
روابط عمومی شهرداری منطقه چهار همدان

انتصاب شما عزیزان در سنگر جدید خدمت به شهروندان را تبریک عرض نموده
 آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

انتصاب شایسته شــما را در عرصه خدمتگزاری به مردم شریف 
همــدان تبریک عرض نموده توفیق روز افزون آن بزرگواران را از 

خدای متعال آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک
  شهرداری همدان

روابط عمومی شهرداری منطقه دو همدان

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

جناب آقایان

جناب آقایان

سروران ارجمند

حسین سیبی
مشاور شهردار

حسین سیبـی
مشاور شهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

حسین سیبی
مشاور شهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

نوید مسرت بخش انتصاب آن جنابان در کسوت جدید را که مایه سرور و افتخار دلسوزان و خادمان شهرداری است تبریک 
گفته از خدای متعال خواستار توفیق روز افزونتان هستیم.

رشکت مخاربات اریان
)سهامی عام(

ارتباطی فراگیر
منطقه همدان دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
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نماینده ولی فقیه در استان همدان:

غربت اهل بیت)ع(
 در بالاستفاده بودن 
معارف در جامعه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان:

بازگشایی بقاع متبرک همدان 
با محدودیت های ویژه
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گـــزیده اخبـــار

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

انتصابات جدید
در شهرداری همدان

با حکم شــهردار همدان، سرپرســتان سازمان 
مدیریت پســماند، ســیما منظــر و فضای ســبز 
مدیریت خدمات شهری و مشاور شــهردار همدان 
منصــوب شــدند. در ادامه، بابــک مهــدی آزاد به 
عنوان سرپرست جدید ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری همدان و حســین خانجانی بــه عنوان 
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری همدان  همچنین حسین سیبی به عنوان 

مشاور شهردار منصوب شد.

استقرار عشایر بدون پروانه 
در تپه پیسا

امســال نیز عشــایر بدون پروانه چــرا در همدان 
ســرگردانند و گروهی از آنها نیز در تپه پیســا مستقر 
شده اند.  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همدان با تأکید بــر اینکه با حضور عشــایر در تپه 
پیسای همدان برخورد قانونی صورت گرفته است، 
گفت: تپه پیســا در داخل حریم شــهر قرار دارد و 

جای عشایر نیست.

جزییات شیوه نامه بهداشتی
دانش آموزان و معلمان باید 

با ماسک در امتحانات حاضر شوند
معاون وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به 
شــیوه نامه های بهداشــتی برای برگزاری امتحانات 
دانش آموزان گفــت: دانش آموزان هنــگام ورود به 
مدرســه نباید تجمع کنند. مهــرزاد حمیدی، معاون 
تربیت بدنی و ســامت وزارت آمــوزش و پرورش 
درباره امتحانات حضوری دانش آموزان در پایه نهم و 
دوازدهم و چگونگی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

برای حفظ سامت دانش آموزان و کارکنان

نگاه مرکز مطالعات شورا 
به مشکالت شهری همدان

کشف 1500 سکه قدیمی
 در اسدآباد

کارت های بانکی
منقضی شده برای یکسال 

رایگان تمدید می شوند

شهادت »مهراب مرادی« 
جانباز شیمیایی

هافبک شهرداری همدان:
 زیر ساخت های خوب

تیم شهرداری برای 
حضور در لیگ های باال

قیمت آب افزایش یافت

استقرار عشایر
بدون پروانه در تپه پیسا

عکس : تسنیم 2

برخی بانک ها مانع جهش تولید
2معاون اقتصادی استاندار همدان: برخی بانک ها از مصوبه های ستاد تسهیل تمکین نمی کنند

ذخیره خون همدان در شرایط اضطراری
ارسال 800 واحد خون به تهران در ایام کرونا
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نماینده ولی فقیه در استان همدان:
غربت اهل بیت)ع(

 در بالاستفاده بودن معارف 
در جامعه

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان گفت: فعاالن عرصه فرهنگی و 
مذهبی باید برای احیای امــر والیت برنامه ریزی 

دقیقی داشته باشند.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب هللا شعبانی 
ظهر دیروز در دیدار با شــبکه جوانــان رضوی در 
همدان اظهار کرد: معرفت افزایی نسبت به امامت 
و والیت باید در جامعه تقویت شود، چراکه توجه 
به این مهم در پاســخ گویی به بسیاری از شبهات 

می تواند کارساز باشد.
وی با تأکید بر لزوم احیــای امر والیت گفت: 
در فعالیت های خود باید در کنار تعظیم شــعائر 
دینی، نســبت به ترویج معرفت افزایی در جامعه 

توجه جدی داشته باشیم.
امام جمعــه همدان بــا بیان اینکه مشــاهد 
شــریفه همانند خانه اهل بیــت)ع( باید تکریم 
شــود، افزود: این اماکن باید مورد احترام کامل 
باشــد اما با این کار نباید از ترویج معارف عمیق 

اهل بیت)ع( غافل شد.
وی با اشــاره به ایام دهه کرامــت، این ایام را 
مهمترین فرصت برای احیای امر والیت برشمرد 
و بیان کرد: احیای والیت از مهمترین خواســته  
معصومیــن)ع( اســت بنابراین فعــاالن عرصه 
فرهنگــی و مذهبی بایــد برای احیــا امر والیت 

برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان کتاب 
شــریف عیــون اخبارالرضــا)ع( مرحوم شــیخ 
صدوق را نمونــه ای از احیای امر والیت دانســت 
و با بیان اینکه ایشــان در این کتــاب عمر خود را 
برای جمع آوری احادیث امام رضا)ع( صرف کرده 
است افزود: منابع ارزشــمند دیگری که در دست 

ما قرار دارد، نباید به فراموشی سپرده شود.
وی با بیان اینکه با آوردن این آثار ارزشمند به 
صحنه زندگی مردم و جامعه می توان از نگاه های 
ســطحی به جایگاه اهل بیت)ع( که آسیب زننده 
اســت جلوگیری کرد خواســتار تــاش جوانان 
خوشفکر در راستای ترویج معارف اهل بیت)ع( 

در جامعه شد.
آیت ا... شــعبانی ضمــن اینکــه غربت اهل 
بیــت)ع( را در ایــن دانســت که معــارف این 
بزرگواران در جامعه بااستفاده باقی بماند تصریح 
کرد: خدمت به امام رضا)ع( توفیق بزرگی است 

که باید قدردان آن بود.

