  صاحــب  مــردم 
توانســت بــا 3 میلیــون تومــان مــردم را صاحــب خانه 
کنــد این حرکت بهتر از قبلی بوده و در واقع می شــود 
گفــت ریــل گــذاری انجــام شــده در حالــی کــه در واقــع 

چنین نیست.
نیکــزاد گفت: گام دوم انقالب اســالمی یک حرکت 
عظیــم جهــادی در تمامــی عرصه ها اســت. ایــن یعنی 
دهــه  در  رهبــری،  معظــم  مقــام  مطروحــه  راه  نقشــه 
پیشرفت و عدالت با محوریت جوانان، تفکر انقالبی، 
مدیریــت جهــادی، فــن آوری دانــش بنیــان و علم، در 
عرصه هــای گوناگــون فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی و 

اجتماعی به اجرا درآید.
وی ادامــه داد: پیشــرفت از طریــق تولیــد و خلــق 
آن میســر  توزیــع صحیــح  از طریــق  و عدالــت  ثــروت 
می شــود. تولیــد ثروتی کــه موجب فقر بیشــتر فقیر و 
ثروت بیشــتر غنی بشــود با اصــول عدالت محوری در 
تضــاد بوده و عمال با افزایش شــکاف طبقاتی توانایی 
دولــت در تأمیــن نیازهای اولیه مــردم جامعه کاهش 

یافته و یا نامقدور می شود.
 افــرادی در حــال حاضــر متولیــان امر هســتند که   �

نباید باشند
ایــن نمانیــده مجلس افزود: در مســیر دســتیابی 
بــه پیشــرفت و عدالت گره کــوری وجــود دارد، افرادی 
در حــال حاضر متولیان امر هســتند که نباید باشــند. 
باید دارای تفکر انقالبی و مدیریت جهادی باشــند که 
نیســتند. چرا در زمینه افزایش قدرت بازدارندگی این 
عقــب ماندگــی وجود نــدارد؟ زیــرا در آن حــوزه افرادی 
فعال هستند که دارای چنین ویژگی هایی می باشند.

نابــود   � آن عــده ای  کــه طــی  بــه دنبــال پیشــرفتی   
شوند؛ نیستیم

نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی افزود: ما به 
خ دنده های توسعه  دنبال پیشــرفتی که در طی آن چر
عده ای را نابود کند نیســتیم. و این شکل غیرعدالت 
نیســت.  رهبــری  معظــم  مقــام  قبــول  مــورد  محــور 
افــرادی کــه می خواهند مســؤولیتی را بر عهــده گیرند 
بایــد دقیقــا برنامــه عملیاتــی قابل اجــرای خــود را ارائه 
دهنــد. خصوصــا در حوزه های مســکن، ازدواج، ارزش 
پــول ملی، بانکــداری، تولید و صنعــت، نیازمند چنین 

برنامه ریزی هایی هستند.
دانشگاه ها باید مسأله محور باشند  �

بایــد  کــرد: دانشــگاه ها  پایــان خاطرنشــان  وی در 
مســأله محور باشــند بــه این صورت کــه دولت دو راه 
پیــش روی خــود دارد یــا خودش عالم اســت و نیاز به 
دانشگاه ندارد یا عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد؛ 
کــه من با توجــه به تجربه وزارتم عــرض می کنم دولت 

عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد.
مســائلش  بایــد  دولــت  بنابرایــن  گفــت:  نیکــزاد 
را بــا دانشــگاه و جامعــه نخبگانــی در میــان بگــذارد، 
بودجه اختصاص بدهد به شــرط دریافت راه حل های 
علمــی و عملــی. بــه این صــورت اســت کــه از نخبگان 
که ســرمایه های کشــور هســتند در جهت رسیدن به 

توسعه و پیشرفت استفاده می شود.

جزئیات پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن

خ مصوب هستند صاحب خانه ها موظف به تمدید قرارداد با نر

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: معاون مســکن 
وزیر راه و شهرســازی در تشریح مصوبه ساماندهی 
بــازار اجــاره گفت: در شــرایطی که موجر قصــد اجاره 
را داشــته باشــد، موظــف اســت  دادن ملــک خــود 
خ مصوب اعالم شــده و با  قــرارداد خــود را مطابق نــر

مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.
محمــود محمــودزاده معاون مســکن وزیــر راه و 
شهرســازی، ضمن تشریح مصوبه ســاماندهی بازار 
اجــاره گفــت: مطابــق مصوبــه اعــالم شــده از ســوی 
، قراردادهــای اجــاره بــه طور خــودکار  رئیــس جمهــور
خ  25درصــد برای شــهر تهــران، 20 درصد برای  و بــا نــر
کالنشــهرها و 15 درصد برای ســایر شــهرهای کشور 

تمدید می شود.
معــاون مســکن وزیــر راه و شهرســازی در بیــان 
الزامــات در نظــر گرفته شــده برای موجــران، تصریح 
کــرد: در شــرایطی کــه موجر قصــد اجــاره دادن ملک 
خــود را داشــته باشــد، موظف اســت قــرارداد خود را 
خ مصوب اعالم شــده و با مستاجر ساکن  مطابق نر

در واحد مسکونی تمدید کند.
وی بــا اشــاره بــه در نظــر گرفتــن حــق مالکیــت 
، بیان کرد: در شــرایطی که موجر قصد فروش  موجر
واحد مســکونی خود را داشته باشد، پس از فروش 
از مبــادی ثبــت رســمی، موظــف بــه دادن مهلــت 2 
ماهه به مستاجر است و در این مدت قوه قضاییه 

نسبت به صدرو حکم تخلیه اقدام نخواهد کرد.
و   � مســتاجران  از  حمایــت  بســته  جزئیــات 

تسهیالت ودیعه مسکن
از  حمایتــی  بســته  توضیــح  در  محمــودزاده 
گفــت:  مســکن،  ودیعــه  تســهیالت  و  مســتأجران 
مدل ارائه شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت 
از مســتاجران بــوده و بــه این نحو اســت کــه ودیعه 
مســکن اعطــا شــده به مســتاجر بــه عنوان بخشــی 

از رقــم رهــن واحــد مســکونی در اختیــار موجــر قــرار 
می گیرد؛ پس از آن، ســود ودیعه از ســوی مســتاجر 
در اقســاطی بــه بانــک بــاز پرداخــت شــده و بعــد از 
اتمــام قــرارداد، پرداخــت اصل مبلغ ودیعه از ســوی 

موجر به بانک عامل انجام می شود.
معــاون مســکن وزیر راه و شهرســازی، در ارتباط 
بــا نکات مثبت بســته حمایتی از مســتاجران گفت: 
در شــرایطی کــه تســهیالت ودیعــه مســکن حتــی با 
خ ســود تســهیالت یعنــی 18 درصد اعطا  باالتریــن نر
در  زیــرا  می  بــرد  درصــدی   50 نفــع  مســتاجر  شــود، 
شــرایطی که قصد پرداخت اجــاره معادل مبلغ رهن 
را داشــته باشــد، مجبور به پرداخــت 30 تا 36 درصد 
مبلــغ رهن اســت و بدیــن ترتیب موجــر از پرداخت 
50درصــد رقــم اجــاره معــادل مبلــغ ودیعه مســکن 

معاف خواهد بود.
از  حمایتــی  بســته  تصویــب  رونــد  بیــان  در  وی 
مســتاجران در قالــب تســهیالت ودیعــه مســکن، 
افــزود: جزئیات مدل از ســوی وزارت راه اعالم شــده 
و در حــال حاضــر منتظــر تأمین مالی بــه منظور ارائه 

تسهیالت هستیم.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی:

اجتماعی تأمین  به  دولت  تومانی  میلیارد  هزار   300 بدهی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو هیأت امنای 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی با اشــاره به اینکــه دولت 
300 هــزار میلیارد تومان به تأمیــن اجتماعی بدهکار 
اســت گفــت: دولت طی 7 ســال گذشــته نتوانســت 
مطالبــات  پرداخــت  و  اجتماعــی  تأمیــن  بــرای  کاری 

انجام دهد.
اکبر شــوکت با اشــاره بــه اینکــه امیدواریم تا یک 
همســان  خصــوص  در  خوبــی  اتفاقــات  آینــده  مــاه 
کــه  خ دهــد گفــت: در حــال حاضــر  ســازی حقــوق ر
شــرایط بحرانــی اســت رســیدن بــه اهداف مــورد نظر 
نیــاز به اقدامــات خالقانه دارد که بهترین این اقدام، 
واگــذاری شــرکت های ســودده بــه تأمیــن اجتماعــی 
بــرای اجــرای قانــون همســان ســازی اســت. آن هــم 

بــورس واقعــی نیســت و  خ هــای  کــه نر در شــرایطی 
بــه حبابــی تبدیــل شــده اســت و بایــد کمــک کنیــم 
بهتریــن اتفاق برای 45 میلیون جامعه هدف تأمین 

اجتماعی بیفتد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت 300 هــزار میلیــارد 
تومان به تأمین اجتماعی بدهکار اســت، اظهار کرد: 
دولــت بایــد هــر ســال بخشــی از بدهی های خــود به 
تأمیــن اجتماعــی را پرداخت کند در غیــر این صورت 

هرسال به مطالبات سازمان افزوده می شود.
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  امنــای  هیــأت  عضــو 
خاطرنشــان کرد: دولت روحانی طی 7 ســال گذشــته 
نتوانســت کاری بــرای تأمیــن اجتماعــی و پرداخــت 
مطالبات انجام دهد. حداقل در این یک سال پایانی 

فکــری بــرای امنیــت خاطــر و آرامــش بازنشســتگان 
انجام دهد و با همان بدهی ای که سازمان را تحویل 
گرفــت )60 تــا 70 هزار میلیارد تومــان( در پایان دولت 

نیز با همان از ما خداحافظی کند.
وی تأکیــد کــرد: چنــد ســال قبــل به دولــت گفتیم 
خ می داد  منطقــه مکران را به ما بدهد. اگر این اتفاق ر
هــم بــرای مــردم منطقه خوب بــود و هم بــرای جامعه 
دولــت  صــورت  ایــن  در  و  اجتماعــی  تأمیــن  هــدف 
می توانســت بخــش عمــده ای از بدهی هــای خــود را 
خ نــداد و تفکر  تســویه کنــد اما متأســفانه این اتفاق ر

خالقانه که می شود با آن مدیریت کرد، وجود ندارد.
شــوکت گفــت: تجربــه نشــان داده هر جــا تأمین 
اجتماعی ســرمایه گذاری کرده و شرکت ها را خودش 

در  و  داشــته  ســودآوری  درصــد   80 کــرده،  انتخــاب 
ســرمایه گذاری موفــق بــوده اســت و هــر جــا دولــت 
نبودنــد،  کــه ســودده  کــرده  واگــذار  را  شــرکت هایی 
چیــزی جــز عقــب ماندگــی، ویژه خــواری و اخــراج نیرو 
همراه نداشــته است و تنها چیزی که به جای مانده، 

انبوه مطالبات دولت به تأمین اجتماعی است.
باقیمانــده  مــدت  در  امیدواریــم  افــزود:  وی 
راهــکاری مؤثــر و خالقانــه بــرای پرداخــت مطالبات و 
همچنین همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان در 
نظــر گرفته شــود چرا که این قشــر زحمــت کش بعد 
از 30 سال پرداخت حق بیمه نباید برای حداقل های 
زندگــی خــود در مضیقــه باشــند و حقــوق پایین تــر از 

خط فقر دریافت کنند.

ایران و جهان
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محرومیت اسدآباداز اعتبارات 
ستاد بازآفرینی شهری

فرمانــدار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
اســدآباد گفت: در سال 97 شــهرداری اسدآباد 
2.5 میلیــارد پروژه در محالت بازآفرینی تعریف 
کرد که متأســفانه هیچ اعتباری به این پروژه ها 
شــهر  متوالــی  ســال  دو  و  نیافــت  اختصــاص 
اســدآباد از اعتبــارات ســتاد بازآفرینــی محــروم 

بوده است.
بــه گــزارش هگمتانــه، مجید درویشــی ســه 
پایــدار  بازآفرینــی  ســتاد  در  تیرمــاه   10 شــنبه 
شهرســتان اســدآباد، افــزود: در همیــن راســتا 
شهرســتان  اجرایــی  دســتگاه های  و  ادارات 
موظــف هســتند ظــرف 10 روز آینــده پروژه های 
پیشــنهادی خــود در محــالت بازآفرینــی شــهر 
را ارائــه دهنــد تــا امســال بتوانیــم از اعتبــارات 

بازآفرینی شهری بهره مند شویم.
ح  وی در ادامــه از در حــال انجــام بــودن طــر
ســازی  راه  پیــاده  و  ســنگ فرش  مطالعاتــی 
خیابــان فرهنــگ واقع در مرکز شــهر خبر داد و 
ح ادارات  تصریح کرد: قبل از عملیاتی شدن طر
خیابــان  در  هســتند  موظــف  رســان  خدمــات 
مذکــور در صورتی کــه بایــد کاری را انجام دهند 
 اقــدام کننــد چراکــه پــس 

ً
نســبت بــه آن حتمــا

ح فــوق اجــازه حفــاری بــه ادارات  از اجــرای طــر
خدمات رسان داده نخواهد شد.

بــه  توجــه  کــرد:  اضافــه  اســدآبد  فرمانــدار 
محــالت  در  پروژه هــا  انجــام  در  کار  کیفیــت 
توســط  کــه  اســت  مــواردی  از  یکــی  بازآفرینــی 
دســتگاه ها در ایــن محــالت بایــد بــه آن توجــه 

ویژه شود.
بازآفرینــی  محدوده هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهر اســدآباد گفت: محدوده شــهر اســدآباد 
918 هکتــار بوده کــه از این محدوده 4.9 هکتار 
محدوده مســاحت تاریخی و مراکز شــهری، 111 
هکتار محدوده نابســامان میانــی، 50.3 هکتار 
ســکونتگاه غیررســمی، 0.39 هکتــار محــدوده 
کاربــری  هکتــار   25.8 و  الحاقــی  روســتاهای 

ناهمگون را شامل شده است.
مســاحت  شــد:  یــادآور  درویشــی 
محدوده هــای هــدف شــهر 212.5 هکتــار بوده 
که نسبت مساحت به محدوده کل شهر 23.1 

درصد است.
وی با بیان اینکه سکونتگاه های غیررسمی 
در حاشــیه شــهر و بدون مجوز و اسناد رسمی 
ایجاد شــده اســت، گفت: محلــه قلمبه، محله 
آبــاد، انتهــای بلــوار کشــاورز و حاشــیه  اســالم 
محلــه محمودبیگــی از جمله ســکونتگاه های 
ح  کــه در طــر بــوده  اســدآباد  غیررســمی شــهر 
جامــع محلــه قلمبــه و بلــوار جانبــازان دیگر به 
محدوده شــهر و کاربری مسکونی داخل شده 
و برابر قانون به آنان نیز خدمات ارائه می شود.
ح  فرماندار اســدآباد در ادامه با اشــاره به طر
حاضــر  حــال  در  گفــت:  اســدآباد  شــهر  جامــع 
ح جامــع شــهر  مرحلــه کمیســیون مــاده 5 طــر
راســتای  در  اســت  الزم  و  باقیمانــده  اســدآباد 
ح اداره کل راه و شهرســازی استان  تصویب طر

و شهرستان همت کنند.
ح جامــع شــهر  وی خاطرنشــان کــرد: در طــر
اسدآباد برای این شهر افزایش و اضافه ارتفاع 
پیش بینی شده که هر چه شهر در ارتفاع رشد 
داشــته باشــد خدمات رســانی به شــهر بهتر و 
میــزان خدمات که به شــهر پرداخت می شــود، 

برای مردم ارزان تر خواهد بود.
از تخریــب 20 مــورد  شــهردار اســدآباد هــم 
ســاختمان و فضاهای بی دفاع شهری و اماکن 
ســال  ابتــدای  از  اســدآباد  شــهر  در  مخروبــه 
تاکنــون خبــر داد و اظهــار کرد: ســاختمان های 
عنــوان  بــا  شــهر  ســطح  مخروبــه  و  متروکــه 
فضاهــای بی دفــاع شــهری بــوده کــه می توانــد 
و  اجتماعــی  آســیب های  رشــد  بــرای  محلــی 
ایــن  کــه  باشــد  معتــادان  و  ســارقان  تجمــع 
اماکــن با هدف ایمن ســازی محــالت تخریب و 

ساماندهی می شوند.
بــه نقــل از ایســنا، علیرضا فعله گــری تصریح 
بــه  از تخریــب اخطارهــای کتبــی الزم  کــرد: قبــل 
مالــکان ایــن اماکــن داده شــده و از ایــن مــوارد 
تعــدادی خانه باغ هــای مخروبه واقع در حاشــیه 
شــهر و تعــدادی منــزل مخروبــه در داخل شــهر 

بوده اند.