خبــــــــر

شهادت »مهراب مرادی« 
جانباز شیمیایی

هگمتانه، گروه خبر همدان: جانباز 70 درصد 
همدانی »مهراب مرادی« پس از سال ها تحمل 
درد و رنج ناشــی از جراحات جانبازی، به جمع 

شهدا پیوست.
به گزارش هگمتانــه، جانباز 70 درصد »مهراب 
مرادی« از جانبازان شیمیایی استان همدان بود 
که در 13 فروردین ســال 1367 در منطقه دیاره 
عراق از ناحیه چشم، پوست و دستگاه تنفسی به 

درجه جانبازی نائل آمد.
وی متولد ســال 1348 بود و دارای دو فرزند 
پســر و یک فرزنــد دختر اســت. ایــن رزمنده 
جانباز در ســال 67 بــه عنوان پاســدار افتخاری 
در زمــره رزمنــدگان و بســیجیان لشــکر 32 

انصارالحسین)ع( قرار گرفت.
شــهید »مهراب مــرادی« در 5 خــرداد ماه 
امسال بعد از 32 ســال تحمل درد و رنج ناشی 
از جراحات جانبازی ندای حق را لبیک گفت و به 

جمع شهدای همدان پیوست.
امروز ســاعت 10 صبح پس از اقامــه نماز در 
باغ بهشــت همدان، پیکر وی در گلزار شهدا و در 
جوار دیگر شــهدای انقاب و دوران دفاع مقدس 
به خاک سپرده می شود. به دلیل شیوع بیماری 
کرونا برنامه ویژه ای برای تشــییع و بزرگداشت 

وی برگزار نمی شود.
به نقل از تسنیم، شهید مرادی دومین فرزند 
شــهید خانواده به شــمار می آید. برادر دیگر وی، 
شــهید نعمت هللا مرادی متولد ســال 44 بود که 
در 14 شهریور ســال 1365 در عملیات کربای 2 

در منطقه حاجی عمرانی ردای شهادت برتن کرد.
این شــهید معزز نیز در کسوت پاسدار وظیفه 
در لشــکر 32 انصارالحســین)ع( خدمت کرد و 
یک فرزند پســر از او به یادگار مانده است. شهید 
نعمت هللا مرادی از شــهدای مفقود االثر اســتان 
همدان به شــمار می رفت که پیکر وی در سال 70 
در جریان عملیات تفحص شهدا، شناسایی شد و 

به وطن بازگشت.

افزایش 2 درجه ای دما
 در نتیجه وزش باد
سرعت باد 72 کیلومتر در ساعت

هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــناس اداره 
کل هواشناسی استان همدان گفت: در یکشنبه 
گذشته ســرعت وزش باد در برخی از مناطق این 
استان افزایش  یافت و با سرعت 72 کیلومتر در 

ساعت همدان را درنوردید.
محمدحســن  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
باقری شــکیب روز  سه شــنبه افزود: بر اساس 
نقشــه های پیش یابــی  و  داده هــا  بررســی 
هواشناسی، آسمان بیشــتر نقاط استان امروز، 
صاف تا قسمتی ابری اســت و در ساعت های 
بعدازظهر افزایــش ابر، وزش بــاد، غبار محلی 
و رگبار خفیــف و پراکنــده بــاران پیش بینی 

می شود.
وی اظهــار کرد: رگبــار باران بســیار خفیف 
است و بیشتر موجب چســبندگی غبار بر روی 

خودروها می شود.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان 
عنوان کــرد: افزایش ســرعت وزش باد پدیده 
غالب امروز همدان است که موجب غبار محلی 
می شــود؛ غلظت این غبار زیاد نیســت اما به 

چشم می آید.
باقری شــکیب ادامه داد: جهت این باد از 
سمت جنوب به شــمال اســت و به دنبال آن 
امروز دمای کمینه هوای اســتان بین یک تا 2 

درجه سانتی گراد افزایش می یابد.
وی بیان کرد: بــه دنبال افزایش ســرعت 
وزش باد، احتمال شکســته شــدن درختان و 
آســیب به بنر و تابلوهای تبلیغاتی در اســتان 

همدان وجود دارد.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان 
عنوان کــرد: در 24 ســاعت گذشــته نهاوند و 
فامنین با 32 درجــه ســانتی گراد باالی صفر 
بیشــترین و رزن با 9 درجه ســانتی گراد باالی 

صفر، خنک ترین دمای استان را داشته اند.
باقری شــکیب اظهار کرد: دمای بیشــینه 
هوای همدان در 24 ســاعت گذشته 31 درجه 
ســانتی گراد باالی صفر و دمــای کمینه این 
شهر 11 درجه ســانتی گراد باالی صفر به ثبت 

رسیده است.

برخی بانک ها مانع جهش تولیدخبــــــــر
معاون اقتصادی استاندار همدان: برخی بانک ها از مصوبه های ستاد تسهیل تمکین نمی کنند

هگمتانــه، گروه خبر همدان: معــاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار همدان با انتقاد از بدعهدی 
برخی بانک های اســتان گفت: برداشتن موانع پیش 
روی تولیدکنندگان و تسهیل شرایط کسب و کار عهد 
و پیمانی است که برای تحقق جهش تولید باید به آن 

پایبند باشیم.
به گزارش هگمتانه، ظاهر پور مجاهد روز سه شنبه 
در کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولیــد اظهار کرد: 
عملکرد برخــی از بانک های اســتان رضایت بخش 
نیســت و باید برای کمک به بخش تولید جدیت و 

همت بیشتری داشته باشند.
وی اضافــه کــرد: بانک ها یکــی از ارکان ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید هســتند و بســیاری از 

مشــکات و گرفتاری های فعاالن اقتصادی همدان 
مربوط به نظام بانکی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان 
با اشــاره به بدهی های معوق صنایع به بانک ها گفت: 
راهکارهای مناسبی برای تقسیط دوباره و تمدید بدهی 
واحدهــای مقروض در نظر گرفته شــده کــه نیازمند 

همکاری و تعامل بانک ها است.
به گفته پورمجاهد برخــی از بانک ها مصوبه های 

ســتاد تســهیل را با دقت و ســرعت انجام داده اما 
بعضی به این تصمیم ها که حکم قانون دارد تمکین 

نمی کنند که از آنها ناراضی هستیم.
به نقل از ایرنا، وی خاطرنشان کرد: در سال جهش 
تولید توجه به کارخانه ها و صنایع استان باید چند برابر 
شود تا آنها با خیال آسوده برای توسعه و افزایش تولید 
و اشــتغال اقدام کنند و این وظیفه ســنگین رؤسای 

اداره ها و بانک ها است.

افزایش 15 درصدی ورود گردشگر به همدان
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: فرماندار همدان 
گفت: میزان مســافران ورودی به همدان در ایام 
تعطیالت عید فطر حدود 15 درصد نســبت به ایام 

معمول افزایش یافته است.
به گــزارش هگمتانه، حســین افشــاری روز 
گذشــته با بیان اینکه میزان مســافران ورودی به 
همدان در ایام تعطیات عید فطر حدود 15 درصد 
نســبت به ایام معمول افزایش یافته است اظهار 
کرد: وضعیت همدان در زمینــه کرونا همچنان زرد 

است.
وی افزود: همچنان باید رعایت موارد بهداشتی 

مد نظر باشد.
فرماندار همدان با بیان اینکه حضور مسافران 
زیادی را طی روزهای اخیر در همدان نداشــتیم 
تصریح کرد: مصوبه ای مبنی بــر ممنوعیت ورود 
مســافران از ســوی ســتاد مقابله با کرونا اباغ 

نشده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اماکــن تفریحی و 
گردشــگری موظف بــه رعایت اصول بهداشــتی 
هســتند یادآور شــد: در این ایام عاوه بر نیروی 
انتظامــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی و مجموعه 
فرمانداری نیز بر رعایت مســائل بهداشتی نظارت 
داشتند که امیدواریم شــاهد کاهش موارد ابتای 

جدید به کرونا باشیم.

*مــرادی: افزایــش 10 درصــدی ترددها در 
تعطیالت عید فطر در جاده های همدان

کارشناس مرکز مدیریت راه های استان همدان 
نیز از افزایــش 10 درصدی ترددهــا در محورهای 
مواصاتی اســتان همــدان خبــر داد و گفت: در 
روزهــای منتهی بــه تعطیات عید فطــر بیش از 
ســه میلیون تردد در محورهای مواصاتی استان 

همدان صورت گرفته است.
محمد مرادی اظهار کرد: از 31 اردیبهشــت تا 5 
خردادماه که روزهای تعطیات عید فطر به شــمار 
می رود، ســه میلیون و 75 هزار تردد در محورهای 
استان همدان به ثبت رســیده این در حالی است 
که در مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و 807 

هزار تردد در جاده های استان صورت گرفته بود.
وی تصریــح کرد: چهارشــنبه 31 اردیبهشــت 
490 هزار تردد در محورهای استان همدان صورت 
گرفت که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
که 470 هزار تــردد بوده، افزایــش چهار درصدی 

داشته است.
مرادی ادامه داد: در این تاریخ 54 هزار خودرو 
وارد استان و 53 هزار خودرو از استان خارج شده 
اســت که آمار ترددهای ورودی و خروجی امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش پنج 

درصدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: پنجشــنبه یکم خرداد نیز 
569 هزار تردد در جاده های استان همدان به ثبت 
رسیده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش 15 درصدی دارد.
کارشناس مرکز مدیریت راه های استان همدان 
بیان کرد: میزان آمــار ترددهای ورودی و خروجی 
در این روز شــامل 55 هزار ورودی و 60 هزار تردد 
خروجی بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال 

گذشته 97 درصد افزایش داشته است.
وی مطــرح کــرد: جمعــه دوم خــرداد نیز در 
محورهای مواصاتی اســتان همــدان 468 هزار 
تردد صورت گرفته که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته هشت درصد افزایش داشته است و میزان 
ورودی و خروجــی در ایــن روز نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته هفت درصد افزایش را نشان 

می دهد.
مرادی یادآور شــد: همچنین در روز شنبه سوم 
خرداد 530 هزار تردد در جاده های استان همدان 
انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که 439 هزار تردد بوده، دو درصد افزایش را نشان 

می دهد.
وی اظهار کرد: در روز ســوم خرداد امسال 68 
هزار تردد ورودی و 55 هزار خروجی در محورهای 
مواصاتی استان همدان به ثبت رسیده که نسبت 

به مدت مشابه ســال گذشــته 16 درصد افزایش 
داشته است.

وی با اشــاره به اینکه تردد روز عید فطر امسال 
نســبت به عید فطر سال گذشته ســه درصد رشد 
داشته است، خاطرنشــان کرد: در عید فطر امسال 
476 هزار تردد و در عید فطر ســال گذشــته 462 
هزار تردد در جاده های اســتان همدان انجام شده 

است.
کارشناس مرکز مدیریت راه های استان همدان 
ادامه داد: دوشنبه پنجم خرداد نیز 542 هزار تردد 
در جاده های اســتان همدان ثبت شــده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته افزایش 23 

درصدی دارد.
مرادی با اشــاره به اینکــه پرترددترین محور 
استان در این مدت محور همدان- بهار بوده است، 
خاطرنشــان کرد: 198 هزار و 400 تــردد از محور 
همدان به بهار و 186 هــزار و 400 تردد از محور بهار 
به همدان انجام گرفته که نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش سه درصدی دارد.
وی بیان کرد: همچنیــن در تعطیات عید فطر 
امســال 92 هزار تردد در محور همــدان- علیصدر 
صورت گرفته که 44 هزار تــردد در محور همدان به 
علیصدر و 48 هزار تردد از علیصدر به همدان انجام 

شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان:

بازگشایی بقاع متبرک همدان 
با محدودیت های ویژه

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه همدان از بازگشایی امامزاده های استان از روز 
گذشــته خبر داد و گفت: 230 بقعه متبرک با شرایط 

جدید و محدودیت های ویژه  پذیرای زائران است.
بــه گــزارش هگمتانــه، حجت االســام رضــا 
حاجــی زین العابدینی اظهــار کرد: بقــاع متبرک 
و امامزادگان اســتان یک ســاعت بعد از طلوع تا 
یک ســاعت قبل از غروب آفتاب پذیرای زائران و 

مجاوران است.
وی اضافه کرد: در این اماکن نمــاز جماعت اقامه 

نمی شود و از هرگونه تجمع افراد جلوگیری می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه همــدان ورود افراد 
سالخورده، کودکان و بیمار را به بقاع ممنوع اعام کرد 
و گفت: این گروه از افراد به هیــچ وجه برای زیارت 
به این اماکن مراجعه نکنند زیرا از ورود آنها توســط 

خادمان جلوگیری می شود.
حجت االسام حاجی زین العابدینی خاطرنشان 

کرد: زائران باید چادر نماز، سجاده و کتاب دعا همراه 
داشته باشند و امکان اســتفاده از وسایل موجود در 

بقاع وجود ندارد.
وی یــادآوری کــرد: براســاس شــیوه نامه های 
بهداشتی اعام شده از سوی ستاد مقابله با بیماری 
کرونا تمــام اماکن مذهبی به طور مرتب و مســتمر 

ضدعفونی می شود.

استقرار عشایر بدون پروانه در تپه پیسا
هگمتانه، گروه خبر همدان: امســال نیز عشــایر 
بدون پروانه چرا در همدان ســرگردانند و گروهی از 

آنها نیز در تپه پیسا مستقر شده اند.
*خزائی: تپه پیسا جای عشایر نیست

به گزارش هگمتانــه، مدیرکل منابــع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان همــدان با تأکید بــر اینکه 
با حضور عشــایر در تپه پیســای همدان برخورد 
قانونی صورت گرفته اســت، گفت: تپه پیســا در 
داخل حریم شهر قرار دارد و جای عشایر نیست.