خبـــــــــــــــر

زایمان موفق مادر مبتال 
به کرونا در اسدآباد

هگمتانــه، گروه شهرســتان: معــاون درمان 
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از تولد نوزادی 

از مادر مبتال به کرونا در اسدآباد خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه، عاطفه ســمائی از تولد 
نــوزادی از مــادر مبتــال بــه کرونــا در شهرســتان 
اسدآباد خبر داد و اظهار کرد: زایمان مادر مبتال 
بــه کرونا در بلــوک زایمانــی بیمارســتان حضرت 
قائم)عــج( بــه همــت دکتــر سروســتانی و خانم 

قبادی ماما موفقیت آمیز بود.
وی حــال مادر و نــوزاد را خوب توصیف کرد و 
گفــت: در حــال حاضر نــوزاد از مادر جدا شــده و 
در بخــش نــوزادان تحت نظــر متخصص اطفال 

قرار دارد.
پزشــکی  علــوم  دانشــکده  درمــان  معــاون 
مــادران  خانواده هــای  بی تفاوتــی  از  اســدآباد 
بــاردار گالیــه کرد و افزود: مادران بــاردار به دلیل 
ســطح ایمنــی و محدودیت در انجــام مداخالت 
تشــخیصی و درمانــی از نظــر مــادر و جنین، جزء 
گروه های پرخطر محســوب می شــوند و نیازمند 
رعایــت جدی شــیوه نامه ها و پرهیز از حضور در 

اماکن و تجمع هستند.
وی بــا بیــان اینکه در شــرایط کنونــی بهترین 
 ، مــکان بــرای مراقبــت بیمــاران بــا شــرایط پایدار
قرنطینــه خانگــی اســت گفــت: تعــداد مــادران 

باردار مشکوک و مبتال رو به افزایش است.
بــاردار  مــادران  اســت  بهتــر  افــزود:  ســمائی 
از  تیرمــاه  پایــان  تــا  حداقــل  ادارات  در  شــاغل 
فرصــت دورکاری اســتفاده و خانــواده آنها هم از 

حضور در برنامه ها پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه همدان:

جاده بهار - کوریجان 
مسدود شد

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیــس پلیس 
و  اصلــی  جــاده  گفــت:  همــدان  اســتان  راه 
پرترافیک بهار - کوریجان به علت آغاز عملیات 
اجرایــی خــط ریلــی همــدان - ســنندج مســدود 

شده است.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ رضا عزیزی روز 
چهارشــنبه بیــان کــرد: جــاده اصلــی و پرترافیک 
خودروهــای  تــردد  علــت  بــه  کوریجــان   - بهــار 
مســیرهای  از  یکــی  کشــاورزی  و  ســنگین 

ُپرترافیک استان همدان محسوب می شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از خودروهای عبوری 
از جملــه کامیون هایــی کــه از غــرب بــه ســمت 
تهــران و بالعکــس تــردد دارنــد بــرای اینکــه در 
ترافیک مرکز شهر گرفتار نشوند از مسیر میان 

ُبر کوریجان - بهار استفاده می کنند.
رئیس پلیس راه اســتان همــدان اظهار کرد: 
به منظور راهسازی و ایجاد زیرگذر در مسیر خط 
ریلی همدان- سنندج با مصوبه شورای حمل و 
نقل و ایمنی راه های اســتانداری همدان مســیر 
شــریانی کوریجان به ســمت شهرســتان بهار تا 

اطالع ثانوی مسدود شد.
بــه  بــا توجــه  کــرد:  ســرهنگ عزیــزی اضافــه 
مســدود شــدن ایــن مســیر شــریانی راننــدگان 
می توانند از مســیر جایگزیــن همدان - کارخانه 
قنــد بــرای تــردد بــه ســمت مرکــز و غرب کشــور 

استفاده کنند.
ایــن  پیمانــکار  گفتــه  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
ح قرار اســت در ســه نوبت کاری ســاخت راه  طر
و زیرگــذر بــا جدیت دنبال و حداقل بعد از 2 ماه 

این مسیر مجدد بازگشایی شود.
گردنه اسدآباد قربانی گرفت  �

ســرهنگ عزیــزی بیــان کــرد: در 48 ســاعت 
گذشــته یک ســانحه فوتــی در گردنه اســدآباد و 
خ داده که به علت خواب  نزدیکی پارک جنگلی ر
آلودگی راننده پراید و برخورد سمت راست این 
وســیله نقلیــه بــا پشــت کامیــون مرد 75 ســاله 

فوت و همسرش به شدت مجروح شد.
بــه نقــل از ایرنا،عملیات ریل گــذاری راه آهن 
ســنندج - همدان قرار بود اواخر ســال گذشــته 
انجام شــود که به دلیل شــیوع بیماری کرونا به 

تعویق افتاد.
اســتان همــدان دارای 2 خــط ریلــی اســت که 

یکی از خطوط آن به سمت سنندج می رود.

خبـــــــــــــــر

به دنبال انتشار خبر قطع و قاچاق درختان

تعطیلی فوری 4 مرکز عرضه و تقاضای چوب در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان 
از تعطیلــی چهــار مرکــز خریــد و فــروش چــوب بــه 
قیــد فوریــت تا اطالع ثانــوی خبر داد و گفــت: مراکز 
خریــد و فــروش چــوب در تویســرکان ســاماندهی 

می شوند.
بــه گــزارش هگمتانه، ســید رســول حســینی در 
جلســه کمیســیون مبــارزه بــا کاالی قاچــاق اظهــار 
کــرد: در راســتای پخــش گزارشــی از صداو ســیمای 
مرکــز همــدان در خصــوص قطــع و قاچــاق درختان 
تویســرکان، ســتاد اصلــی شهرســتانی بــا محوریت 

کمیسیون مبارزه با کاالی قاچاق شکل می گیرد.
وی بــا تأکید بــر اینکه به قید فوریــت چهار مرکز 
خریــد و فروش چوب در شهرســتان تا اطالع ثانوی 
تعطیــل شــدند افــزود: اداره صمت با وجــود اینکه 
چهار مرکز عرضه و تقاضای چوب به دلیل فعالیت 
در فضــای بــاز نمی تواننــد تابــع نظام قانــون صنفی 

باشند را ساماندهی خواهد کرد.
فرماندار تویسرکان با اشاره به فراخوان مدیران 

چهار مرکز خرید و فروش چوب و بررســی مطالبات 
آن هــا پــس از تعطیلی بــه منظور ســاماندهی تأکید 
کــرد: ایــن مراکــز بایــد بــا اســتقرار در مکانــی مجهــز 
بــه دوربیــن مداربســته و همه مــوارد ضــروری برای 

فعالیت اقدام کنند.
وی بــا بیــان اینکه با ســاماندهی افــراد فعال در 
عرصــه خرید و فــروش چوب در شهرســتان جلوی 
قاچاق گرفته می شــود چراکه نظارت و کنترل کامل 
توســط دســتگاه های ذیربط بر این مجموعه کامال 
انجــام خواهــد شــد تصریح کــرد: وضعیــت فعاالن 
عرضــه و تقاضــای چــوب بــه زودی تعییــن تکلیــف 

می شود.
حســینی با اشــاره به تشــکیل تیمی با محوریت 
کمــک  نقــل جــاده ای شهرســتان و  و  اداره حمــل 
صــدور  منظــور  بــه  مربــوط  اجرایــی  دســتگاه های 
بارنامــه بر نظارت منابع طبیعی به اراضی ملی تأکید 
کرد و گفت: اگر درختان در منابع طبیعی قطع شود 
ایــن اداره بــه عنــوان ضابــط خــاص قــوه قضائیه به 

طور حتم باید ورود کند.
وی بــا بیان اینکه کشــاورزان بــرای قطع درختان 
خــود بــه ویــژه درختان مثمــر با جهــاد کشــاورزی و 
منابع طبیعی هماهنگ کنند افزود: جلسات مبنی 
بر اطالع رســانی به آحاد مردم در این زمینه با هدف 
درختــان  بی رویــه  قطــع  از  جلوگیــری  و  گاهســازی  آ

مجدد برگزار می شود.
ســاماندهی   � چــوب  فــروش  و  خریــد  مراکــز 

می شوند
فرمانــدار تویســرکان گفت: ما مانع کســب و کار 
چهــار مرکــز خرید و فروش چوب نخواهیم شــد اما 
این مراکز پس از ســاماندهی طبق یک برنامه ریزی 

مدون در چار چوب قانون فعالیت خواهند کرد.
نیــز خطــاب  تویســرکان  دادســتان شهرســتان 
به مســووالن اظهــار کرد: ســاماندهی مراکز خرید و 
فروش چوب شهرستان طبق مصوبه جلسه دهم 

خردادماه تاکنون باید انجام می شد.
علــی بهــادری با تأکیــد بر اینکه هــر مرکزی مجوز 

فعالیــت قانونــی نــدارد بایــد بــا هماهنگــی اماکــن 
تعطیــل شــود افــزود: اگر قرار بــر انجام کاری اســت 

باید اجرای آن اصولی باشد.
وی فعالیــت مرکــز خریــد و فــروش کنــار پمــپ 
بنزیــن را خطرناک دانســت و بر ســاماندهی هر چه 

سریع تر این مراکز طبق قانون تأکید کرد.
دادســتان شهرســتان تویســرکان بــا ابــراز گالیه 
کــه ضابــط خــاص قضایــی  از منابــع طبیعــی  خــود 
دارنــد تأکید کرد: منابع طبیعــی با هماهنگی نیروی 
انتظامی گشــت منظم در راستای حفاظت از منابع 
طبیعــی به ویژه جلوگیری از قطع درختان را داشــته 
باشــند و بــه طــور مســتمر گــزارش را به مســووالن 

مربوطه اطالع رسانی کنند.
بــه نقــل از فــارس، وی خواســتار اطــالع رســانی بــه 
مردم از سوی دهیاران شد و تصریح کرد: به طور حتم 
اگر جامعه مخاطب نســبت به موضوع مربوطه اطالع 
داشــته باشــد جرائــم نیــز کاهــش چشــمگیر خواهد 

داشت.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

می شود تقویت  مجلس  نظارتی  بعد 
مــردم  نماینــده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
نهاونــد در مجلــس بــا اشــاره بــه عــزم جــدی خانــه 
ملت برای مقابله با فســاد اقتصــادی گفت: ضمن 
تقویت بعد نظارتی مجلس، از تمام راه های قانونی 

که این مساله را هموار کند حمایت خواهیم کرد.
بــا  شــهبازی  علیرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بیــان اینکــه عــزم مجلــس شــورای اســالمی بــرای 
مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی جــدی اســت اظهــار 
کــرد: نماینــدگان بــا تقویــت بعــد نظارتــی خــود کــه 
قبــال کمرنگ شــده بــود گام مهمــی را در این زمینه 

برخواهند داشت.
وی افــزود: مجلــس دارای دو وظیفــه عمــده در 
خصــوص قانونگــذاری و نظارت بر اجرای آن اســت 
کــه در هــر دو بعــد می توانــد در مبــارزه بــا مفاســد 

بسیار تأثیرگذار باشد.
شــورای  مجلــس  در  نهاونــد  مــردم  نماینــده 
اســالمی مبارزه با فساد و ویژه خواری را از مطالبات 
جــدی مــردم عنــوان کــرد و گفــت: مبــارزه با فســاد، 
ویژه خواری و ســازوکارهای فساد از مطالبات جدی 
مردم اســت بنابراین ما نماینــدگان از تمام راه های 
حمایــت  کنــد  همــوار  را  مســاله  ایــن  کــه  قانونــی 

خواهیم کرد.
را  قانونــی  نواقــص  رفــع  و  قوانیــن  اصــالح  وی 
از جملــه راهکارهــای مجلــس بــرای پیشــگیری یــا 
مقابلــه بــا فســاد عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه به 
اینکــه ممکــن اســت در مــواردی بــرای مقابلــه بــا 
مفاســد راهکارهــای قانونــی دارای نقایصی باشــد و 
یا نیاز به تصویب قانونی خاص باشــد مجلس باید 

بــا اصــالح اینگونــه موارد یــا وضــع قوانیــن جدید از 
دستگاه قضا حمایت کند.

بــرای  شــهبازی تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصادی و دســت های آلــوده  را 
بســیار راهگشــا و امیدبخــش عنوان کــرد و افزود: 
رهبــر معظــم انقــالب همــواره بــه عنــوان پرچمــدار 
مبارزه با فســاد بــر برخورد با مفســدان تأکید دارند 
و ایــن مســاله حجت را بر همه دســت اندرکاران به 
ویژه دســتگاه قضایی تمام کــرده و روزنه امید را در 

جامعه گشوده است.
وی اقدامــات قــوه قضائیــه در مبــارزه بــا فســاد 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  تقدیــر  قابــل  را  اقتصــادی 
اقدامــات اخیــر قــوه قضائیــه در مقابلــه با مفاســد 
بســیار خوب بوده کــه این امر می توانــد نور امید را 

نسبت به آینده در دل مردم روشن کند.
مجلــس  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
بــا اشــاره بــه دغدغه هــای مقــام معظــم رهبری در 
خصــوص مســایل کشــوری گفــت: مقــام معظــم 
رهبــری همــواره نســبت بــه مســائل معیشــتی و 
مجلــس  و  داشــته اند  دغدغــه  جامعــه  فرهنگــی 
هــم با توجــه به این دغدغه هــا عمده تالش خود 
مــردم  معیشــتی  و  اقتصــادی  مســائل  صــرف  را 

کرد. خواهد 
وی در گفتگــو با فارس، با اشــاره به شــعار محوری 
اعالم شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: مجلس 
تمــام تالش خود را با بهره گیری از ظرفیت های قانونی 
بــه کار خواهد بســت تا با رفــع موانع، جهــش تولید را 

محقق سازد.

همدان جزء 3 استان برتر کشور در پوشش شبکه »شاد«
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش اســتان همــدان گفت: همــدان، مازنــدران و 
قم جزء ســه اســتان برتر در پوشش شبکه اجتماعی 

دانش آموزی )شاد( هستند.
بــه گــزارش هگمتانــه، محمد پورداود ســه شــنبه 
10 تیرمــاه در شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
اســدآباد، با بیان اینکه در حال حاضر شــبکه شــاد 14 
میلیون فراگیر و دانش آموز را در ســطح کشــور تحت 
پوشش قرار داده و در استان همدان 288 هزار فراگیر 
تحت پوشش شبکه شــاد هستند، خاطرنشان کرد: 
در شبکه شاد امسال در هر خانه دارالقرآن برگزار بود 
و جشن تکلیف مجازی همراه با جوایز در فضای شاد 

برگزار شد.
مشکلی در خصوص کمبود نیرو نداریم  �

وی افــزود: همــدان و ســمنان درســطح کشــور دو 
اســتانی هســتند کــه بــه انــدازه کافــی نیــروی انســانی 
دارند و با استفاده از نیروهای حق التدریس،نیروهای 
موجود و پیشکســوتان کاربلد و باتجربه مشــکلی در 

رابطه با کسری نیرو نداشتند.
پــورداود بــا اشــاره بــه حساســیت ســال تحصیلی 
جدیــد بــا توجــه به بحــث بیمــاری کووید 19 بیــان کرد: 
برای ســال تحصیلــی جدید دیگــر نمی توانیم بگوییم 
کرونا باعث غافلگیری ما شــد و به همین منظور ســه 
سناریو در این راستا در نظر گرفته ایم که در سناریوی 
اول اگر کرونا از بین برود مهرماه سال تحصیلی جدید 

طبق روال هر سال آغاز می شود و در سناریوی دوم در 
صــورت وجود کرونــا در فضای مجــازی کالس ها برگزار 
خواهد بود و در سناریوی سوم از 15 شهریور مدارس 
به صورت شــیفتی شــکل می گیرد و دانش آمــوزان در 

کالس حضور می یابند.
همــدان  اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
تمــام  تیمــی  کار  در  را  چشــمگیری  موفقیت هــای 
پــرورش  و  آمــوزش  و  آورد  دســت  بــه  دســتگاه ها 
اســتان درخشش بســیاری داشــت، تصریح کرد: رتبه 
نخســت اســتان همدان در خداحافظی با بخاری های 
غیراستاندارد،رتبه نخســت شورای آموزش و پرورش 
اســتان همــدان در کشــور،رتبه نخســت در آموزش از 
راه دور بازمانــدگان از تحصیل،رتبه چهار کنکور و رتبه 
نخســت در بیســت و هشــتمین اجالس نماز در کل 
دســتگاه های اجرایــی از جملــه موفقیت هایــی بــوده 
کــه در ســال گذشــته بــا کار تیمــی موجب درخشــش 
آموزش و پرورش استان همدان در سطح کشور شد.
و  کرد:آمــوزش  خاطرنشــان  همچنیــن  پــورداود 
پرورش بر مدار سند تحول بنیادین در حرکت بوده و 
تربیت تمام ساعتی را در برنامه خود دارد و مدرسه ها 
بایــد شــنیدن،دیدن و اندیشــیدن را در دانش آموزان 

تقویت کند.
جدیــد   � تحصیلــی  ســال  در  اســدآباد  روســتای   4

جمعیت دانش آموزی دارند
فرمانــدار اســدآباد هم گفت: با توجــه به مهاجرت 

معکوس روســتایی در ســال تحصیلی جدید امسال 
چهار روستای اسدآباد شــامل »چهارچشمه«،«تختی 
آباد«،«ســیاه کمــر« و »چشــمه بیــد« دارای جمعیــت 
دانش آمــوزی بــوده کــه در راســتای توســعه عدالــت 

آموزشی نیاز به راه اندازی مدارس این روستاهاست.
مجیــد درویشــی از عــدم افزایش شــهریه مدارس 
هیأت امنایی این شهرستان در سال تحصیلی پیش 
رو خبر داد و افزود:در حال حاضر شــهر اسدآباد دارای 
شش مدرسه هیأت امنایی بوده که شهریه هر ساله 
ایــن مــدارس هــر ســاله 10 تــا 15 درصــد دارای افزایش 
بــود امــا در ســال تحصیلــی پیــش رو میــزان شــهریه 
مدارس هیأت امنایی شهرســتان هیچ گونه افزایشی 
نخواهــد داشــت. وی بــا اشــاره بــه کســری 160 نیــرو در 
ســال تحصیلــی پیــش رو خاطرنشــان کــرد: در رابطــه با 
کسری نیرو مشکلی وجود نداشته و آموزش و پرورش 
شهرســتان برای جبران این کســری از وجــود نیروهای 
حــق التدریــس اســتفاده می کنــد و در مجــوز اضافــه 
کار ســعی بر آن خواهد شــد که با اســتفاده از نیروهای 
پیشکسوت، کاربلد و باتجربه این کسری جبران شود.