به گزارش هگمتانه، اسفندیار خزائی با بیان اینکه 
عشایر سرگردان زیادی در استان وجود دارد، اظهار 
کرد: عشایری که در تپه پیســا مستقر هستند ذی 
حق نبوده و معمواًل هم چند روزه جابه جا می شوند.

وی تصریح کرد: قرار اســت در تپه پیســا پارک 
80 هکتاری آمــادای احدث شــود کــه البته هنوز 
به تصویب نهایی نرســیده و بایــد در کارگروه ماده 
8 بررســی شــود اما با این وجود این منطقه جای 

عشایر نیست.
*عشایر به دنبال مشاغل جایگزین باشند

وی با تأکید بر اینکــه ما با عشــایر پروانه دار 
مشکلی نداریم، خاطرنشــان کرد: جایگاه عشایر 
دارای پروانه چرا مشخص است و مشکلی با این 
عشایر نداریم اما متأســفانه تعداد این عشایر هم 
زیاد شــده در حالی که مراتع مــا تغییری نکرده 

بنابراین باید به دنبال مشاغل جایگزین باشند.
خزائی با بیان اینکه در تپه  پیسا مباحث میراث 
فرهنگی وجود دارد، یادآور شــد: عشایری که فاقد 
پروانه چرا هســتند، ســرگردان شــده و جایگاهی 
ندارنــد به همین علت هــر چند روز یکبــار در نقاط 

مختلف جابه جا می شوند.
*فشار دام بر مراتع استان همدان 9 برابر ظرفیت
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
همدان با اشاره به اینکه فشــار دام بر مراتع استان 

همدان 9 برابر ظرفیت مراتع است، افزود: در استان 
همدان 70 هزار واحــد دامی پروانه چــرای دام به 
عشایر داده شده اســت در صورتی که 450 هزار دام 

وارد مراتع می شوند.
وی درباره ادعای مالکیت بخشی از مراتع همدان 
توسط گروهی از عشــایر نیز گفت: این موضوع باید 
بررسی شود چراکه ممکن است برخی از عشایر در آن 

منطقه زمین کشاورزی داشته باشند.
*محمدی: هر ســاله عشــایری که پروانه چرا 

ندارند، در نقاط مختلف پراکنده می شوند
مدیر امور عشایری اســتان همدان نیز با تأکید 
بر اینکه عشــایر فقط در نقاطی که پروانه چرا دارند، 
اجازه اســتقرار دارنــد، گفت: در حــال حاضر هنوز 
عشایر در ســامانه های استان مســتقر نشده و در 

نقاط مختلف پراکنده هستند.
حســین محمدی درباره استقرار عشــایر در تپه 
پیسا اظهار کرد: عشــایر وارد استان همدان شده اند 

اما به علت مشکات فنی راه ها و آب و هوایی هنوز 
وارد مراتع نشده اند.

وی با بیان اینکه عشــایر اســتان همدان در 72 
ســامانه عرفی مســتقر می شــوند، تصریــح کرد: 
هر ســاله عشــایری که پروانه چرا ندارند، در نقاط 
مختلف پراکنده می شوند که ما به این عشایر تذکر 

می دهیم تا در نقاط ممنوعه مستقر نشوند.
محمدی ادامه داد: براســاس سرشــماری سال 
87 در اســتان همدان 2هزار و 189 خانوار عشایری 
وجود داشــته و در پیش آمارگیری که توسط امور 
عشــایری انجام شده، تعداد عشــایر استان 4هزار 

خانوار است.
مدیر امور عشایری اســتان همدان در گفتگو با 
ایسنا، درباره غربالگری عشایر نیز خاطرنشان کرد: 
مرحله اول غربالگری عشایر انجام شده و امروز نیز 
مجددًا طرح غربالگری در چادرهای عشــایر صورت 

خواهد گرفت.

ذخیره خون همدان در شرایط اضطراری
ارسال 800 واحد خون به تهران در ایام کرونا

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مســؤول واحد 
جذب اداره کل انتقال خون همدان با بیان اینکه 
میــزان ذخیره خونــی این اســتان در وضعیت 
اضطراری است از شهروندان خواست برای تأمین 
خون مورد نیــاز بیماران تاالســمی، هموفیلی و 

جراحی ها همکاری الزم را داشته باشند.
به گزارش هگمتانه، فاطمه یادگاری روز ســه 
شنبه اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا و نگرانی از 
ابتا به این ویروس و توصیه به قرنطینه خانگی 
یکی از علل کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون 

و پایین آمدن میزان ذخیره خونی است.
وی اضافــه کرد: همه ســاله در مــاه مبارک 
رمضان به علــت روزه داری میــزان اهدای خون 
کاهش می یافت اما امســال هم زمانی شــیوع 
کرونا با این ماه، در کاهش محسوس آمار اهدا 

کنندگان تأثیر بسزایی داشت.
مســؤول واحد جــذب اداره کل انتقال خون 
همدان ادامه داد: در شــب های احیا به جز شب 
شــهادت امام علــی )ع( در بیســت و یکم ماه 
مبارک رمضان نیز میــزان مراجعه اهدا کنندگان 

خون به این مراکز چشمگیر نبود.
یادگاری عنوان کرد: حتــی در روز عید فطر با 
وجود تعطیلی به مدت 2 روز متوالی اما در یک 
روز از این تعطیات رســمی، مرکــز انتقال خون 
برای مراجعه شهروندان و تأمین خون مورد نیاز 

بیماران بازگشایی شد.
وی بیان کرد: در دهه آخر ماه مبارک رمضان با 
توجه به نیاز شدید به خون، فراخوان برای حضور 
اهداکنندگان در این مراکز روزانه صورت می گرفت 
حتی در تماس های تلفنی جداگانه از اهداکنندگان 

برای حضور در این مرکز دعوت به عمل آمد.
مســؤول واحد جــذب اداره کل انتقال خون 

همدان گفت: مرکز انتقال خون دســت کم باید 
خون مورد نیاز 6 روز بیمارستان ها را ذخیره کند 
بنابراین چنانچه میــزان ذخیره خونی به کمتر از 
این برسد شــرایط اضطراری محســوب شده و 
در زمان کاهش شــدید ذخایــر خونی، وضعیت 

بحرانی تلقی می شود.
یادگاری بیــان کرد: 2 هــزار و 202 نفر در ماه 
رمضان امســال نســبت به اهدای خــون اقدام 
کردند کــه یک هــزار و 361 تــن از ایــن افراد 
اهداکنندگان مســتمر بودند و سهم بانوان از این 

آمار 41 واحد خونی است.
وی اضافه کــرد: با توجه به پایــان یافتن ماه 
مبارک رمضان ســاعت کاری این اداره کل نیز به 
شرایط گذشــته بازگشــته و این مراکز از ساعت 
هشت صبح تا 18 پذیرای مراجعه کنندگان است.

مســؤول واحد جــذب اداره کل انتقال خون 
همدان بیان کــرد: تیم های ســیار ماهانه 2 روز 
برای خون گیری به شهرســتان های تویسرکان و 
نهاوند عزیمت می کردند که به علت پیشگیری از 
بروز کرونا اعزام این تیم ها لغو شــد اما احتمال 

می رود به زودی اعزام تیم ها از سر گرفته شود.
این درحالی اســت که در تاریــخ 31 فروردین 
امســال مدیر انتقال خون اســتان همدان گفته 
بود در ایام قرنطینه کرونایی عــاوه بر تأمین نیاز 
استان، 800 واحد خون به تهران ارسال شده است.

انتصابات جدید در شهرداری همدان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: با حکم شــهردار 
همدان، سرپرســتان ســازمان مدیریت پسماند و 
مدیریت خدمات شهری شهرداری همدان منصوب 

شدند.
به گزارش هگمتانه، بابــک مهدی آزاد به عنوان 
سرپرســت جدیــد ســازمان مدیریت پســماند 

شهرداری همدان منصوب شد.
بر اســاس این گزارش، حسین ســیبی مدیر 
سابق این ســازمان بود که از زحمات وی در زمان 
تصدی این ســمت تقدیر و وی به عنوان مشــاور 

شهردار همدان منصوب شد.
همچنین مرتضی رضایی به عنوان سرپرســت 
جدیــد مدیریــت خدمات شــهری شــهرداری 
همدان منصوب شــد و از زحمــات و تاش های 
حسین خانجانی مدیر سابق این مجموعه تقدیر 

به عمل آمد.
گفتنی اســت حســین خانجانی سرپرســت 
ســازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهری 

شهرداری همدان شد.
مرتضی رضایی

سرپرست مدیریت خدمات شهری
حسین سیبی

مشاور شهردار
بابک مهدی آزاد

سرپرست سازمان مدیریت پسماند
حسین خانجانی 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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انعکاس ورود نفتکش ایرانی به ونزوئال آمریکا را تحقیر کرد

اخذ مالیات از خانه های خالی
ترمز افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن

هگمتانه، گروه ایران و جهان: 
اخذ مالیــات از خانه های خالی 
در قانون بودجه امسال نیز آمده 
است اما باید دولت و مجلس هر 
چه سریعتر اقدام به اجرای این 
قانون کنند تا در فصل جابجایی 
مستاجران شاهد افزایش افسار 

گسیخته قیمت مسکن نباشیم.
نوروزی کارشناس  ابوالفضل 
مســکن، در گفتگویی، با اشاره 

به ناکارآمــد بودن نظام مالیاتی فعلی در کشــور 
گفت: در حــال حاضــر بســیاری از بخش های 
غیر مولد اقتصاد کشــور از معافیت های مالیاتی 
برخوردارند و ســودهای کانی به جیب می زنند. 
همین ســودهای کان و بدون خطرپذیری سبب 
می شود که ســرمایه های جامعه به جای سرازیر 
شدن به سمت تولید به سمت بازارهای غیرمولد 

وسوداگرانه بروند.
وی در ادامه افــزود: در چنین شــرایطی و با 
چنین نظام اقتصــادی نمی تــوان انتظار جهش 
و رونق تولید را داشــت. بنابراین نظــام مالیاتی 
می بایســت به ســمت حمایت از تولیــد با اخذ 
مالیات گســترده از بخش هــای غیرمولد مانند 
بازارهای ســکه و طا و ارز و مسکن حرکت کند. 
هجوم سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد بدون 
حضــور ابزارهای تنظیمی از قبیل مالیات ســبب 
افزایش قیمت مســکن خواهد شد. در حالی که 
اگر از ایــن بازارها مالیات اخذ می شــد عاوه بر 
عدم سرازیرشــدن نقدینگی موجود در جامعه به 
سمت آن ها، قیمت ها نیز اینگونه افسارگسیخته 
باال نمی رفت و دولــت می توانســت قیمت ها را 

کنترل و متعادل نماید.
* کنترل قیمت های افسار گسیخته مسکن از 

طریق اخذ مالیات از خانه های خالی
این کارشناس حوزه مســکن با اشاره به وضع 
نابســامان بازار امــاک و ممکن بــودن کنترل 

گســیخته  افســار  قیمت های 
آن از طریق مالیــات اظهار کرد: 
یکــی از بخش هایــی که دولت 
حتمــا باید بــه صــورت فوری 
وارد شــده و مالیات اخذ نماید، 
حوزه واحدهای مسکونی خالی 
اســت. مطابــق آمار در کشــور 
بیــش از 2.5 میلیون مســکن 
خالــی وجود دارد کــه صاحبان 
آن ها به امیــد افزایش قیمت، 
آن ها را به بازار عرضه نمی کنند که همین مســئله 

یکی از دالیل اصلی کمبود و گرانی مسکن است.
وی در ادامــه افــزود: مالیــات نگرفتن از 
خانه هــای خالی در حالی اســت که مــا قانون 
برای آن داریم. این مســئله در ماده 54 مکرر 
الیحــه اصــاح قانــون مالیات های مســتقیم 
در ســال 95 آمده اســت و مطابق این قانون، 
واحدهــای مســکونی واقــع در شــهرهای بــا 
جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به اســتناد 
ســامانه ملی اماک و اسکان کشــور)موضوع 
تبصــره7 ماده169مکــرر این قانــون( به عنوان 
»واحد خالی« شناســایی می شــوند، از ســال 
دوم به بعد مشــمول مالیات معادل مالیات بر 
اجاره خواهند شــد. ســازوکار این مالیات هم 
بدینگونه اســت که در ســال اول مالیاتی اخذ 
نمی شود در ســال دوم اکر مســکن خالی بود 
معادل نصف مالیات تعیین شده در سال سوم 
معادل مالیات متعلقه و در ســال چهارم معادل 
1.5 برابر مالیات وضع شــده، مالیات از صاحب 

مسکن اخذ خواهد شد.
این کارشــناس اقتصادی همچین اظهار کرد: 
البته اخذ مالیــات از خانه های خالــی در قانون 
بودجه امســال نیز آمده اســت امــا باید دولت 
و مجلس هر چه ســریعتر اقدام بــه اجرای این 
قانون کنند تا در فصل جابجایی مستاجران شاهد 

افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن نباشیم.