نیــز  فرهنگیــان  درمانــگاه  بــا  رابطــه  در  درویشــی 
تصریــح کــرد: این درمانــگاه در دهه مبارک فجر ســال 
گذشــته افتتــاح شــده اما هنــوز فاقــد مجوز بــوده که 
اخذ مجوز آن منوط به مسؤول فنی بوده و قرار است 
نیــروی پزشــک الزم در ایــن راســتا توســط آمــوزش و 
پرورش اســتان برای درمانگاه فرهنگیان شهرســتان 

تأمین شود.
مطالبــه فرهنگیــان اســدآبادی بــه زودی مرتفــع   �

می شود
وی با اشــاره به مســکن فرهنگیــان نیز گفت: پنج 
هکتــار از 30 هکتــار زمین مســکن فرهنگیان توســط 
راه و شهرســازی برای مطالعه استحکام زمین تحویل 
مشــاور و مطالعه اســتحکام زمین فوق آغاز شــده که 
ح ســرانجام پس از 20 ســال  با پایان مطالعه و تأیید طر
بالتکلیفی،مطالبه فرهنگیان اسدآبادی در این رابطه 
به زودی مرتفع می شــود. ارتقاء هر بیشتر رشد علمی 
دانش آمــوزان، برنامه ریــزی بــرای آموزش ســال آینده 
و آمادگــی بــرای ســناریوها در آغــاز ســال تحصیلــی از 
دیگر مواردی بود که فرماندار اســدآباد در این جلسه 
بــه آن اشــاره کــرد و گفــت: از مدیــر آمــوزش و پرورش 
شهرســتان انتظار داریم در تحقق این موارد و پویایی 

هر چه بیشتر آموزش و پرورش شهرستان بکوشد.
یادواره شــهید 13ســاله اســدآبادی مهرمــاه برگزار   �

می شود
به نقل از ایسنا، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
اسدآباد هم با اشاره به اینکه شهید 13 ساله اسدآبادی 
شــهید »محمدرســول رضایــی« امســال به نام شــهید 
شاخص کشوری در بســیج دانش آموزی معرفی شده 
اســت، گفت: یــادواره این شــهید واال مقــام در مهرماه 
سال جاری برگزار خواهد شد که در صورت کنترل کرونا 
در نظر است این یادواره در مرکز استان نیز برگزار شود.

شهرستان

آغاز سمپاشی و آفت زدایی از فضای سبز »شیرین سو«

هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار شیرین 
ســو از آغــاز سمپاشــی و آفــت زدایــی تابســتانه 
درختان و فضای ســبز شــهری شــیرین سو خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، ســید مصطفی موسوی 
با اشاره به آغاز سمپاشی درختان و فضای سبز 
شــیرین ســو گفت: واحد فضای سبز شهرداری 
نگهــداری  برنامه هــای  تــداوم  در  ســو  شــیرین 
سمپاشــی  شــهری،  ســبز  فضــای  و  ســطوح 
تابســتانه را بــا هــدف مقابلــه و مبــارزه بــا آفــات 

درختان و فضای سبز آغاز کرد.
وی با تأکید بر رعایت استاندارد و موارد ایمنی 
در هنگام سمپاشی گفت: عملیات سمپاشی با 
رعایــت اصــول فنی و غلظت کمینه ســم توســط 

گروه های ویژه شهرداری صورت می گیرد.
شــهردار شــیرین ســو عملیات ســم پاشی را 

با هــدف مبارزه با آفات نباتی، مقابله با شــته ها 
و جلوگیــری از انتقــال بیماری هــای ویروســی و 

گیاهی عنوان کرد.
موســوی از شهروندان خواست با گروه های 
ویــژه شــهرداری همکاری کرده و از باز گذاشــتن 
در و پنجــره در محیط هــای سمپاشــی خودداری 

کنند.
بــه نقــل از روابط عمومی شــهرداری شــیرین 
ســو؛ شــهردار شــیرین ســو با اشــاره به اهمیت 
حفــظ و توســعه فضــای ســبز شــهری گفــت: از 
ویژگی های شــهر شــاداب و زیســت پذیر وجود 
درخت و فضای ســبز در شــهرها است و همین 
محــور  انســان  شــهر  مهــم  مؤلفه هــای  از  طــور 
اســت و توجــه مدیریــت شــهری به نگهــداری از 
فضــای ســبز موجــود و توســعه آن از ضروریــات 

شهرسازی است.

« آزمونه پروژه پیشگیری و کنترل خشونت »بهار
گــروه  هگمتانــه، 
پــروژه  ســتاد  شهرســتان: 
پیشــگیری و کنترل خشونت 
جرم،بــا  کاهــش  راســتای  در 
،معاون  حضــور فرمانــدار بهار
و  کل  رئیــس  قضایــی 
سرپرســت معاونت اجتماعی 
جــرم  ع  وقــو از  پیشــگیری  و 
همــدان،  اســتان  دادگســتری 
دادســتان،رئیس دادگســتری 

از  جمعــی  و  انتظامــی  شهرســتان،فرمانده 
مدیــران دســتگاه های اجرایی شهرســتان بهار 

در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
، در این  به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهــار
جلســه معــاون قضایــی رئیس کل و سرپرســت 
معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
از  هــدف  گفــت:  همــدان  اســتان  دادگســتری 
کنتــرل  و  پیشــگیری  پــروژه  ســتاد  تشــکیل 
ســطح  در  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  خشــونت 

ح گردید. جامعه مطر
عباس نجفی به برنامه های این ســتاد اشــاره 
کرد و افزود: در اجرای برنامه های کنترل و کاهش 
آســیب های اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
ایــن ســتاد تشــکیل و در برنامــه راهبــردی جامع 
بــه عنــوان  بهــار  کنتــرل خشــونت، شهرســتان 
شهرســتان آزمونــه انتخاب و مقررگردیده اســت 
برنامه هــای  بــا  خشــونت  از  پیشــگیری  پــروژه 

تلفیقی در این شهرستان انجام شود.
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن برنامــه بــه منظور 
ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و نیز پایداری و توســعه 
امنیــت در شهرســتان بهــار بــا مشــارکت کلیــه 
و  نونهــاالن  ســنی  گــروه  در  ذیربــط  ارگان هــای 

نوجوانان و کلیه اقشار انجام خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان 
تصریــح کــرد: بخشــی از ایــن برنامه هــا در حــوزه 
بــا رویکــرد پیشــگیری رشــدمدار و در  فرهنگــی 
حــوزه امنیتــی بــا رویکــرد ســلبی موجبــات ایجاد 
امنیت و کاهش خشــونت در سطح شهرستان 
خواهــد بــود و در این راســتا معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم استان همدان توافقنامه 
همــکاری امضــا کردنــد که در ســطح شهرســتان 
بــا هــدف کنتــرل و کاهــش قتل،نــزاع، ســرقت، 
خشــونت و پرخاشگری نســبت به پیشگیری از 

جرائم مذکور در سطح شهرستان اقدام شود.
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هگمتانــه، گروه خبــر همدان: اســتاندار همدان 
گفــت: آمادگی این را داریم که هر طرحی که از ســوی 
مدیریــت شــهری بــرای کنتــرل قیمت مســکن ارائه 

می شود را سریع اجرا کنیم.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، اســتاندار همدان 
عصــر سه شــنبه در بازدیــد از شــورای اســالمی شــهر 
همــدان و شــرکت در جلســه ای بــا حضــور اعضــای 
، شــهردار همــدان، مدیــران  شــورای اســالمی شــهر
ســازمان ها و مدیــران شــهری بــا اشــاره بــه فلســفه 
شــورا در اسالم، بیان کرد: یکی از نهاد هایی که اصل 
مهم تعیین اداره کشــور توسط مردم را اجرا می کند، 

شورا است.
ســید ســعید شــاهرخی بــا تأکیــد بــر اینکــه مردم 
ح هــای اعضــای شــورا را شــنیده انــد و  ایده هــا و طر
انتظــار اجــرای آن را دارند، عنوان کــرد: ما باید بدانیم 
کــه اســتاندار و شــهردار و نماینــدگان کــدام مــردم و 
اســتان و شهر هســتیم و همدان بی دلیل پایتخت 
تاریــخ و تمــدن نشــده اســت و این هــا همه گــواه بر 

این است که همدان بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه باید دست در دست هم در 
تراز این مردم حرکت کنیم، عنوان کرد: برای همدان 
بایــد کارهــای بزرگــی انجــام بشــود و کار بــزرگ زمانــی 

صورت می گیرد که فکر بزرگ باشد.
اســتاندار همدان بــا قدردانی از شــهردار همدان 
بــه عنــوان یــک انســان مخلــص و شــورای اســالمی 
شــهر بــه عنــوان یــک شــورای خــوب، افــزود: قــدرت 
تعامل و ارتباط گیری شــما باید به گونه ای باشــد که 

همه دستگاه ها در کنار شما باشند.
شــاهرخی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ماننــد همان 
روز اولــی کــه آمدید برنامه ریزی کنیــد و کارهای نیمه 
تمــام را تمــام کنیــد، ابــراز کــرد: بــرای پــای کار آوردن 
دستگاه ها از ظرفیت فرماندار همدان بهره بگیرید.

و  برنامه هــا  و  کارهــا  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
تصمیمــات باید به گونه ای باشــد که باعث تســهیل 
در زندگــی مــردم شــود و رفــاه آنهــا را در پــی داشــته 
ح هایی را اجرا  باشد، گفت: شورا و شهرداری باید طر

کنند که درآمد پایدار شهری را ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه شــهرداری و شورا نباید 
بــه جیب مــردم باشــد و اضافه کــردن عــوارض کار را 
ح اگر با فکر باشــد هم  بــه جایــی نمی بــرد، افزود: طــر
رفاه و آســایش شهروندان را در پی دارد و هم منابع 

درآمد شهری را به سمت شهرداری می برد.
اســتاندار همدان اضافه کرد: ما حق نداریم برای 
ح شــهر را بُبریــم، شــهر  تأمیــن مالــی، اعضــا و جــوار
را بایــد بــر اســاس اصــول علمــی و کارشناســی اداره 
کنیم، ســرانه فضای ســبز شهر همدان را باید با اتکا 
بــه تئوری علمی و مدیریت جامع شــهری به ســمت 

استاندارد ببریم.
شــاهرخی با تأکید بر اینکه در سرمایه گذاری باید 
برای ســرمایه گذار فرش قرمز بیندازیــم، عنوان کرد: 
ســرمایه یــک جریــان ســیال اســت، ســرمایه گذارانی 
هستند که حاضرند در همدان سرمایه گذاری کنند.
وی در ادامــه خطــاب به مســؤوالن شــهری اظهار 
کــرد: کارهــای بزرگــی را انجــام دهیــد، بــه طــور مثــال 
بــرای شــهرداری 240  بــزرگ کنیــد،  را  میــدان بوعلــی 
هکتــار زمیــن کنــار ســد دادیــم مطالعــات آن را تمام 

کنید و تا شهریور برای ساخت آن فراخوان دهید.
شــاهرخی در خصــوص تخریــب الونــد ابــراز کــرد: 
بــا موضوعــات علمــی برخورد کنیــد چرا که دســتگاه 
محیط زیست و منابع طبیعی را داریم و اگر خسارتی 
هســت آنهــا بایــد وارد شــوند و رفتــار غیــر اصولی در 
دامنــه الونــد را نمی پذیــرم و طرحــی کــه مــورد تأییــد 

 باید اجرا شود.
ً
مراجع ذی صالح باشد حتما

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حفاظت محیط زیســت و 
منابع طبیعی باید نســبت به این موضوع حســاس 
باشند، اظهار کرد: دامنه شمالی الوند نقطه ویژه ای 
اســت کــه اجــازه دخــل و تصــرف ســلیقه ای در آن را 

نخواهیم داد.
بــه  کــوی رضــوان و توجــه  بــر حــل مشــکل  وی 
حاشــیه شــهر همچــون کوی نبــوت، تأکیــد و عنوان 
کرد: مشکل مسکن تنها مختص همدان نیست و 
در کشــور وجود دارد، اگر در همدان با فکر کار کنیم 
می توانیم مشکل را حل کنیم، امروز شهروندانی که 
ج ها زندگی می کنند  می خواهند در رفاه باشــند در بر
ج ســازی را در همــدان رواج ندهیــم، مــا بایــد  چــرا بــر
ثــروت مــردم را افزایــش دهیــم و این وظیفه شــما و 

شهردار و وظیفه من است.
مــن  کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  همــدان  اســتاندار 
آمادگــی ایــن را دارم، هــر طرحــی را کــه در خصــوص 
بهبود وضعیت مسکن ارائه دهید، آن را سریع اجرا 
 کنیم و اگر هم برای مشــاور مشکل دارید برای تهیه 

ح مشاور بیاورم. طر
شــاهرخی اظهار کرد: جاهایی که نیاز است تراکم 
را باال و جاهایی که نیاز است تراکم را پایین بیاوریم، 
در برخــی ضوابــط همچنیــن در نــوع تنظیــم عوارض 

ساختمان تجدید نظر کنیم.