کشف 657 خودروی احتکار شده در 72 ساعت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: جانشین رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی از کشــف 657 دستگاه 
خودروی احتکار شده در 72 ساعت در سطح کشور 

خبر داد.
سرهنگ ســهراب بهرامی با اشــاره به جدیت 
پلیس امنیــت اقتصــادی در ارتباط بــا برخورد 
با ســودجویان و اخالگــران اقتصــادی به ویژه 
اخالگران بازار خودرو، اظهار کــرد: در پی وصول 
اخبــار و اطاعات مبنــی بر احتــکار خودروهای 
فاقد پاک توســط افراد ســودجو و ســوداگران 
بــازار، پلیس امنیــت اقتصادی رصــد اطاعاتی 
بازار و صــدور اباغیه های متعدد و اطاع رســانی  
به رده های اجرایی به منظور برخورد با مجرمان و 

محتکران را در دستور کار قرار داد.
جانشــین رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی 
ادامه داد: با انجام اقدامات اطاعاتی و عملیاتی 
و در جریان بازدید از پارکینگ هــا و انبارها، 657 

دســتگاه انواع خودروی ســواری احتــکاری در 
72 ســاعت توســط پلیس امنیــت اقتصادی و 
فرماندهی انتظامی اســتان های گیــان، تهران 
بزرگ و غرب اســتان تهران کشف و محل ذخیره 

خودروها پلمب شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به آشفتگی های 
اخیر بازار خودرو در عرضــه و افزایش قیمت در 
بازار، گفت: ایــن پلیس بنا به رســالت و وظیفه 
اصلی خــود، پیش بینــی، پیشــگیری و کنترل، 
طرح مبارزه با احتکار خودرو را در دستور کار قرار 
داده و هیچگونه مماشــاتی بــا محتکران خودرو 

نمی کند.
وی از هموطنان خواســت در صورت مشاهده 
هرگونــه فعالیــت غیرمجــاز در قالــب احتکار 
خودرو توسط افراد ســودجو، موضوع را به مرکز 
فوریت های پلیســی 110 اطاع دهند تا نسبت به 

شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

جزییات شیوه نامه بهداشتی

دانش آموزان و معلمان باید با ماسک در امتحانات حاضر شوند
هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: معــاون وزیر 
آمــوزش و پــرورش با اشــاره به شــیوه نامه های 
بهداشــتی برای برگزاری امتحانــات دانش آموزان 
گفت:دانش آمــوزان هنگام ورود به مدرســه نباید 

تجمع کنند.
مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سامت 
وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره امتحانــات 
حضوری دانش آموزان در پایه نهــم و دوازدهم و 
چگونگی رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی برای 
حفظ ســامت دانش آموزان و کارکنان اظهار کرد: 
جلسه مشــترکی را با وزارت بهداشت داشتیم که 
آنها از زاویه شــیوه نامه های بهداشــتی مطالبی را 
بیان کردند و در نهایت شــیوه نامه بهداشتی ویژه 

امتحانات تدوین شد.
وی افــزود: در شــیوه نامه بهداشــتی ویــژه 
امتحانات دانش آموزان آمده اســت که مدت زمان 
برگزاری امتحانات دانش آموزان باید طوالنی باشد 
و همه رشته ها در یک روز امتحان ندهند مثًا یک 
روز دانش آموزان تجربــی و روز بعد دانش آموزان 

انسانی باشند.
*فاصله صندلی ها در حــوزه امتحانی باید دو 

متر باشد
وزارت  ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
آموزش وپرورش با اشــاره به اینکه این شیوه نامه 
فقط برای امتحانــات نهایی نیســت و برای تمام 
امتحانــات دانش آمــوزان اســت، گفــت: فاصله 
صندلی ها در حوزه هــای امتحانات بایــد دو متر 

باشد.
حمیــدی ادامــه داد: بــرای تصحیــح اوراق 
امتحانــات دانش آمــوزان نیــز تأکیداتــی داریم 
از جملــه اینکه باید با اســتفاده از دســتکش کار 
تصحیح انجام شود؛ همچنین دانش آموزان هنگام 

ورود به مدرسه نباید تجمع کنند.
*مناطق آموزش و پرورش مســؤول نظارت بر 

اجرای شیوه نامه های بهداشتی
وی در پاســخ به این پرســش کــه اصل مهم 
رعایت بندهای شــیوه نامه وزارت بهداشت است، 
چه نظارتی اعمال می شــود تا این موارد از ســوی 
مدارس و حوزه های امتحانات دانش آموزان رعایت 
شود؟ متذکر شد: مســؤول اجرای شیوه نامه مدیر 
مدرســه یا رئیس حوزه امتحانات نهایی اســت، 
نظارت بر اجرا نیــز به مناطق آمــوزش و پرورش 
واگذار شــده اســت. رئیس آمــوزش و پرورش 
منطقه مســؤول اصلــی نظارت اســت و در درون 

مدرسه نظارت و مسؤولیت با مدیر است.
حمیدی در پاسخ به این پرسش که اگر برخی 
مدارس موارد بهداشــتی را رعایــت نکنند، آیا این 
امکان وجود دارد کــه دانش آمــوزان بتوانند آن را 
گزارش دهنــد، گفت: بله، دانش آمــوزان باید این 
موارد را به مناطــق آموزش و پرورش و بازرســی 

وزارت آموزش و پرورش گزارش دهند.
*مدارسی که امکانات بهداشتی ندارند نباید باز 

شوند
معاون تربیت بدنی و سامت وزارت آموزش و 
پرورش در ادامه در پاســخ به این پرســش که در 
دستورالعمل بازگشایی مدارس هم ذکر شده بود، 
مدارس باید روزانه دو بار ضدعفونی شوند، آیا تمام 
مدارس این موضوع را رعایت می کنند یا امکانات 
اجرای آن را دارند؟ عنوان کرد:  این موضوع دیدگاه 
وزارت بهداشــت اســت، مدارس باید امکانات آن 
را فراهــم کنند و ســازوکار نظارتی توســط منطقه 
اعمال شود. تأکید کردیم مدرســه ای که امکانات 
ضدعفونی و شــوینده ندارد باز نشــود و اگر بدون 
رعایت این مــوارد فعالیــت کنند با آنهــا برخورد 
می کنیــم؛ 100 میلیارد تومان ســرانه بین مدارس 
توزیع شده اســت که می توانند امکانات بهداشتی 

مورد نیاز را تهیه کنند.
*در شیوه نامه بهداشتی برای برگزاری امتحانات 

دانش آموزان آمده است:
برگزاری آزمون در حوزه هــای امتحانی و مراکز 
آزمون منوط به داشــتن امکانات فنــی و اجرایی 

کامل شامل موارد زیر است:
برنامــه مــدون گندزدایی تمام ســطوح دارای 
امکان تمــاس زیاد ماننــد تجهیزات، دســتگیره 
درب ها، میز و صندلی، شیر آالت، نرده، پله ها،  پریز 
و کلیدهای برق و تمام وسایلی که به طور عمومی 

و مشترک استفاده می شود.
تأمیــن صابون مایــع و محلول های مناســب 

ضدعفونی کننده دست به مقدار کافی و متناسب.
* جلوگیری از تجمع دانش آموزان در ورود به 

محل آزمون
تأمین فاصله گــذاری مناســب و جلوگیری از 

تجمع در ورود به محل آزمون.
تأمین فاصله گذاری مناسب برای صندلی ها در 

محل آزمون.
تهیه تهویه مناسب هوا در محل برگزاری جلسه 

آزمون.
آگاهی همه دانش آموزان، معلمــان و کارکنان 
مدارس از احتیاطات الزم در زمان شــروع بیماری 

از طریق ارائه آموزش های الزم.
*ثبت وضعیت سالمت دانش آموزان، معلمان و 
www.salamat.gov.ir کارکنان با استفاده از وبگاه

آموزش و اطاع رسانی

الزم اســت اطاع رســانی ویژه ای در خصوص 
اقدامات بهداشــتی برگزاری امتحانــات با هدف 
پیشــگیری و کنترل بیماری کووید 19 و شــرایط 
فاصله گــذاری اجتماعــی بــا اســتفاده از تمامی 
ظرفیت های رسانه ای و ارتباطی مانند سامانه شاد 

و سامانه پیامکی صورت پذیرد.
پیش از اجرای این شیوه نامه ارائه آموزش های 
کارکنــان،  مدیــران،  بــرای  الزم  غیرحضــوری 
کارشناســان، والدیــن و نیروهــای خدماتی در 
خصوص این شیوه نامه و ســایر دستورالعمل های 

اباغی در دستور کار قرار گیرد.
نصب تابلوهای اطاع رســانی مبنی بر اهمیت 
حفظ ســامت خود و دیگران بر اساس آموزه های 
بهداشــتی و همچنین اعام هشدار در ورودی های 
اصلی به منظور انصــراف ورود افــراد عامت دار و 
مشــکوک »دارای ســابقه تماس با افراد مبتا یا 
تماس با افــراد دارای عامــت در دو هفته اخیر« 

صورت پذیرد.
نصب پوستر و بنرهای آموزشی در تمام مسیر 
با تأکید بر رعایت اصــول فاصله گذاری فیزیکی و 

تأکید بر حفظ سامت دیگران.
پوســتر نحوه صحیح شستشوی دست باید در 
تمامی سرویس های بهداشــتی و باالی هر یک از 

روشویی ها نصب شود.
* آماده سازی مدارس

انجام ارزیابــی از وضعیت آمادگی بهداشــتی 
مراکز آزمون شرط الزم برای انجام کار است. برای 
اطمینــان از حفظ آمادگی، الزم اســت فهرســت 
مربوطــه تکمیل شــود و گروه نظــارت روز قبل از 
برگزاری آزمون آمادگی بهداشــتی حــوزه را تأیید 

کنند.
نیروی انســانی آموزشــی و نظارتــی در امور 
بهداشــت از جملــه مراقب ســامت در آموزش و 
پرورش و کارشــناس بهداشــتی از مرکز خدمات 
جامــع ســامت و خرید خدمــات بهداشــتی از 

اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین شود.
نیروی خدماتی آموزش دیده به منظور اجرای 
برنامه مدون نظافت و ضدعفونی، دفع بهداشــتی 
زباله، نظــارت بر وجــود صابون مایع بــا توجه به 

جمعیت دانش آموزان تأمین شود.
مطابــق  الزم  بهداشــتی  تمهیــدات 
دســتورالعمل های اباغی وزارت بهداشــت شامل 
تهویــه مناســب فضاهــا، نظافــت و ضدعفونی 
مســیرها، آبخــوری، ســرویس های بهداشــتی، 
دیوارها، کف و ســطوحی که توســط افراد زیادی 
لمس می شــوند »نرده هــا، دســتگیره های در و 
پنجره ها، میــز و صندلی ها« قبل و بعــد از آزمون 
و نظــارت بر انجــام بهینــه فرآیند مذکور توســط 

کارشناسان بهداشت.
مدرســه لوله کشــی یا مخزن صابــون مایع و 
ســطل زباله دربدار مجهز به کیســه زباله داشــته 

باشد.
* ضدعفونی دســت ها قبــل از ورود به حوزه 

امتحان
قرار گرفتن مواد ضدعفونی کننده برای استفاده 
به ویژه ورودی ها و خروجی ها الزامی اســت.تمام 
دانش آموزان قبل از ورود به مدرســه دســت های 

خود را ضد عفونی کنند.
ضدعفونی کردن محل برگزاری امتحان و تجمع 

مراقبان قبل و بعد از آزمون الزامی است.
در مناطق گرمســیری کشــور که ســامانه های 
سرمایشــی و تهویــه اســتفاده می کننــد فرآیند 
ضدعفونــی باید بــا تأییــد و نظارت کارشــناس 

بهداشت انجام شود.
در هر مکان یکبار آزمون به عمل آید و در صورت 
نیاز به تکــرار آزمون بــرای گروه بعدی بــا فاصله 

حداقل 2 ساعت پس از ضدعفونی انجام شود.
از بزرگترین فضاهــای موجود بــرای انتخاب 

مرکز آزمون و حضور دانش آموزان استفاده شود.
چینــش صندلی ها بایــد به گونه ای باشــد که 

فاصله دو متر بین آزمون دهندگان رعایت شود.
در محل هــای آزمون از تحویــل گرفتن هرگونه 
لوازم اضافی ماننــد تلفن همراه کیــف خودداری 
شود بنابراین الزم است در این خصوص به والدین 

و دانش آموزان اطاع رسانی شود.
* درِ محل آزمون یک ســاعت قبل از امتحان 

باز می شود
الزم اســت دانش آموزان قبــل از ورود به محل 
برگــزاری آزمــون کارت ورود به جلســه را بر روی 
لباس خود نصب کــرده و به منظــور جلوگیری از 
ازدحام حداقل یک ســاعت قبل از زمــان آزمون 
برای انجام غربالگری در محل حاضر شــوند.درب 
محل آزمون از یک ســاعت قبل از زمان آزمون باز 
باشد و مسؤولین حوزه الزم است به محض حضور 

دانش آموز او را به محل نشستن هدایت کنند.
در تکثیر و انتقــال برگه های امتحانــی و آماده 
کردن برگه های پاسخنامه حتمًا ماحظات بهداشتی 

»استفاده از ماسک و دستکش« رعایت شود.
قبل و بعد از توزیــع برگه های امتحانی و قبل و 
بعد از جمع آوری اوراق بر شســتن دست ها توسط 

مراقبان و استفاده از دستکش نظارت شود.
با اتمام زمان آزمون از دانش آموزان خواســته 
شود تا در محل صندلی های خود نشسته و منتظر 

جمع آوری اوراق توسط مراقبان باشند.
* دانش آمــوزان تک به تک حــوزه امتحان را 

ترک کنند
خروج دانش آموزان به گونه ای مدیریت شــود 
که به صورت تک به تــک محل آزمون را ترک کنند 
درصورتی که دانش آمــوز مایل به تحویل برگ قبل 
از اتمام زمان آزمون باشد باید موضوع را به مراقب 
اعام کــرده و مراقب ضمن رعایت دســتورالعمل 

امتحانات با دریافت برگه اجازه خروج دهد.
تصحیح تمام اوراق امتحانی دانش آموزان باید 

با استفاده از دستکش یکبار مصرف انجام شود.
اســتفاده از تجهیــزات حفاظت فــردی مانند 
دستکش و ماســک برای کارکنان و مراقبان مرکز 

آزمون الزامی است.
* حضور دانش آموزان و کارکنان با ماسک

تجمع در محیط های خاص مدرسه مانند دفتر 
و اتاق کپی انجام نشود.