وی بیان کرد: این مســؤولیت متوجه شماســت 
البتــه بــه معنای رفع مســؤولیت از بنده نیســت، ما 
کاری کردیــم که کســی طرف مســکن نمی تواند برود 
گــردش کار را در نظام مهندســی معطل کردیم و چرا 
کســی باید 6 ماه دنبال کار بدود؟ باید در کوتاه ترین 

زمان ممکن این کار انجام شود.
اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکه انبوه ســازی که 
وارد ایــن حیطــه می شــود وارد بــازی بــرد  بــرد شــده 
اســت، عنوان کرد: خیلی از موانع وجود دارد که باید 

تسهیل شود از جمله صدور پروانه ساختمان.
مســکن  گرانــی  و  تــورم  کــرد:  اظهــار  شــاهرخی 
واقعیــت دارد اما بایــد از تمام ظرفیت ها برای کنترل 
قیمت مســکن اســتفاده کنیم و نباید بدتر شــود و 
از شــورای شــهر می خواهیــم در حــوزه مســکن یــک 

بسته به ما اعالم کند.
وی تصریــح کــرد: در خصوص شــهر حورا به جمع 
ح باید پشتوانه علمی قوی  بندی نرسیدیم و این طر
و دقیــق در حــوزه شهرســازی، بــرق، آب و...  داشــته 

باشد.
شــاهرخی در ادامه بــا تأکید بر حفظ باغات شــهر 
همــدان، ابــراز کــرد: ایــن باغــات بــرای همــدان دیگر 
ایجاد نمی شــود و نباید بــه خاطر دریافت پول حکم 
تخریــب قانونــی را در کمیســیون مــاده 100 به جریمه 
تبدیل کرد، من یک ریال از آن را که مغایر با قوانین 

شهری است، قبول نخواهم کرد.
وی با تأکید بر اینکه یک تیم را تشکیل می دهیم 
و کاری بــا پلیس ســاختمان شــهری نداریم گفت: 20 
یــا 30 نقطه را نشــان می دهیــم و به بررســی خواهیم 
پرداخــت به طوری کــه از این پس یک درخت هم در 
شهر نباید قطع شود و عملیات ساختمانی برخالف 
ح جامع اجرا نشــود چراکه خوش آب و هوا بودن  طر
همــدان بــه دلیل دامنه شــمالی الونــد و باغــات آن 

است که باید آن را حفظ کنیم.
در   � تــی  آ ساخت وســازهای  و  ح هــا  طر گــردان: 

کوهستان الوند محدود شود

در  هــم  همــدان  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
این جلســه به یک ســری از اقدامات شــورا اشــاره و 
ح ســما، ســاماندهی و مناســب  بیــان کرد: اجرای طر
، تشــکیل شــواری اجتماعــی محــالت،  ســازی شــهر
انتخاب شــهروند برگزیده، آســیب شناســی شهری، 
ارائــه قوانین حقوقــی، نظارت و بازرســی از حوزه های 
حمــل  زیرســاخت های  تقویــت  شــهری،  مدیریــت 
تابلــو  از  بــرداری  بهــره  و  پیگیــری  عمومــی،  نقــل  و 
روز  در  ح  طــر ارائــه  و  بررســی وضعیــت  و  هوشــمند 

بازارها از آن جمله است.
کامــران گردان با تأکید بر بررســی و پیگیری جدی 
الونــد  کوهســتان  تخریــب  از  جلوگیــری  به منظــور 
به عنــوان میراث طبیعی اســتان همــدان اظهار کرد: 
انتظــار مــی رود مجموعه اقدامــات صــورت گرفته در 
ح هــا و ساخت وســازهای  ایــن منطقــه، بررســی و طر

آتی محدود شود.
وی گفت: از سوی دیگر باید میزان دست کاری ها 
و تحمیــل ظرفیت هــای بیــش از انــدازه بــه طبیعــت 
الونــد مورد بررســی قرار گیرد، زیــرا معتقدیم برای هر 
اقدامــی باید مطالعات الزم صورت گیرد و بر اســاس 
شــرایط منطقه، کمترین میزان مداخله صورت گیرد 

کــه متأســفانه ایــن میــزان مداخلــه در ایــن منطقه، 
قابــل توجــه بــوده و موجــب از بیــن رفتــن طبیعــت 

شده است.
وی تصریح کرد: آســیب های وارد شــده به الوند، 
قابــل جبران نبوده و در مجمــوع هرگونه مداخله در 
طبیعــت به راحتــی و حتی با رها کردن آن، به شــرایط 
اولیــه خــود بازنمی گــردد و  بــا ایــن میــزان مداخله در 

طبیعت، بخش زیادی از آن از بین رفته است.
گردان بیان کرد: بحث امروز ما یک  جاده نیست؛ 
بلکه اتفاقاتی اســت که در کوهســتان الوند در حال 
وقوع اســت و اگر امروز اقدام مناسبی در این زمینه 
انجام ندهیم، چند ســال آینده قادر به پاســخ گویی 
نخواهیــم بــود؛ از ایــن رو پــس از ایــن بایــد تغییرات 
همراه با نگاه علمی و کارشناسی شده، اتفاق بیفتد 
گاه باشــند کــه بــرای  و مــردم بایــد بــه طــور شــفاف آ
دریافت پاسخ خواسته هایشان در حوزه کوهستان 

الوند به کدام دستگاه مراجعه کنند.
سلماســی: خواســتار حمایت اســتاندار از حوزه   �

فرهنگی شهر هستیم

 
شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی شــهر همــدان نیــز در ایــن جلســه خطــاب 
، اظهار کرد: بــر حمایت مدیریت ارشــد  بــه اســتاندار
اســتان در راســتای تســریع در رونــد پیشــرفت ســه 
شــهر  محــالت،  اجتماعــی  شــورای  مهــم  مبحــث 

دوستدار کودک و کوهستان الوند تأکید داریم.
رضــوان سلماســی افــزود: بــا توجــه بــه مباحــث 
اقدامــات  و  گنجنامــه  محوریــت  بــا  شــده  ح  مطــر
صــورت گرفتــه در این قســمت از کوهســتان الوند، 
تأکیــد اســتاندار همــدان در راســتای پاســخ گویــی 
و  شــهروندان  مطالبــات  بــه  ذی ربــط  دســتگاه های 
نامه های ارســالی شورای شــهر در راستای شفافیت 

در این زمینه، حائز اهمیت است.
ح شــهر دوســتدار کودک  بــه گفته وی؛ پس از طر
در کمیســیون فرهنگــی، حمایت های اعضای شــورا 
و  کــودک  دوســتدار  شــهر  دبیرخانــه  تالش هــای  و 
شــورای اجرایــی آن مســتقر در معاونت شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری، همــدان موفــق شــد بیــن 70 
شــهر متقاضی، در کنار 11 شهر دیگر منتخب » شهر 

دوستدار کودک« شود.
سلماسی ادامه داد: این مهم خیز جدی همدان 
در راســتای کســب عنــوان و نشــان شــهر دوســتدار 

کودک از سوی یونیسف محسوب می شود.
شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی شــهر همــدان معتقــد اســت: بــا توجــه بــه 
هدف گــذاری صــورت گرفتــه در راســتای کســب این 
برنــد فرهنگی برای شــهر و لزوم تکمیل چرخه شــهر 
و  همــکاری  بــر  اســتاندار  تأکیــد  کــودک،  دوســتدار 
هماهنگــی دســتگاه ها و ادارات مرتبــط بــا دبیرخانه 
مربوطــه، نیــاز جــدی در کســب ایــن نشــان ملــی و 

بین المللی است.
اجتماعــی  شــورای  گفــت:  ادامــه  در  سلماســی 
نقــش  کــه  اســت  دیگــری  فرهنگــی  برنــد  محــالت، 
بســزایی در ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان ایفا 
می کنــد و می تــوان از آن به عنــوان یکــی از مهم ترین 

دستاوردهای شورای پنجم نام برد.
شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
شهر همدان معتقد است: سیاست گذاری شورا در 

حــوزه شــورای اجتماعی محالت با تــالش و همکاری 
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  به ویــژه  شــهرداری 
ورزشــی شــهرداری همــدان در شــهر اجرایــی شــده 
اســت؛ از این رو حمایت مدیریت ارشــد استان برای 
، افزایــش آن در تمامــی محالت  غنــای ایــن ســاختار
شــهر و جلــب مشــارکت حداکثــری شــهروندان در 
محالت شــهر به منظور جلب همکاری دیگر ادارات، 
حرکــت  ایــن  ضــرورت  دســتگاه ها،  و  ســازمان ها 

محسوب می شود.
کــوی   � ســبز  فضــای  افزایــش  ضــرورت  فتحــی:   

رضوان و ایجاد پارک منطقه ای در تپه پیسا

 
شــورای  شــهری  خدمــات  کمیســیون  رئیــس 
اسالمی شهر همدان نیز با اشاره به مشکالت کوی 
رضوان، گفت: 10 متری رضوان که جمعیت بســیاری 
ایــن منطقــه ســاکن هســتند، متأســفانه فاقــد  در 

فضای سبز است.
علــی فتحی افــزود: دولــت در این محوطــه دارای 
انبارهایــی اســت کــه مقــرر شــد طــی تفاهم نامــه ای، 
زمیــن و ایــن انبارها به شــهرداری واگذار شــوند؛ اما 

تاکنون نتیجه ای در این زمینه اخذ نشده است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تپــه تاریخــی پیســا، 
بــه وجــود محــالت مختلــف  بــا توجــه  یــادآور شــد: 
تاریخــی،  تپــه  ایــن  اطــراف  در  زیــاد  جمعیــت  دارای 
پــارک  بــه  شــهر  از  منطقــه  ایــن  تبدیــل  صــورت  در 
منطقــه ای می توانیم مدعی شــویم کــه دومین پارک 
بــزرگ منطقه ای را خواهیم داشــت. البته اجرای این 
ح بــه کنــدی پیــش مــی رود و به عنــوان ضرورتــی  طــر

اجتناب ناپذیر باید به نتیجه برسد.
ح جامع اقتصادی و فرهنگی برای   �  نوراله زاده: طر

همدان تدوین شود

 
رئیــس کمیســیون شهرســازی معماری شــورای 
اســالمی شــهر همدان نیز بــا بیان اینکه شــهر حورا 
می تواند یک ویالشــهر با انرژی صفر باشــد که نقش 
گردشــگری نیز ایفا کند؛ گفت: در سال های 97 و 98 
بودجــه ای معــادل 25 میلیارد تومان برای این شــهر 
در نظر گرفته شد که تاکنون تخصیص نیافته است.
نرگــس نورالــه زاده با اشــاره بــه اینکه امــکان تولید و 
گردش نقدینگی در همدان محدود است؛ افزود: استان 
همدان به یک طرح جامع اقتصادی برای استان نیاز دارد 

که شهر همدان هم باید در ذیل آن، دیده شود.
وی بــا بیــان اینکــه همــدان دارای عناوین مهمی 
چون »دارالمؤمنیــن«، »دارالمجاهدین« و »پایتخت 
تاریــخ و تمــدن ایــران« اســت؛ اظهــار کــرد: بــه ایــن 
ح جامع فرهنگی دارد. منظور همدان نیاز به یک طر

نورالــه زاده همچنیــن خواســتار رعایــت قانون به 
منظور تعلق نگرفتن قدر و ســهم به دولت از محل 
مــاده 100 شــد و در ادامــه تأکیــد کــرد: انتظــار مــی رود 
عملیــات اجرایــی بیمارســتان  اکباتــان و مرکــز جامع 

سرطان هرچه سریعتر تکمیل شود.
معمــاری  شهرســازی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای شــهر همــدان همچنین گفــت: بــا توجه به 
شــکل گیری مناطــق جدید تفکیکــی در بخش هایی 
از کــوی فرهنگیــان و عــدم ایجــاد انشــعابات اصلــی 
در این مناطق و احداث ســاختمان ها و درخواســت 
مردم برای واگذاری انشعابات، الزم است با همکاری 

شرکت های خدماتی مشکل برطرف شود.
ح جامع شــهر همدان  نورالــه زاده با اشــاره بــه طر
خطــاب به اســتاندار درخواســت کــرد: به منظــور رفع 
جلســه ای  مــی رود  انتظــار  جامــع  ح  طــر مشــکالت 
بــا حضــور کارشناســان مرتبــط برگــزار شــود و شــما 

شنونده مسائل کارشناسی باشید.
نیــاز   � نیســت؛  لوکــس  کاالی  مســکن،  مولــوی: 

حیاتی است

 
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای شــورای 
اســالمی شــهر همــدان نیــز در ادامــه جلســه گفت: 
متأســفانه ســهم شــهرداری ها از محــل مالیــات بــر 
و  ســوخت  خدمــات،  کاال،  عــوارض  افــزوده،  ارزش 
نیــز جرایــم پرداخت نمی شــود؛ هرچند ایــن منابع با 
، یکی از درآمدهای پایدار شهرداری بوده  مبالغ ناچیز
است، اما باید پیگیری های الزم به منظور تحقق این 

مهم، صورت پذیرد.
ابراهیــم مولــوی بــا تأکید بر اینکه 2 درصد ســهم 
کل درآمــد و بودجــه ســاالنه کشــور کــه در اصل نیم 
درصــد تولیــد ناخالــص ملــی محســوب می شــود به 
مطالعــات و پژوهش هــا اختصــاص دارد؛ اظهار کرد: 
مرکــز پژوهش هــای شــورای اســالمی شــهر همدان 
علی رغــم فعالیــت 300 تــن از اســاتید دانشــگاهی، از 
دریافــت این ســهم محروم بــوده اســت؛ در صورتی 
که تمامی پروژه های شــهری باید پیوست پژوهشی 
نیازمنــد  مهــم،  ایــن  و  باشــد  داشــته  مطالعاتــی  و 

تخصیص بودجه است.
وی بــا اشــاره به گرانی زمین، مســکن و اجاره بها 
در همــدان، اظهــار کــرد: مهمتریــن دغدغــه امــروز 
و  مســکن  گرانــی  همــدان،  مــردم  به ویــژه  کشــور 

اجاره بهاست.
مهمتریــن  عنــوان  بــه  مســکن  گفــت:  مولــوی 
ح بــوده اســت  مؤلفــه در شــهر و شهرنشــینی مطــر
ســرمایه ای  لوکــس  کاالی  اجتماعــی،  نیــاز  ایــن  و 
نیســت؛ بلکــه یــک نیــاز حیاتــی بــرای تــداوم حریــم 
 ، خانواده محســوب می شود که در طول گذر روزگار
تبدیــل بــه یک بحــران و دغدغــه ذهنــی خانواده ها 

شده است.
وی افــزود: متأســفانه در طول چند ماه گذشــته، 
افزایــش انفجــاری قیمت زمین، مســکن و اجاره بها 
همــدان  جمعیــت  از  یک ســوم  ســرگردانی  موجــب 
شــده اســت کــه در ایــن زمینــه، دولــت و متولیــان 
امــر تدبیری نداشــته اند و امیدی هــم در بین مردم، 

دمیده نشده است.
اســالمی  شــورای  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
شــهر همــدان بــا تأکیــد بــر عوامــل و دالیــل گرانی 
ح  طــر گفــت:  همــدان،  در  اجاره بهــا  و  مســکن 
تفصیلی مصوب شــهر همدان و ابالغ آن در ســال 
84 یکــی از عوامــل گرانی مســکن اســت که افق 10 

ح، 5 هــزار و 700 هکتــار بــوده که  ســاله در ایــن طــر
از  ح،  ایــن طــر از  500 هکتــار  متأســفانه یک هــزار و 

ج شده است. محدوده خار
مولــوی بــا اشــاره به مصوبــه حفاظت و حراســت 
بایــد  باغ هــا،  حفــظ  کنــار  در  شــد:  یــادآور  باغ هــا،  از 

مکان هایی برای توسعه شهر در نظر گرفته شود.
توســعه  ذخیــره  اراضــی  پیش بینــی  عــدم  وی؛ 
و فریــز شــده شــهری بــرای نیازهــای آینده شــهر و 
نبــودن  متــوازن و همه جانبــه؛ مشــخص  توســعه 
پهنه هــا به منظــور توســعه عمــودی شــهر و بلنــد 
مرتبه ســازی و همچنیــن عــدم کمک و مســاعدت 
و...  کارمنــدی  کارگــری،  مســکن  تعاونی هــای  بــه 
به منظــور تولیــد مســکن ارزان قیمــت برای اقشــار 
خودسرپرســت  زنــان  جــوان،  زوج هــای  کم درآمــد، 
مســکن  و  زمیــن  گرانــی  عوامــل  دیگــر  از  را  و... 

برشمرد.
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای شــورای 
ســخت گیرانه  اجــرای  کــرد:  اضافــه  همــدان  شــهر 
ضوابــط و مقــررات در همــدان و عــدم بومی ســازی 
ایــن ضوابــط و مقــررات بــر اســاس شــرایط اقلیمــی، 
طبیعــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی همــدان؛ 
رها شــدگی، فرسوده شــدن و تخریب هسته مرکزی 
شهر همدان و سایر شهرهای استان که این اراضی 
از  بــرای توســعه شــهر و جلوگیــری  ظرفیــت خوبــی 
تخریــب باغ هــا و اراضــی مرغــوب کشــاورزی حاشــیه 
شــهرها محسوب می شود؛ از دیگر عواملی بوده که 

به گرانی مسکن دامن زده است.
مولــوی در ادامه به ارائــه راهکارهای حل معضل 
مســکن پرداخــت و گفــت: واگــذاری زمیــن و اراضــی 
قابل ساخت در محدوده و حریم شهر که در اختیار 
دولــت، نهادهــا، ارگان هــا، بنیادهــای خیریــه، ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، نیروهای مسلح و... 
اســت؛ ساخت و واگذاری مســکن به صورت انبوه و 
روش هــای صنعتی به افــراد واجد شــرایط کم درآمد، 
و  کارکنــان  خودسرپرســت،  زنــان  جــوان،  زوج هــای 
کارمنــدان دولتــی و خصوصــی و همچنیــن پرداخت 
بــا  ارزان قیمــت توســط بانک هــا همــراه  تســهیالت 
بــرای  پرداخــت  زمــان  مــدت  و  مناســب  ســودهای 
اســتفاده کنندگان به صــورت طوالنی مــدت از جملــه 
راهکارهای اساســی در حوزه رفع معضالت مســکن 

محسوب می شود.
اســالمی  شــورای  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
و  شــرکت ها  بــه  توجــه  همچنیــن  همــدان  شــهر 
و  مســکن  تولیــد  حــوزه  متخصــص  انجمن هــای 
انبوه ســازی؛ کاهــش تعرفــه عــوارض صــدور پروانه 
ســاختمانی، هزینه هــای مهندســان چهــار و شــش 
گانه، مالیات و بیمه و تسهیل امور در ادارات ثبت 
اســناد و...؛ تســهیل در تفکیک و افــراز اراضی برای 
ســاخت عمــودی شــهر و مشــخص کــردن پهنــای 
بلندمرتبه ســازی و همچنیــن توجه و عنایت خاص 
ســرریز  جــذب  و  جلــب  بــرای  جدیــد  شــهرهای  بــه 
جمعیتــی و مهاجــران وارد شــده بــه شــهر همــدان 
مثل شــهر جدید حورا را از راهکارهای اساســی رفع 

معضالت مسکن اعالم کرد.
مولــوی بــا اشــاره بــه چنــد صــد هکتــار از اراضــی و 
و  فرســوده  بافــت  محــدوده  در  کــه  شــهر  مســاحت 
بازآفرینی شــهری قرار گرفته اند، اظهــار کرد: با این فکر 
و اندیشه که این بافت ها و ساختار کالبدی و فضایی، 
یک ثروت فرهنگی از نیاکان و گذشتگان برای ما بوده 
اســت کــه باید این ســرمایه بــزرگ را با باززنده ســازی و 
احیا و حراســت از تک بناها و بافت های ارزشمند برای 

آیندگان حفاظت و حراست کنیم.
اســتان   � اجرایــی  دســتگاه های  امیــد:  کاووســی 

در خدمات رســانی به شــهروندان، همــراه مدیریت 
شهری باشند

 
شــورای  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی شــهر همــدان نیز گفــت: انتظــار همراهی و 
همکاری دســتگاههای دولتی و شــرکتهای خدمات 
رسان در راستای ارائه خدمات شهری به شهروندان 
همدانــی را داریم چرا که در برخی اتفاقات شــاهد کم 
کاری هســتیم کــه موجــب نارســایی ها و در نتیجــه 

نارضایتی شهروندان می شود.
توســعه  شــد:  یــادآور  ادامــه  در  کاووســی  اکبــر 
از  متــوازن شــهر و برخــورداری نقــاط حاشــیه شــهر 
امکانات مســاوی کمترین انتظار از مدیریت شهری 

است که بحمداهلل در همدان رعایت می شود.

استاندار در صحن شورا:

ح های کنترل قیمت مسکن هستیم آماده اجرای طر



مفقود شده
برگ ســبز و کارت کامیون باری بنز مدل 1355 رنگ 
سبز روغنی به شــماره پالک 221ع81 ایران18 به نام 
بهرام عبادی فرزاد فرزند حسین مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت
آقای حســن رنجبر دارای شناسنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
111/142/99ش از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حسین رنجبر به شناســنامه شماره 166 در تاریخ 
89/11/02 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات 
فوق الذکــر فرزند ذکور متوفی 2- احســان رنجبر فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه 6 صادره از بهار متولد 1339 فرزند ذکور متوفی 3- مختار رنجبر 
فرزند حســین به شــماره شناســنامه 378 صادره از بهار متولد 1346 فرزند 
ذکور متوفی 4- زهرا رنجبر فرزند حســین به شــماره شناسنامه 302 صادره 
از بهار متولد 1342 فرزند اناث متوفی 5- لیال رنجبر فرزند حســین به شماره 
شناسنامه 449 صادره از بهار متولد 1351 فرزند اناث متوفی 6- کبری مینایی 
فرزند محمدولی به شماره شناســنامه 910 صادره از بهار متولد 1309 فرزند 
همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ 
متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
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با ما همراه باشید

صاحبخانهگرامی!
وضعیــتاقتصــادیخوبنیســتوشــما
همحتماًمشــکالتخــاصخــودرادارید.
مســتأجرتدربهتریــنوضعیت،ازشــما

خیلیضعیفتراست؛

با هم مهربان باشیم
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بی رحم ترین شطرنج باز جهان عمدا شکست خورد!

تحسین حرکت جوانمردانه 
کارلسن

هگمتانــه، گــروه ورزش: مگنــوس کارلســن 
نفــر اول شــطرنج جهــان در بــازی اخیــر خــود در 
سوپرتورنمنت شــطرنج به طور عمدی در چهار 

حرکت شکست خورد.
باتوجه به شــیوع کرونا و لغو اکثر مســابقات 
خــود  قــوت  بــه  کــه  رشــته ای  تنهــا  ورزشــی 
رقابتهایــش را ادامــه داد شــطرنج بــود. قهرمان 
شــطرنج جهــان با توجه به شــیوع کرونا تصمیم 
گرفــت تور یک میلیــون دالری راه بیانــدازد. این 
مسابقات که با استقبال بی نظیر شطرنج بازان 
و عالقه مندان این رشته همراه است در دوران 
شــیوع کرونا و قرنطینه خانگــی به صورت برخط 

پیگیری می شود.
مســترز  شــطرنج  مســابقات  گذشــته  شــب 
چســبل برگزار شــد. این ابرتورنمت کــه در مرحله 
سوم پیگیری می شد با اتفاقات جالبی همراه بود.

در دور اول ایــن رقابت ها و در مرحله ســوم، 
کارلســن نفر اول جهان مقابل دین لیرن چینی 
بــه میــدان رفــت. دیــن لیــرن چینــی نفــر ســوم 

شطرنج جهان و نفر اول چین است.
در بــازی اول در حالــی کــه دو شــطرنج بــاز در 
وضعیــت تســاوی قــرار داشــتند بــرای بازیکــن 
چینی مشکالت اینترنتی به وجود می آید. ارتباط 
اینترنتــی شــطرنج بــاز چینــی دچار اختالل شــده 
و بــازی کــه در شــرایط تســاوی بــود را بــه دلیــل 
واگــذار  کارلســن  زمــان مقابــل  از دســت دادن 

می کند.
قهرمــان  کــه  شــد  آغــاز  درحالــی  دوم  بــازی 
شــطرنج جهان در چهار حرکت شکســت خورد! 
کارلســن که متوجه شــده بود باید بــازی اول به 
تساوی به پایان می رسید دست به چنین کاری 
، بــاز هــم مســاوی  زد تــا شــرایط دو شــطرنج بــاز

شود.
در آخر این کارلسن بود که برابر این شطرنج 
بــاز چینــی بــه پیــروزی رســید و بــه مرحلــه بعــد 

صعود کرد.
بیــن  در  کارلســن  جوانمردانــه  حرکــت  ایــن 
اهالی شــطرنج ســر و صدای زیادی به پا کرد کرد. 
این عمل او با تحسین بسیاری از شطرنج بازان 

و عالقه مندان همراه بود.
کارلســن کــه بــه بــی رحم تریــن شــطرنج بــاز 
باخــت عمــدی  ایــن  بــا  جهــان مشــهور اســت 
محبوبیت خــود را دوچندان کرد. چنین حرکاتی 
حرفــه ای  بازیکــن  دو  بیــن  و  جهانــی  ســطح  در 
بســیار کم دیده می شــود زیرا حریفان معتقدند 
کــه باید از اشــتباه حریــف خود اســتفاده کرده و 

پیروز میدان شد.
مگنوس کارلســن درباره انجام این حرکت 
ابــراز خرســندی کرده و می گویــد: »من به دین 
لیــرن بــه عنــوان یــک بازیکــن شــطرنج و یــک 
انســان احتــرام زیــادی قائلــم. می خواســتم که 
بــازی و صفحــه  او داخــل  بــرد مــن در مقابــل 
شــطرنج باشــد. ایــن کار مــن درســت ترین کار 

بود.«
را  بــازی  »اگــر  می دهــد:  ادامــه  همچیــن  او 
می باختــم ممکــن بود که خــودم را بزنم! اما فکر 
می کنــم بهترین حرکــت همین کاری بود که من 

کردم.«
ایــن کار او تحســین عالقــه منــدان را بــه همراه 
را  او  حرکــت  زیــادی  بــزرگان  اســتاد  و  داشــت 
جوانمردانه شمردند. بسیاری از شطرنج بازان بعد 
از ایــن حرکت کارلســن می گویند که او شــخصیتی 

دارد که دوست دارد منصفانه پیروز شود.

خبـــــــــــــــر

ایران به صورت رسمی نامزد 
میزبانی جام ملت های آسیا 

2027 شد
کنفدراســیون  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
فوتبال آســیا به صورت رسمی ایران را به عنوان 
یکــی از نامزدهــای میزبانی جام ملت های آســیا 

2027 اعالم کرد.
مهلــت قانونــی اعــالم آمادگــی کشــورها برای 
میزبانــی جــام ملت های آســیا بــه پایان رســید و 
کنفدراسیون آســیا اسامی کشورهایی که نامزد 

میزبانی مسابقات شدند را اعالم کرد.
ازبکســتان  و  عربســتان   ، قطــر ایــران،  هنــد، 
پنج کشــوری هســتند کــه خواهان برگــزاری جام 

ملت های آسیا در کشور خود شده اند.
ایــران نامــزد میزبانــی جام ملت های آســیا در 
سال 2019 هم بود که در نهایت به امارات رسید. 
بــا   1976 و   1968 ســال های  در  مســابقات  ایــن 
میزبانی ایران برگزار شــد کــه در هر 2 دوره هم با 

قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسید.

سکان هیأت فوتبال مالیر 
در دستان جوان فوتبالی

درخواســت  بــا  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
سرپرســت اداره ورزش مهــدی یوســفوند برای 

رشد بیشتر فوتبال مالیر وارد گود شد.
از  خــود  کــه  کــرده  تحصیــل  جــوان  ایــن 
فوتبــال  تحــول  بــرای  اســت  فوتبــال  جنــس 
مالیــر آســتین ها را بــاال زده و بــا کمــک گرفتــن 
مالیــر  فوتبــال  می خواهــد  پیشکســوتان  از 
پــای  و  برســاند  خــود  درخشــان  روزهــای  بــه  را 

تماشاچیان را دوباره به ورزشگاه باز کند.
یوسفوند در گام اول جلساتی را برگذار کرده 
و مســؤولین کمیته های مختلف هیأت فوتبال 

را معرفی کرد.
مهــدی یوســفوند در ایــن خصــوص گفــت: 
مــن از کادر قدیمــی هیــأت فوتبــال درخواســت 
داشــتم که در کنــار ما بمانند و در رشــد فوتبال 
مالیــر مــا را یــاری دهنــد چــون بهتریــن راه بــرای 
موفقیــت فوتبــال نیمــه جــان مالیــر همدلــی و 

دوستی است.
وی ادامــه داد: البته من چندین کمیته برای 
هیــأت جدیــد تعریــف کــردم و بایــد آنهــا را فعال 
کنیــم اول کمیته محالت اســت که برای کشــف 
اســتعدادها در ســطح شهر و روســتا حتما باید 
فعــال شــود و کمیته فرهنگی کــه کار های بزرگی 

را ما می توانیم در آن انجام بدهیم.
رئیــس تــازه نفــس هیــأت فوتبــال مالیــر در 
ادامه بیان کرد: سربلندی خانواده بزرگ فوتبال 
مالیــر و اهمیــت به نســل جوان و باشــگاه های 

فوتبال راه سربلندی فوتبال مالیر است.
یوسفوند حضور تماشاچیان در ورزشگاه ها 
را مهم دانســت و اظهار کرد: ســال ها اســت که 
ورزشگاه های مالیر متأسفانه خالی از تماشاچی 
ح  است که ما می خواهیم با آوردن تیم های مطر
به شهرســتان و برگــزاری مســابقات چهارجانبه 
بیــن تیم هــای بــزرگ کشــور و مالیــر دوبــاره پای 

مردم را به ورزشگاه ها باز کنیم.
مشــکالت  و  نیاز هــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اصلــی فوتبــال مالیــر را شناســایی کــرده ایم که 
بــا همــکاری اعضــا هیــأت فوتبــال بــرای تحــول 
فوتبــال و فوتســال مالیــر یکــی یکی آنهــا را اجرا 

خواهیم کرد.
در پایــان هم از همه بزرگان و پیشکســوتان 
فوتبــال مالیر درخواســت دارم که پیشــنهادات 
و انتقــادات خــود را بــرای رشــد بیشــتر فوتبــال 
مالیــر ارائــه داده و فکــر نکننــد آنهــا از فوتبــال 
جــدا هســتند همه ما تکه هــای جورچین به هم 
ریخته فوتبال مالیر هســتیم که امروز باید برای 
ســربلندی فوتبال مالیر کنار هــم قرار بگیریم تا 

دوباره فوتبال مالیر معنی پیدا کند.

خبـــــــــــــــر چراغ سبز باشگاه استقالل برای ایجاد اردوگاه »ناصرحجازی« در همدان
هگمتانه، گروه ورزش: باشگاه استقالل تهران 
برای ایجــاد اردوگاه مرحوم ناصرحجازی در همدان 
چراغ ســبز نشان داده اســت و حاال باید دید احمد 
ســعادتمند مدیرعامــل ایــن باشــگاه کــه روزگاری 
در دســتگاه ورزش نهاونــد نیــز خدمــت می کــرد و 
شــناخت کافــی از وضعیــت اســتان همــدان دارد، 
این پیشنهاد را عملی می کند یا مازندران را مقصد 

نهایی انتخاب خواهد کرد.
ایــن  در  همــدان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 

بــاره گفــت: باشــگاه اســتقالل تهــران تمایــل بــه 
در  ناصرحجــازی  مرحــوم  فوتبــال  اردوگاه  ایجــاد 
ایــن اســتان را دارد و مــا نیــز موافق ایــن تصمیم 

. هستیم
محســن جهانشــیر اظهار کرد: 2 استان همدان 
و مازنــدران برای ایجــاد ایــن اردوگاه فوتبال مدنظر 
همــکاری  آمــاده  و  هســتند  اســتقالل  باشــگاه 

هستیم.
وی بیــان کــرد: احمــد ســعادتمند مدیرعامــل 

ورزش  دســتگاه  در  روزگاری  اســتقالل  باشــگاه 
همــدان  اســتان  توابــع  از  نهاونــد  شهرســتان 
فعالیت داشــته اســت و بــه خوبی این اســتان را 

می شناسد.
از  تماس هایــی  کــرد:  خاطرنشــان  جهانشــیر 
ســوی مدیرعامل باشگاه استقالل تهران پیرامون 
تشــکیل ایــن اردوگاه داشــته ایــم و منتظــر اقــدام 

بعدی این باشگاه هستیم.
وی تاســیس اردوگاه مرحوم حجازی در همدان 

را مؤثــر دانســت و گفــت: ایــن اردوگاه می توانــد در 
اســتعدادیابی فوتبــال ســکوی پرتــاب نخبه هــای 
اســتان همدان باشــد ضمــن اینکــه از امکانات آن 

نیز می شود استفاده کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با تأکید بر اینکه 
از هرگونــه ســرمایه گذاری در حــوزه ورزش اســتقبال 
می کنیــم، گفــت: هم اکنون نیز یکی از ســرمایه گذاران 
تمایل بــه ایجاد اردوگاه تمرینی و مســابقه ای فوتبال 

ساحلی دارد و در حال رایزنی هستیم.

بین المللی مسابقات  لغو  از  نابینایان  قهرمان  دلسردی 
طــالی  نشــان  دارنــده  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
متــر   1500 دوی  در  جاکارتــا  پاراآســیایی  بازی هــای 
گفــت: بــا توجــه به لغــو کلیه مســابقات آســیایی و 
جهانی تا پایان 2020 و امکان برگزار نشدن بازی های 
ادامــه  بــرای  را  خــود  انگیــزه  توکیــو،  پارالمپیــک 
تمرینات و شــرکت در مســابقات کسب سهمیه از 

دست داده ام.
حمیــد اســالمی افــزود: ســال گذشــته بــا وجــود 
آســیب دیدگی پای راستم به ســختی تمرین می کردم 
تــا بــا حضــور در مســابقات کســب ســهمیه بتوانــم 
ســهمیه  کم بینایــان  و  نابینایــان  متــر   1500 دوی  در 
را کســب کنــم. متأســفانه بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
آســیایی  کلیــه مســابقات  اردوهــا و لغــو  و تعطیلــی 
کــرد. در حــال  پیــدا  کامــال تغییــر  و جهانــی، شــرایط 
حاضــر نیــز هر چنــد هفتــه ای 3 تا 4 جلســه تمرینات 
بدنســازی و دو بــرای حفــظ آمادگــی بدنــی خــود دارم، 

اما نســبت به گذشــته انگیزه زیادی برای شــرکت در 
تمرینــات نــدارم و در بالتکلیفــی به ســر می بــرم که آیا 

؟ بازی های پارالمپیک توکیو برگزار می شود یا خیر
وی گفــت: بعــد از بازی های پاراآســیایی جاکارتا و با 
کسب نشــان طال در این بازی ها انگیزه ام برای حضور 
در پارالمپیــک توکیــو چنــد برابــر شــده بود و بــا وجود 
تمام کمبودها و مشکالتی که در استان همدان برای 
نشــان آوران و قهرمانان وجود داشت سعی می کردم 
تمریناتم را پیگیری کنم تا به اهداف پیش بینی شده 
دســت پیدا کنم اما االن شــرایط به گونه ای اســت که 

تمرینات را جدی نمی گیرم و در اوج آمادگی نیستم.
این دونده نابینا و کم بینا پیرامون این پرسش که 
آیا پس از صدور مجوز ستاد عالی مقابله با کرونا برای 
شــروع تمرینات انفرادی، تمرینات دوومیدانی خود را 
در اســتان همدان آغاز کرده یا خیر؟ خاطرنشــان کرد: 
متأســفانه به دلیل این که شــیوه نامه های بهداشتی 

در سالن های دوومیدانی این استان به خوبی رعایت 
نمی شــود، ترجیــح می دهــم تمرینــات دوی خــود را در 
ج از ســالن های دوومیدانی انجام دهم تا  صحــرا و خار

به بیماری کرونا مبتال نشوم.
اســالمی همچنین درباره وضعیت آســیب دیدگی 
خــود اظهار کرد: با فیزیوتراپی و آب درمانی پاره گی پای 
راســتم بهبود پیدا کرده و نسبت به گذشته شرایطم 
بهتر شده و مشکل خاصی برای تمرینات دوومیدانی 
پارالمپیــک  بازی هــای  وضعیــت  چــون  امــا  نــدارم. 
 ، توکیو مشــخص نیســت که آیا برگزار می شــود یا خیر
تمریناتم را به طور جدی دنبال نمی کنم و واقعا در این 

زمینه بالتکلیف هستم.
دارنده نشــان طــال بازی های پاراآســیایی جاکارتا در 
پایان با اشاره به بی توجهی مدیر کل ورزش و جوانان 
اســتان همــدان نســبت به نشــان آوران این اســتان، 
تصریح کرد: با وجود این که استان همدان نزدیک به 

10 نشــان آور و قهرمان در رشــته های مختلف دارد، اما 
اهمیتی از ســوی اداره کل ورزش و جوانان اســتان به 
نشــان آوران داده نمی شــود و ورزشکاران این استان 
همواره با کمترین امکانات و در شرایط سخت خود را 

برای رویدادهای مهم آماده می کنند.

: واکنش نایب قهرمان کشتی المپیک به حضور همدان در لیگ برتر

کنید! تیمداری  کنید بعد  بدهی ها را پرداخت 
نایــب  گــودرزی  صــادق  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
قهرمان مالیری کشتی کشور یکی از معدود قهرمانان 
آزاد کشــورمان در میادیــن المپیــک  پرتــوان کشــتی 
و جهــان اســت که خیلــی زود بــا دنیای قهرمانــی وداع 
کرد. او که می توانســت ســال های بیشــتری با دوبنده 
تیــم ملی برای کشــورمان افتخارآفرینی کنــد، به دلیل 
مصدومیت از ناحیه گردن وداعی زودهنگام با دنیای 
قهرمانــی داشــت و فقــط به یک نشــان نقــره المپیک 
2012 لنــدن، دو نقره قهرمانی جهان 2010 مســکو و 2011 
اســتانبول، برنــز قهرمانــی جهــان 2009 هرنینگ و یک 
نشان طالی بازی های آسیایی و 2 طالی قهرمانی آسیا 
بســنده کرد و به رغم این که اســتحقاق کسب تعداد 
نشــان های بیشــتر و خوش رنگتری را داشت، مجبور 

به کناره گیری اجباری از دنیای قهرمانی شد.
گودرزی با واکنش نســبت به تیمــداری همدان در 
لیگ برتر کشتی گفت: حدود 10 سال پیش، به احترام 
مــردم و مســؤوالن اســتان و شــهرمان بــرای نماینده 
اســتان در لیــگ کشــتی گرفتــه ام، هنــوز طلبــکارم و 
ولــی  نگفتــه ام  هــم  گل  از  کمتــر  نداده انــد،  را  پولــم 

کشتی گیرانی به خاطر رفاقت و دوستی با ما، پذیرفتند 
بــرای اســتان ما کشــتی بگیرنــد، آن ها هم متأســفانه 
هنــوز نتوانســته اند پولشــان را بگیرنــد. مــن خجالت 
می کشــم. امیدوارم یکــی به این دوســتان بگوید حق 
بچه هــای کشــتی را بدهنــد. ارزش پــول و مبلــغ طلب 
آن ها اصال با االن قابل مقایسه نیست و چندین برابر 
بی ارزش تــر شــده ولی بازهم این مبلــغ تقلیل یافته از 

نظر میزان ارزشی را نیز نمی دهند!
بعضــی بچه هــای کشــتی کــه از نماینده اســتان در 
لیگ طلبکار هســتند، چندین بار خواســتند شکایت 
کننــد، برای حفظ آبروی کشــتی اســتان همــدان من از 
آن ها خواهش کردم شــکایت نکنند. ولی مســؤوالن 
کشتی استان، اصال به این فکر نمی کنند کشتی گیران 
روی آن پــول حســاب بــاز کــرده بودنــد. قیــد تیم های 
دیگــر را زده اند و برای اســتان همدان کشــتی گرفتند، 

بعد از چندین سال هنوز هم پول آن ها را نداده اند.
وی بیان کرد: شــنیدم که مسووالن اعالم کرده اند 
می خواهند در لیگ برتر تیمداری کنند! اول بدهی های 
 در لیگ تیمــداری کنند. 

ً
قبلــی را پرداخــت کنند، بعــدا

هیــچ فرقی ندارد چه کســی رئیس هیات بــوده، بدهی 
را بایــد بپردازنــد. مگــر االن فدراسیون کشــتی علیرضا 
ســال های  تومانــی  میلیــارد  ده  چنــد  بدهــی  دبیــر 
نمی کنــد؟!  پرداخــت  را  فدراسیون کشــتی  گذشــته 
پس هیأت های کشــتی اســتان ها هم باید بدهی های 

گذشته را پرداخت و تسویه کنند.
گــودرزی خاطرنشــان کــرد: یکــی دو ســال اســت در 
لیگ مربیگری نمی کنم. امسال با یک تیم توافق کرده 
بودیــم به عنــوان ســرمربی در خدمتشــان باشــم ولی 
موضــوع کرونــا و بعضــی اتفاقات باعث شــد، امســال 
از شــرکت در لیــگ منصــرف شــوند و حضورشــان را 

بــه ســال آینــده موکــول کننــد. چنــد ســالی اســت بــه 
اســتخدام شــهرداری تهــران درآمــده ام. در امــور رفــاه 
و خدمات کارکنــان منطقــه 5 در خدمــت همــکاران و 
هموطنــان عزیــزم هســتم. وی در خصــوص فعالیــت 
پدرش گفت: پدرم هم 4 - 3 سال است که دوِر کشتی 
را خط کشــیده، دیگر مربیگری هم نمی کند و با کشــتی 
هیــچ کاری نــدارد. بیشــتر خــودش را با زندگی شــخصی 
مشغول کرده است. خدا را شکر از زندگی راضی هستم 
و تالش می کنم شرایط مناسبی برای خانواده کوچک و 
3 نفره ام فراهم کنم. دخترم االن 5 ماهه به دنیا آمده و 

زندگی ما را شیرین تر از گذشته کرده است.

اما و اگرهای بازگشایی مسابقات کشتی
تیم های کشتی توان پرداخت هزینه تست کرونا را دارند؟

هگمتانه، گروه ورزش: صحبت های اخیر معاون 
کل وزارت بهداشــت حاکــی از آن اســت کــه احتمــاال 
رشــته ورزشــی کشــتی نیز همانند فوتبال، در سطح 
لیگ برتر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت 

خود را از سر خواهد گرفت.
آخریــن تصمیمــات در مــورد فعالیت هــای ورزشــی 
برخــوردی در تاریــخ 9 خردادمــاه اتخــاذ شــد و ســتاد 
مقابله با گســترش کرونا در ورزش در اطالعیه شــماره 
16 خــود اعــالم کــرد کــه در مناطــق زرد و قرمــز فعالیــت 
باشــگاه های ورزشی در تمامی رشــته ها غیر از بوکس، 
تکواندو)کیوروگــی یــا بخــش مبــارزه(، کاراتــه )بخــش 
کومیته یا مبارزه(، جودو، کبدی، کشتی، ووشو )بخش 
ســاندا یا مبارزه( و سبک های برخوردی تحت پوشش 
فدراســیون انجمن هــای ورزش هــای رزمــی، کونگ فــو 
و هنرهــای رزمــی و انجمن هــای رزمــی در فدراســیون 
آزاد  سرپوشــیده  اســتخرهای  و  ورزشــی  انجمن هــای 

است.
ج حریرچــی- معــاون کل وزارت  امــا بــه تازگــی ایــر

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه 
در مــورد ورزش هــای خــاص و برخوردی با بدشانســی 
مواجه شــده ایم، عنوان کرد که طی دو هفته اخیر آمار 
مبتالیــان افزایــش یافتــه اســت، در حالی کــه پیش از 
ایــن برای فوتبــال که پیگیری هــای زیــادی در مورد آن 
انجام شــد از نظــر آمار روزانــه مبتالیان شــرایط بهتری 
داشتیم و دستمان بازتر بود، بنابراین در مقطع زمانی 
کنونــی دســتمان بســته اســت و در مســیری گام بــر 
می داریــم که یا بازگشــایی ها را کمتر کنیم یا در بعضی 
از استان ها مانند آذربایجان غربی تمام اماکن ورزشی 

بسته شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه فوتبــال در فضای 
روباز اســت، می گوید شــرایط کشــتی و تکواندو و سایر 
ورزش هــای برخــوردی متفــاوت اســت و ورزشــکاران از 

نظر فیزیکی بسیار به هم نزدیک می شوند.
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  کل  معــاون 
پزشکی همچنین در جلسه ستاد مقابله با گسترش 
کرونا در ورزش، خطاب به علیرضا دبیر بیان کرد که ما 

فوتبال را سبک آغاز کردیم و در ابتدای امر لیگ برتر را 
مورد توجه قرار دادیم، بنابراین فدراسیون کشتی نیز 
شیوه نامه های بین المللی و داخلی خود را با همکاری 
وزارت بهداشــت مــورد بررســی قــرار دهد و کار ســبک 
آغــاز شــود؛ بــه طور مثــال لیگ برتــر کشــتی را همانند 
فوتبــال مدنظر قــرار دهد و با تســت گیری فعالیت ها 

پیش برود.
نکتــه قابــل تامــل اینکه رشــته ورزشــی کشــتی در 
باالتریــن ســطح برخــورد و نزدیکــی ورزشــکاران از نظــر 
فیزیکــی بــه یکدیگــر قــرار دارد و بــه طــور حتــم از هــر 
رشــته دیگری نســبت به انتقال ویروس کرونا شرایط 
حســاس تری را تجربه می کند و در صورت کوچکترین 
خطا و عدم توجه به شــیوه نامه های بهداشتی تبعات 
جانــی جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت و 
ســالمت ورزشکاران، مربیان و ســایر عوامل درگیر در 
برگــزاری تمرینــات و مســابقات را بــه مخاطــره خواهــد 

انداخت.
کــه  ایــن اســت  موضــوع قابــل اشــاره دیگــر نیــز 

رعایــت  و  پی ســی آر  تســت های  انجــام  صــورت  در 
از  کــه  می رســد  نظــر  بــه  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
ســرگیری تمرینــات و رقابــت خطــر چندانــی نخواهــد 
داشــت، اما سوال اصلی این است که آیا باشگاه های 
کشــتی تــوان پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه انجــام 
تســت کرونــا را دارنــد چــرا کــه حتــی در رشــته فوتبــال 
نیــز بســیاری از تیم هــا حتــی در ســطح لیگ برتــر توان 
حــال  و  نداشــتند  را  پی ســی آر  تســت های  پرداخــت 
پرســش ایــن اســت کــه باشــگاه های کشــتی از کدام 
منبــع می خواهنــد هزینه هــای خــود را در ایــن رابطــه 

تأمین کنند؟
دیگــر مســئله امــا مربــوط به شــرایط کشــور از نظر 
شــیوع ویــروس کرونــا اســت و با توجــه به اینکــه آمار 
چــه  بــا  یافتنــد،  افزایــش  فوت شــدگان  و  مبتالیــان 
توجیهی قرار است رشته های مختلف ورزشی از جمله 
کشــتی که در سطح باالی برخورد ورزشکاران قرار دارد 
و فاصلــه صورت هــا حتــی بــه انــدازه بند انگشــت هم 

می رسد، از سر گرفته شود؟
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آریســتوکلس  اندیشــه:  گــروه  هگمتانــه، 
مشــهورترین  و  بزرگتریــن  از  یکــی   )Aristocles(
تن- یا اژینا- به احتمال قوی در  فالسفه جهان در آ
سال 428/427 ق.م به دنیا آمد. پدرش آریستون 
 )Perictone( پریکتیونــه  مــادرش  و   )Ariston(
نام داشــتند. شــاید بعدها او را به علت تنومندی 
افالطــون  پالطــون-  پهــن،  شــانه های  داشــتن  و 

platon نامیده باشند.
بعــد از مــرگ پدر در خانواده ناپدری بزرگ شــد. 
افالطون در آغاز به مطالعه نقاشی و گفتن شعر و 
نوشتن تراژدی پرداخت. او قبل از بیست سالگی 
با ســقراط آشــنا شده اســت ولی به قطع نمی توان 

گفت که خود را وقف شاگردی او کرده باشد.
افالطون 29 ســاله بود که سقراط جام شوکران 
را سر کشید. مرگ سقراط بی شک ضربه سنگینی 
بر افالطون وارد آورد، برای همین از ماندن در آتن 
بیزار شــد. ابتدا به شهر مگار نزد دوستان سقراط 
رفــت و به انجمن مگاریــان که آنان را فیثاغورثیان 
ســقراطی می خواندنــد راه یافــت و از آموزش هــای 
اوکلیــدس- اقلیــدس- کــه پیرتریــن مگاریان بود 
برخوردار شــد. گفته انــد او به کورنــه، ایتالیا و مصر 
ســفر کــرده اســت و نیز گفته انــد افالطون بــه دیار 
دیونوســیوس- جبــار ســیراکوز- دعــوت شــد، اما 
پــس از مدتــی صراحــت لهجــه او جبار را به خشــم 
مــی آورد و دســتور می دهــد تــا او را بــه عنــوان برده 
بفروشــند. اما بخت یار او می شود، مردی از کورنه 
او را بازخریــد می کنــد و ســپس آزاد کــرده و بــه آتن 

می فرستد.
افالطــون در بازگشــت )395-396( بــه وطــن، 
اهتمــام خــود را مصــروف بنیان نهادن نخســتین 
ایــن  او   )388-387( می کنــد  اروپایــی  دانشــگاه 
آن  و  کــرد  برپــا  آتــن  نزدیــک  باغــی  در  را  مدرســه 
آکادمــوس  یــاد پهلــوان افســانه ای یونــان  بــه  را 

-Academus- آکادمیا نامید.
مطالعــات و تحقیقــات در آکادمــی محــدود به 
فلسفه محض نمی شد، بلکه ریاضی و حتی ورزش 
هــم تدریس می شــد و بــه همین دلیــل جوانان و 
اندیشــمندان دیگــر را نیز بــه آکادمی کشــانید. او 
پــس از پی ریــزی آکادمــی به جــز دو ســفر کوتاه به 
سیســیل، تــا پایان زندگــی یعنی چهل ســال تمام 
در آکادمی مشــغول بحث و درس بود و سرانجام 
در سن هشتاد سالگی و در سال 347-348 عمر 

فلسفی این فیلسوف نامدار به پایان رسید.
روش علمــی و عملــی افالطــون عبــارت بــود از 
تشویق و ترویج و تتبع بی غرضانه دانش، که البته 

برنامه مطالعاتی به فلسفه منجر می شد.
این سبک و روش او را دیالکتیک نامیده اند.

افالطــون معتقــد بود کــه بهترین تربیــت برای 
زندگی علمی، تربیت عملی صرف »سوفســطایی« 
نیســت، بلکــه تعقیــب و پی گیری علم بــرای خود 
آن اســت، امــا بــا آن کــه اعــراض از دنیــا و احتــراز از 
آالیش هــای آن را بــر حکیــم واجب می شــمرد ولی 
در امــور معــاش و سیاســیات نیــز تحقیق بســیار 
می کرد و اعتقاد داشــت که غایت حکمت حســن 
سیاســت اســت و عمــل سیاســت را تنهــا درخور 
حکیــم می پنداشــت. او می گفت: »حاکم راســتین 
کار  چــاره  قانونــی  دولــت  و  اســت  حکیــم-  دانــا- 

است.«
ثار افالطون  � آ

کــه  بــه جــای مانــده اســت  آثــار فراوانــی  او  از 
 ســی رســاله یا سی و شــش یا بیست و پنج 

ً
تقریبا

محــاوره؛ مکاملــه فلســفی Dialogues اســت. آثار 
اورا می توان به چهار دوره ســقراطی، انتقال، کمال 
و ســالخوردگی تقســیم کرد. شــالیر ماخر آلمانی- 
نخســتین مترجــم نوشــته های افالطــون بــه زبان 
آلمانــی- نوشــته های افالطــون را بــه ســه دســته 
تقســیم می کنــد: الــف( کتاب هــای مقدماتــی، ب( 
کتاب هایی که به روش اثبات نامســتقیم نوشــته 
شده اند، ج( کتاب های آموزشی. اما هرمانس این 
تقسیم بندی را بر اساس دوره های تحول اندیشه 

افالطون صورت می دهد:
تأثیــر  نشــان دهنده  کــه  نوشــته هایی  الــف( 

سقراط در اندیشه افالطون است.
تأثیــر  نشــان دهنده  کــه  نوشــته هایی  ب( 

مگارین در اوست.
ج( آثاری که نشان دهنده اندیشه های شخص 

افالطون است.
ولی شــاید بتوان کامل ترین تقســیم بندی را از 
آن موریــس کروآزه M.Groiset دانســت: 1( دســته 
اول از زمــان ســفر افالطــون بــه مگار تا ســال 388 
ق.م 2( دســته دوم در دوره اول آکادمــی از ســال 
387 تــا ســال 367 ق.م 3( دســته ســوم پــس از 
بازگشت افالطون از سفر دوم سیسیل 4( پس از 
بازگشــت او از سفر ســوم سیسیل تا پایان زندگی 

یعنی از سال 360 تا 347.
اوبــروگ  و  تســللر  ماننــد  دیگــری  کســان  و 
تقســیم بندی های دیگــری ارائه کرده انــد که نیازی 

به ذکر آنها نیست.

افالطــون در دوره هــای  آثــار  از  برخــی  اینــک  و 
چهارگانه عبارتند از:

دوره اول:  �
- خطابــه دفاعیــه )Apology(، دفاع ســقراط در 

دادگاه.
- کریتــون، درباره ثابت قدمی ســقراط بر اصول 

و قوانین کشور.
فضیلــت  در   ،)Protagoras( پروتاگــراس   -
معرفت و آموختنی بودن آن و در رد سوفیست ها.

- جمهــوری )Republic( دربــاره عدالــت و اینکــه 
مجموعه همه اقدامات بزرگ فردی است و در عین 

حال باید، پایه ای برای همه کارهای بزرگ باشد.
- آلکپیادس، درباره دادگری

- لوسیس، درباره دوستی
- شارمیدس، درباره خویشتن داری

- الکس، درباره مردانگی
- هیپیاس بزرگ، درباره زیبایی

- هیپیاس کوچک، درباره دروغ
- گرگیاس ومنون، درباره فن بالغت

دوره دوم:  �
این کتاب ها شامل سه تریلوژی می شود:

- تریلــوژی اول: شــامل ســه کتــاب: فایــدون، 
فایدرس، مهمانی

یــون،  کتــاب:  ســه  شــامل  دوم:  تریلــوژی   -
منکسنس، اوتیدموس

- تریلوژی ســوم: شامل سه کتاب: کراتیلوس، 
فیلبوس، پولیتیا

گفتگوهــای   � بــه  )معــروف  ســوم:  دوره 
متافیزیکی(

از نظریــه  - پارمنیــدس )Parmenides(، دفــاع 
مثالی در مقابل انتقاد.

ادراک  معرفــت   ،)Theaeteus( تئائیتــس   -
حسی یا حکم درست نیست.

- سوفیست )Sophistes(، بررسی دوباره مثل
- مرد سیاســی )Politicus(، حاکم راســتین دانا 

)حکیم( است.
دورم چهارم:  �

- تیمئوس، علم طبیعی، صانع ظاهر می شود.
فاضلــه  مدینــه  کریتیــاس،  ناتمــام  کتــاب   -

کشاورزی در تقابل با قدرت دریایی امپراتوری
)Laws( کتاب ناموس یا قانون ها -

مثل افالطونی
شــناخت »Knowledge« در فلســفه افالطــون 
جایــگاه ویــژه ای دارد. او نظریــه شناخت شناســی 
خــود را بــه وســیله تمثیــل مشــهور غــار در کتــاب 

هفتم جمهوری آورده است:
محسوســات ظواهــر و عوارض انــد و پدیده های 
طبیعی شبیه هم هستند، هرچند اختالف ظاهری با 
هم داشته باشند. انسان می تواند آنها را بشناسد، 
بفهمد. علت شناخت ما نسبت به آنها این است 
که در »ورای« هر چیزی در پیرامون ما وجود شماری 
معدود، »صورت یا الگو« است. برای مثال در پشت 
هــر اســب و خوک و هر انســان، اســب مثالی، خوک 
مثالــی و انســان مثالی نهفته اســت. )البتــه برای هر 
نوع، فقط یک قالب و مثال بیشــتر الزم نیســت و - 

نباید باشد- وگرنه شناخت حاصل نخواهد شد.
او حقیقــت را همــان عالــم مثــل می دانــد، در 
ایــن عالم در ورای همــه پدیده ها- چه مادی و چه 
معنوی- الگویی و حقیقتی نهان وجود دارد که آن 
غ از زمان و مکان،  الگــو جاودانه، تغییرناپذیر، فــار
ابــدی و کلــی اســت. مثل همــان اصــل و حقیقتی 
است که سرچشمه و نمونه کامل هر نوع است و 
البته به حواس درک نمی شود و تنها عقل توانایی 

ادراک آن را دارد.
بــه حــواس  کــه  وی معتقــد اســت چیزهایــی 
و گمــان انســان می آیــد، واقعیــت نیســت بلکــه 
فقــط پرتــوی از مثــل یگانه خــود می باشــند. همه 
چیزهــای ملمــوس هماننــد حبــاب، عمــر کوتاهی 
دارنــد و در معرض فنای فوری اند و چون هیچ چیز 
جهــان محسوســات دوام نــدارد و در حــال تغییــر 
دائمــی اســت مــا قــادر نیســتیم از آنهــا شــناخت 
حقیقــی پیــدا کنیم. ما باید در پی شــناخت اصیل 
غ  و حقیقــی باشــیم کــه همان مثــل الیتغیــر و فار
از زمــان و مــکان اســت. شــناخت مــا نســبت بــه 
پرتوهــا و حباب ها ارزشــی ندارد چــون در واقع آنها 

سایه هایی بیش نیستند و وجودشان به واسطه 
بهره ای اســت که از صاحب ســایه و حقیقت خود 
دارند و البته هرچه بهره آنها از آن بیشتر باشد به 

حقیقت نزدیک تر خواهند بود.
او در توجیه شــناخت انسان درباره عالم مادری 
می گویــد: عالــم ظاهر حقیقت نــدارد، امــا عدم هم 
نیســت. نه بود اســت نه نبود، بلکه نمود اســت و 
برای رسیدن به آن حقیقت باید قوه تعقل را ورزش 
داد تا بتواند به معرفت حقایق - مثل- دست یابد.

انســان موجــودی دوگانــه اســت و بــدن آدمی 
متغیــر اســت و به محسوســات پیوســته و چون 
حــواس در این بدن متغیر قرار دارد، قابل اعتماد 
نیســت. ولی ما عالوه بر حــواس، روح فناناپذیری 
هــم داریــم که قلمــرو آن عقــل اســت و در آنجا که 

ورای ماده باشد می تواند عالم مثل را دریابد.
وی درباره روح و تذکار او چنین می اندیشــد که 
روح پیش از آن که در جسم حلول کند، وجود دارد 
ولــی به محض اینکه حلول کرد مثال های اعال را از 
یاد می برد. نحوه علم به مثل یا صور کلی این گونه 
اســت که آنها بالفطــره در عقل یا ذهن انســان به 
حالت کمون موجود هستند. روح انسان پیش از 
حلــول در بدن و دنیــای مجــازی در عالم مجردات 
قرار دارد و چون سایه ها و اشباح چیزهایی را که از 
مثــل بهره ای دارند می بیند، با اندک توجه و تعقل 
حقایــق را بــه یاد می آورد و این  گونه اســت که علم 
از نظــر او در واقــع تذکــر Reminiscence اســت. او 
عالوه بر این انســان را متوجه این مطلب می کند 
که او زندانی شــهوت و سفســطه خود است. باید 
بــرای رهایــی از آن، از آلودگــی شــهوات و تعصبات 
دوری کنــد تــا روح بتواند مانند آینه شــفاف شــده 
و انــوار حقایــق را در خــود بتاباند و نکته آخر اینکه 
مثــل دارای مراتب انــد و بســیاری از آنها تحت یک 
حقیقت واحد واقع می شــوند و همان طور که آمد 
اگر ســیر و ســلوک اخالقی را دنبال کنیم سرانجام 
یــا  آن »خیــر«  آن حقیقــت واحــد می رســیم و  بــه 
»حســن« اســت، زیرا نیکویی و زیبایــی از هم جدا 
نیســتند و نیکویی به هیچ حقیقت دیگر نیازمند 

نیست بلکه همه متوجه اویند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معاون سیاسی، امنیتی فرماندار همدان تأکید کرد:

توجه بیشتر به سهولت دسترسی 
کتابخانه مرکزی

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: معاون سیاســی، امنیتی 
حضــور  بــرای  تقاضــا  گفــت:  همــدان  فرمانــدار  اجتماعــی  و 
در کتابخانــه مرکــزی زیــاد بــوده امــا ســهولت بــرای تــردد و 

دسترسی آسان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
به گزارش هگمتانه، محمدرضا پیرودین روز چهارشــنبه 
در انجمــن کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان همــدان، بــا 
اشــاره بــه اهمیــت کتاب و کتــاب خوانی به ویــژه در کودکان 
اظهار کرد: با ترویج و گســترش مطالعه می توان با بســیاری 

از آسیب های اجتماعی در جامعه مقابله کرد.
وی تصریــح کــرد: در اداره کتابخانه هــای عمومی همدان 
تــا  کــرد  پیــدا  جدی تــر  ورود  بایــد  اعتبــار  تأمیــن  زمینــه  در 
بتوانیم پروژه های نیمه تمام را به ســرانجام برســانیم چراکه 
اعتبــارات الزم موجــود اســت امــا در زمــان تخصیــص اعتبــار 
شــاهد ضعیــف بــودن شهرســتان همــدان در بیــن ســایر 

شهرستان ها هستیم.
روســتای  عمومــی  کتابخانــه  احــداث  دربــاره  پیرودیــن 
عبدالرحیم نیز اعالم کرد: با توجه به ورود خیران و در دست 
داشــتن 40 درصدی این پروژه توسط خیران و همچنین نیاز 
روستا به کتابخانه عمومی هرچه سریع تر اقدامات الزم برای 

احداث و تکمیل پروژه باید انجام شود.
دیگــر  از  را  مرکــزی  کتابخانــه  بــه  آســان  دسترســی  وی 
نیازهــای شهرســتان همــدان دانســت و یادآور شــد: تقاضا 
بــرای حضور در کتابخانه مرکزی زیاد بوده اما ســهولت برای 

تردد و دسترسی آسان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
پیرودیــن در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بــا شــیوع کرونــا و 
برگزاری مراســم مختلف به صورت مجازی اســتفاده درست 
و کاربــردی افــراد از فضــای مجــازی رقــم خــورد ضمــن اینکــه 
کشــورهای توســعه یافته به ســمت و ســوی مجازی شــدن 
آمــوزش رفتــه و کشــور مــا تعامــل کمــی بــا ایــن نــوع ارتبــاط 

داشت.
وی بیــان کــرد: کنتــرل کیفــی حضــور در فضای مجــازی با 
آمــوزش در این فضــا محقــق شــد و امــروز افزایــش مطالعه 
کتاب و انتشــار کتاب در این فضا را باید به فال نیک گرفت 
که کرونا توانســت از طریق فضای مجازی کتاب را به خانه ها 

ببرد.
به نقل از ایســنا، معاون فرماندار همدان گفت: با توجه 
به اســتقبال مردم بــرای حضور در کتابخانه هــای عمومی در 
سراســر شهرســتان بایــد ســخت گیــری بیشــتری در زمینــه 
رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی در این مکان داشــت تا 

مانع از رشد صعودی این ویروس در کشور باشیم.

خبـــــــــــــــر درباره افالطون
صیفی کار محسن  تألیف: 

مانور مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور در همدان
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مانــور مبــارزه بــا 

قاچاق کاالهای سالمت محور در همدان برگزار شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، ظهــر دیــروز مانــور مبــارزه 
بــا قاچــاق کاالهای ســالمت محــور توســط معاونت 
غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی ابن ســینا به 
مناســبت 12 تیرماه ســالروز تشکیل ســتاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز برگزار شد.
معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ابن ســینا با اشــاره به اهمیت برگــزاری این مانور با 
وجــود ممنوعیت برگــزاری جلســات کرونایی اظهار 
کــرد: جلســات مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ســالمت 

محور در ســطح استانی و ادارات برگزار می شود.
ج خــدادادی افــزود: حضــور نهادهــای متولی  ایــر
نشان دهنده این است که مبارزه با قاچاق کاالهای 
همــه  همیــاری  و  همــکاری  بــدون  محــور  ســالمت 
نهادها میســر نیســت و باید دســت در دســت هم 

مشکالت جامعه رفع شود.
نیازمنــد  فرآینــدی  را  تحریم هــا  بــا  مقابلــه  وی 
رونق دهــی بــه تولیــد داخل دانســت و بررســی تمام 
خطــر  بــه  از  جلوگیــری  بــرای  را  آفت هــا  و  آســیب ها 
افتــادن تولیــد داخلی بــه ویژه از طریــق قاچاق کاال را 

بااهمیت عنوان کرد.

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن 
ســینا با تأکید بر اینکه ما مکلف به حمایت از تولید 
داخــل از طریــق مبــارزه با قاچاق کاال هســتیم گفت: 
بــا توجه به ذات ســالمت محوری این کاالهــا در کنار 
اهمیت موضوع اقتصاد ســالمت دقت نظر بیشــتر 

در این حوزه ضروت دارد.
وی بــا بیــان اینکــه سرچشــمه ها و منابــع اصلــی 
قاچــاق کاال باید شناســایی شــود، خاطر نشــان کرد: 
گاهی و آموزش  این اقدام اساســی در کنار افزایش آ
بــه عوامــل جزء و عرضــه کنندگان خــرد جلوی توزیع 

کاال را می گیرد.

الره«
ُ
ترویج استفاده از ماسک با »گ

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: »گالره« عروســک 
غول پیکر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
همدان به همراه مینی بوس کتابخانه سیار شهری 
چند روزی است به محله های مختلف شهر سر زده 

و مردم را به استفاده از ماسک تشویق می کند.
بــه گــزارش هگمتانه، در طــول ایــام قرنطینه به 
کارمنــدان  از  گروهــی  کرونــا  بیمــاری  علــت شــیوع 
هنرمنــد و خــالق کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
ســاخت  کار  همــدان  اســتان  نوجوانــان  و 
عروســک های میلــه ای غول پیکــر 5 تــا 5/5 متری 

را انجام دادند.
این عروســک ها قرار اســت در جشن شکرگزاری 
کانون و راه اندازی شــادپیمایی از آنها رونمایی شود 
و بــه گفتــه مدیرکل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانــان هــر چقــدر روزهــای کرونایی طول بکشــد 
عروســک های بیشــتری برای شــادی بچه ها ساخته 

می شود.
حــال ایــن روزهــا در پی انتشــار مجــدد ویروس 
کرونــا، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
اســتان در اقدامی یک ماســک بر روی صورت گالره 

این عروســک غول پیکر زده اســت و این عروسک 
با حضور در شــهر و خیابان ها به همراه مینی بوس 
ســیار شــهری و بــا پخش ترانه شــاد »ماســک بزن« 
مردم و خانواده ها را به استفاده از ماسک تشویق 

می کند.
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون 

اســتان همــدان بنــا دارد بــه همــراه عروســک های 
کنــد  بــه تمامــی مناطــق شــهر مراجعــه  غول پیکــر 
زدن  بــه  نســبت  را  کــودکان  خصــوص  بــه  مــردم  و 

ماسک تشویق کند.
پیــک ســالمتی کانون عالوه بر شــهر همــدان به 

شهرستان های دیگر استان نیز سر خواهد زد.

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان برگزار می کند

جشن بزرگ والدت امام رضا)ع( از داخل خودروها
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس ســازمان 
همــدان  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی 
گفــت: جشــن بــزرگ والدت امــام رضا )ع( بــه صورت 
خودرویــی و با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در 

همدان برگزار می شود.
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  هویــدا  وجــدی  روح اهلل 
هگمتانــه بــا اشــاره بــه برگزاری جشــن بــزرگ والدت 
امــام رضا)ع( اظهار کرد: با ابتکار جدیدی که در زمان 
کرونــا برنامه ریــزی کرده ایــم بــرای دومیــن بــار اعیــاد 

مذهبــی را بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی به 
صورت خودرویی برگزار می کنیم.

وی افزود: به مناســبت والدت امام رضا)ع( نیز 
جشــن بزرگی را روز پنجشــنبه 12 تیرماه از ســاعت 
21:30 تا 24 با ســخنرانی مدیرکل تبلیغات اســالمی 
اتوبوس هــا  مســافربری  بــزرگ  پایانــه  در  همــدان 

کرد. خواهیم  برگزار 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری همــدان بــا بیــان اینکــه مــردم از داخــل 

خودروهای خود شــاهد برگزاری این جشن خواهند 
بــود، گفــت: این جشــن بــا حضور گــروه هنــری عمو 
حمیــد و گــروه نمایشــی لبخنــد و اجــرای خواننــده 
انقالبــی و مولودی خوانــی مداحــان اهــل بیت)ع( به 

صورت متنوع برگزار می شود.
اهــدای  و  نورافشــانی  کــرد:  خاطرنشــان  وجــدی 
جوایــز به شــرکت کننــدگان نیــز از دیگــر برنامه های 
ایــن جشــن اســت همچنیــن ایــن برنامه از شــبکه 

استانی همدان به صورت زنده پخش خواهد شد.
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عکس روز الره و برادرش عروسکهای غول پیکرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان پویش من ماسک می زنم را تبلیغ می کنند.
ُ
 گ

آخوند خراسانی همواره زیر پای طلبه ها 
برمی خاست

در قرآن کریم آمده اســت: بندگان خدای رحمان کســانی هســتند که در روی 
زمین با تواضع و فروتنی مشی می کنند.

رســول معظــم اســالم)ص( فرموده اند: شــیرینی عبــادت در تواضــع و فروتنی 
است.

حکایــت: مرحــوم خراســانی کــه در جایــگاه علمــی بســیار باالیــی قرار داشــت 
همــواره زندگــی خــود را در ســطح یــک طلبــه ابتدایــی نگــه می داشــت او در 
موقعیتــی علمــی بــود کــه حــدود هفتصــد نفــر از فضــال در جلســات درســش 
شــرکت می کردنــد بــا ایــن حــال هــرگاه طلبــه ای بــر او وارد می شــد زیــر پــای او 

برمی خاست و به تمام و کمال احترام می کرد.
نکته: تواضع و فروتنی از نشانه های بزرگی فرد و تعظیم در قبال عظمت الهی 

است.
ره این است سعدی که مردان راه         به عزت نکردند در خود نگاه

از آن بر مالئک شــرف یافتند                      که خود را به از ســگ نپنداشــتند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

خیاط عاشق
اعظم مهری
کاریکلماتــور نثــر اســت. بازی زبانی دارد تــا بتواند گفتنی هــا را دیدنی کنــد. کاریکلماتور 

 ، طنز دارد و از نظر معنایی، صراحت دارد. از چند معنایی واژه ها ســود می برد. کاریکلماتور

معموال از بدیهیات و روزمره ها و دم دســتی هاســت. ســابقه ای در ادبیات کهن به عنوان 

یــک ژانــر نــدارد. اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظــم از آن پیدا کرد. جمــالت در این نوع 

از نثــر بــا ذهــن خواننــده بازی می کنند و اندیشــه هایی تــو در تو را خلــق می نمایند. در این 

ستون جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.

خیاط عاشق با وصله های لباس، قلب می دوزد.
پیراهن گلدارش را به نســیم سپرد، ذهنش پر از پروانه شد.

چادرش را چارقد کرد برای دختران قد و نیم قدش.
خیاط باشی، نگاهت همه چیز را به هم می دوزد.

دکمه های خجالتی همیشه زیر الیی پنهان می شوند.

کاریکلماتور

 

انتظار

از روایاِت مربوط به ظهور ولی عصر )ارواحنا فداه( تا غلبه ظلم در دنیای امروز
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: امروز شــما به اوضاع 
دنیــا نگاه کنید، همــان چیزی کــه در روایاِت مربوط 
به ظهور ولی عصــر )ارواحنا فداه( وجود دارد، امروز 
 . در دنیــا حاکــم اســت؛ پر شــدن دنیا از ظلــم و جور

امروز دنیا از ظلم و جور پر است.
در روایــت و ادعیــه  گوناگــون و زیــارات مختلــف 
مربــوط به ولیعصــر )ارواحنا فداه( دارد که »یمأل اهلل 
بــه األرض قســطا و عــدال کما ملئــت ظلمــا و جورا«؛ 
همچنانــی که یــک روزی همه  عالــم از ظلم و جور پر 
، وضع حاکم بر  بوده است - در روزگارانی ظلم و جور

بشــر بوده اســت - همانطور خدای متعال در زمان 
او عــدل و داد را وضــع حاکم بر بشــریت قرار خواهد 
داد. امــروز همین اســت؛ امروز ظلــم و جور حاکم بر 

بشریت است.
زندگی بشِر امروز زندگی مغلوب و مقهوِر دست 
ظلــم و اســتبداد در همه  دنیاســت. در همه جا این 
جــور اســت. بشــریت، امروز بــر اثر غلبه  ظلــم، غلبه  
اغراض و هواهای نفسانی دچار مشکالت فراوانند.

وجــود   ، امــروز دنیــای  در  گرســنه  میلیــارد  دو 
میلیون ها انســانی که در نظام های طاغوتی مغلوب 

هوای نفس قدرتمندان طاغوتی هستند، حّتی فشار 
بــر مؤمنیــن و مجاهدیــن فی ســبیل اهلل و مبــارزان 
راه حــق و ملتــی مثل ملت ایران که توانســته اســت 
در یــک مجموعه  محــدودی، در یک فضــای معینی، 
پرچــم عــدل و داد را بلند بکند و فشــار بر مجاهدان 
فــی ســبیل اهلل، همه نشــانه  ســیطره  ظلم و جــور بر 
ج را با وضعیت کنونی زندگی  دنیاست. این، انتظار فر

انسان در دوره های مختلف معنا می کند.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم  در روز 

نیمه  شعبان   1387/05/27

 
ایستگاه آسمان

وصیت نامه شهید علی اکبر استهرى

بر سر مزارم عکس شهید بهشتی را نصب کنید
مردم بین  تفرقه  باد  نابود 

هگمتانــه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیــر کدام آســمان، آن لحظــه که این کلمــات از قلب 
تــش کــدام خمپــاره  پرشــورت جــاری می شــد؟ زیــر آ
وآمــاج کــدام گلولــه برایــم نوشــتی حــرف هایــت را؟ 
چــه حالــی داشــتی وقتــی با تمــام وجــودت جانــت را 
گذاشــته بــودی البــالی واژگان پرپــر و می نوشــتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییــده در خاک هــای تفتیده. تو می نوشــتی و امروز 
منــم کــه می خوانمــش، منــم که صــدای تو شــده ام 
در خواب هــای ســنگین دنیا. تــو می نوشــتی و امروز 
کــه کلمــات تــو را فریادیــم، چشــم هایــت را  مائیــم 

،  ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم رب الشهداء و الصدیقین

شهدا شــمع محفل بشــریت اند. )استاد شهید 
مرتضی مطهرى(

و ال تحســبن الذیــن قتلــوا فی ســبیل اهلل امواتا 
بل احیاء عند ربهم یرزقون.

گمان نکنید  کســانی که در راه خدا کشته شدند 
مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى 

داده می شوند.
الســالم علیــک یــا اباعبــداهلل و الســالم علیک یا 

انصار اباعبداهلل.
امــام  آقــا  ســرورم  و  مــوال  بــر  درود  و  ســالم  بــا 
زمان)عــج( و نایــب بــر حقش امام خمینی؛ ســالم و 
درود بر امت حزب اهلل از آنجایی که بر هر مسلمان 
داشتن وصیت نامه واجب است وصیت خویش را 
شروع می کنم امید اســت انشاءاهلل شهادتم مورد 

قبــول خداونــد متعال؛ آقــا و اربابم امــام زمان)عج( 
واقع شود.

امیدوارم بعد از شــهادتم پدر و مادرم و برادرانم 
و خواهرانم و دوستانم و آشنایانم پیرو امام باشند 
که اگر پیرو امام باشــند پیــرو امام زمان)عج( و پیرو 
اهلل هستند؛ مبادا اسالم را تنها بگذارید مبادا امام 
را تنهــا بگذاریــد از تفرقــه بپرهیزیــد بــه خصوص در 
میان امت حزب اهلل و مســؤوالن. از خدا می خواهم 

هر کس خواست تفرقه بیندازد نابودش کند.
یاحســین)ع(! به عشــق دیدار کربالیت به جبهه 
آمــده ام و آمــده ام موالجــان زیــارت کنــم قبر شــش 
گوشــه ات را؛ آمــده ام فریــاد بزنــم لبیــک یــا حســین 
تــا  اباعبــداهلل توفیقــی ده  یــا  اباعبــداهلل؛  یــا  لبیــک 
کربالیــت را زیــارت کنــم یــا اینکــه در رکابــت همچــو 

)ع( کشته شوم. قاسم و علی اکبر
بــراى  دارم  آرزو  زمــان  امــام  آقاجــان  موالجــان، 
یــک لحظه هم که شــده ســر روی پایت نهــم و از تو 
طــول عمر امــام را بخواهم اگر قرار اســت در کربالى 
ایران کشــته شــوم اگر قرار است قطعه قطعه شوم 
و خونــم بازکننــده راه کربــال باشــد و خونــم بــا خــون 
رفیقــان جــان برکــف ام مخلــوط شــود و در صحــراى 
کربــالى ایــران الله هــا را آبیــارى کنیــم اگر قرار اســت 
قلبــم آمــاج گلوله ها شــود؛ اگر قرار اســت ســینه ام 
محــل دریافــت آمــاج گلوله ها شــود؛ اگر قرار اســت 
تشــنه در صحــرا بمیــرم؛ اگــر قــرار اســت در بیابــان 
زیــر گرمــاى ســوزان حرکــت کنــم و جــان بــه جانانم 
و معبــودم دهــم؛ اگــر قــرار اســت مــادرم در مــرگ 

جوانش ســیاه بپوشــد و بر ســینه اش بزند اگر قرار 
اســت پدرم از مرگ جوانش بر ســر بزند و ناله کند؛ 
اگر قرار اســت دوستان و آشنایان در مرگم بگریند؛ 
اگــر قــرار اســت خواهــران و برادرانم همچــو زینب و 
زین العابدیــن)ع( تنها و بی کس بمانند؛ باشــد، اما 
خداوند خود قبول کند این شهادت را که من فقط 

براى رضاى معبودم به جبهه آمده ام.
آمده ام با خداى خود آشتی کنم آمده ام او را دریابم 
آمــده ام عاشــق او شــوم آمــده ام در راه عشــق او جان 
دهم و همچون عاشق در پی معشوق راه ها خواهم 

رفت ناله ها خواهم کرد تا خود مرا دریابد و بپذیرد.
پــدر و مــادرم مــرا ببخشــید که نتوانســتم رضاى 
شــما را برقرار کنم چه کنم وظیفه اســت باید رفت، 

به همه سالم می فرستم و حاللیت می خواهم.
از آنجایــی کــه عالقــه زیــادى بــه شــهید مظلــوم 
از  قبــرم عکســی  کــه ســر  بهشــتی دارم می خواهــم 
شــهید بهشــتی با ســخن جالــب »ما راســت قامتان 
جاودانــه تاریــخ خواهیم ماند« باشــد مــرا در همدان 
در قطعه شــهدا دفن کنید برادران و خواهرانم مبادا 
کســی بیاید بــر روى قبر من تنها فاتحــه بخواند اول 
ســر قبر شــهیدانی که مادر و خواهرانشــان ســر قبر 
هســتند فاتحــه بخوانید؛ در مرگــم گریه نکنید بلکه 
براى مظلومیت حسین)ع( بگریید از همه دوستان 
و آشــنایان به خصوص برادران ســپاه و بســیج که در 

خدمتشان شاگردى کرده ایم حاللیت می خواهم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

بخشی از وصیت نامه علی اکبر استهرى

 
سی نما

« آماده نمایش شد  »مالقات با جادوگر
ســینمایی  فیلــم  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
« بــه کارگردانی حمید بهرامیان  »مالقــات با جادوگر

آماده نمایش شد.
بــه گــزارش فــارس، طبــق اعــالم روابــط عمومــی 
«، این فیلم به  فیلــم ســینمایی »مالقات با جادوگــر
کارگردانــی حمیــد بهرامیــان و تهیــه کنندگــی حمید 

اعتباریان آماده نمایش شد.
ح و مدیــر تولیــد  حســن مصطفــوی مجــری طــر
فیلــم بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: فیلــم »مالقــات بــا 
وزارت  بــه  نمایــش  پروانــه  صــدور  بــرای   » جادوگــر

فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شد.
بــا  »مالقــات  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  مصطفــوی 
« پــس از دریافــت پروانــه نمایــش در زمان  جادوگــر

مناسبی اکران خواهد شد.

در ایــن فیلــم چهره هایــی همچــون امیرمهــدی 
ژولــه، مانــی حقیقی، هســتی مهدوی، نســیم ادبی، 
امیــر شــریعت، ســتاره پرویــن، ســپیده مرادپــور و 

علیرضا خمسه به عنوان بازیگر حضور دارند.
فیلمنامه این اثر توسط امیرمهدی ژوله نوشته 
« آمده  شده، در خالصه داستان »مالقات با جادوگر
، من از  است: جناب سرهنگ برادری کن ما رو بگیر

خجالتت در میام!
توســط   » جادوگــر بــا  »مالقــات  موســیقی 
نــور  امیــر توســلی ســاخته شــد و اصــالح رنــگ و 
انجــام  نویــن  ایــران  اســتودیو  در  فیلــم  ایــن 
نــام  بــا  اثــر  ایــن  اولیــه  فیلمنامــه  اســت.  شــده 
»ماساچوســت« پیش تــر توســط پیمــان عباســی 

به نگارش در آمده اســت.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خبر داد:

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی
گــروه خبــر همــدان: مدیــرکل امــور  هگمتانــه، 
مالیاتــی اســتان همــدان گفت: صاحبان مشــاغل 
)اشــخاص حقیقی( تــا پایان مردادماه و اشــخاص 
دارنــد  فرصــت  شــهریورماه  پایــان  تــا  حقوقــی 
را  خــود   1398 ســال  عملکــرد  مالیاتــی  اظهارنامــه 
بــه صــورت الکترونیکــی به ســازمان امــور مالیاتی 

کشور تســلیم کنند.
بــه گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابــط عمومی 
محمــد  همــدان،  اســتان  مالیاتــی  امــور  کل  اداره 
دلشــادی اعالم کرد: صاحبان مشــاغل کــه مطابق 
قانــون می بایــد تــا 31 خــرداد ماه هر ســال نســبت 
بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی خــود اقــدام کننــد، 
امســال بــا توجه به شــرایط خاص ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونــا و تأثیری کــه این بیماری بر کســب 
کار و مشــاغل کشــور داشــته اســت، براســاس  و 
شــورای  و  کرونــا  بــا  مبــارزه  ملــی  ســتاد  مصوبــه 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا، تــا 31 مردادمــاه 
فرصــت دارند اظهارنامــه مالیاتی خود را به صورت 
کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  بــه  الکترونیکــی 
ارســال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی 

کنند. پرداخت 
اظهارنامــه  ارائــه  مهلــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مالیاتــی اشــخاص حقوقــی طبــق قانــون 31تیرمــاه 

هرســال اســت، افزود: ایــن مهلت برای اشــخاص 
حقوقــی نیــز بــه مــدت 2مــاه تمدید شــده اســت و 
این دســته از مؤدیان تــا 31شــهریورماه برای ارائه 
اظهارنامــه مالیاتی عملکرد ســال 1398 و پرداخت 

مالیــات مهلت دارند.
مدیــرکل امور مالیاتی اســتان همدان در پایان 

هرگونــه  از  مؤدیــان  اســت  ضــروری  کــرد:  تأکیــد 
اجتنــاب  مالیاتــی  ادارات  بــه  غیرضــروری  مراجعــه 
الکترونیکــی  خدمــات  ســامانه  طریــق  از  و  کننــد 
www. نشــانی  بــه  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان 

Tax.gov.ir نســبت بــه ارســال اظهارنامــه مالیاتی 
و پرداخــت مالیات اقدام کنند.