استفاده از ماســک برای دانش آموزان الزامی 
اســت این موضوع باید قبًا به اطــاع خانواده ها 
رســیده باشــد و جهــت اطمینــان از ســامت 
دانش آموزان بایــد به تعداد 10 درصــد افراد حوزه 

آزمون ماسک تهیه شود.
دانش آمــوزان بایــد از لوازم تحریر شــخصی 

استفاده کنند. جابجایی لوازم تحریر ممنوع است.
*غربالگری

الزم اســت در حوزه های آزمون نیروی آموزش 
دیده به تعداد مورد نیاز با همکاری مراکز خدمات 
جامع سامت و با پوشــش و لوازم حفاظت فردی 
مناســب و اســتاندارد برای غربالگری ســرپایی 
اندازه گیری حرارت بــدن از طریق دســتگاه های 
الکترونیکی بــدون تماس و همچنین ســوال در 
مورد ســابقه بیماری یا تماس با افراد عامت دار و 
مشکوک مستقر شود. اســتفاده از اولیا پزشک و 

پیراپزشک و مراقبین سامت بامانع است.
*ثبــت اطالعات در ســامانه ســالمت وزارت 

بهداشت
تمام افرادی که مقرر است در امتحانات شرکت 
کنند و همینطور کارکنان و معلمان الزم اســت روز 
قبل از آزمون در سامانه salamat.gov.ir ثبت  نام 
کرده و گزارش آن را به صورت پرینت مشابه کارت 
ورود به جلســه به مســؤول برگزاری آزمون نشان 

دهند.
*آزمون انفرادی برای دانش آموزان با شــرایط 

خاص
برای دانش آمــوزان بیمار یا مبتا بــه بیماری 
زمینــه ای »بیمــاری قلبــی عروقی، فشــارخون، 
دیابت، بیماری های تنفســی زمینــه ای و مزمن، 
شاخص توده بدنی بیشــتر از 40، بیماران با نقص 
ایمنی و تحت درمان با کورتیکو اســتروئید بیش 
از 12.5 میلی گرم در روز بیش از دوهفته، بیماران 
تحت شــیمی درمانی، دچار بدخیمی ها یا افرادی 
که پیوند اعضا شــده اند در صورت تأیید پزشــک، 

آزمون به صورت انفرادی انجام شود.
کارکنــان، مراقبــان و افــراد حاضــر نبایــد از 

گروه های زیر باشند:
مادران بــاردار. بیمــاران با بیمــاری زمینه ای، 
بیمــاری قلبــی عروقــی، فشــارخون، دیابــت، 
بیماری های تنفســی زمینه ای و مزمن، شــاخص 
توده بدنی بیشــتر از 40، بیماران با نقص ایمنی و 
تحت درمــان با کورتیکو اســتروئید بیش از 12.5 
میلی گــرم در روز بیش از دوهفتــه، بیماران تحت 
شــیمی درمانی، دچار بدخیمی ها یــا افرادی که 

پیوند اعضا شده اند.
جداســازی و ممانعت از ورود افراد مشــکوک 
به بیماری »افراد دارای تب، ســرفه خشک، تنگی 
نفس، اختال بویایی و چشایی« و با انجام صورت 
جلســه برای دانش آموز برای پیگیری های بعدی 

بامانع است.
در صورتی که الزم باشــد با توجه به وجود یکی 
از عائم احتمالــی بیمــاری در یک یــا چند نفر 
از دانش آمــوزان یــا کارکنان، ایزوالســیون موقت 
در مدرســه در اتاقی تمیز کــه از قبل بــه این کار 
اختصاص داده شــده باشــد انجام شود سپس و 

در اسرع وقت:
افراد بزرگسال به مراکز خدمات جامع سامت 

ارجاع داده یا به خانه فرستاده شوند.
دانش آموزان و والدین بــرای انتقال به خانه یا 
ویزیت در مرکز خدمات جامع خدمات ســامت، 

اطاع رسانی شوند.
مربی بهداشــت و مســؤولین حوزه باید از قبل 

نسبت به این امور آگاه و آماده باشند.
*تغذیه

توزیع مــواد خوراکــی در محل آزمــون ممنوع 
است.

برای آزمون های کوتاه تر از دو ساعت خوردن هر 
گونه مواد خوراکی به جز آب آشــامیدنی شخصی 

در زمان امتحان مجاز نیست.
بــرای آزمون هــای طوالنی تــر الزم اســت به 
دانش آمــوزان در خصــوص همراه داشــتن مواد 
خوراکی ســالم و لزوم رعایت ماحظات بهداشتی 

قبل از خوردن مواد خوراکی اطاع رسانی شود.
پذیرایــی از مراقبــان در زمــان آزمــون به جز 

استفاده از بطری آب شخصی ممنوع است.

موافقت چین با تحقیقات 
درباره منشأ کرونا

چین با در خواســت کارشناســان سازمان 
جهانی بهداشت برای تحقیق درباره منشأ کرونا 
موافقت کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها 
سازمان جهانی بهداشت را به همکاری با چین 
برای پنهان ســازی منشــأ شــیوع کرونا متهم 
کرده اســت. این اقدام چیــن می تواند گامی 
مهم برای رفع شــبهاتی باشــد که ترامپ بدون 
ارائه هیچ گونه سندی بر علیه پکن مطرح کرده 

است.

شرایط وام ازدواج فرزندان 
بازنشستگان تغییر کرد

صندوق بازنشســتگی کشــوری اعام کرد: 
تاریخ عقدنامه فرزندان بازنشستگان، موظفین 
و همســر وظیفه بگیر برای دریافت تسهیات 
ازدواج، از اول خرداد 98 بــه اول فروردین 98 
تغییر یافت. متقاضیانی کــه پیش از این و در 
ســال گذشــته اقدام به ثبت نام کرده و موفق 
به دریافت تسهیات نشــده اند، در صورت قرار 
گرفتن در بازه زمانی اعام شده )اول فروردین 
98 تا 31 اردیبهشــت 99( باید مجددا اقدام به 

ثبت نام کرده و مدارک خود را ارسال کنند.

کارت های بانکی منقضی 
شده برای یکسال رایگان 

تمدید می شوند
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
گفت: تمدیــد کارت های بانکی منقضی شــده 
مشــتریان نیازمند حضور در شعب بانک عامل 
و احراز هویت بوده که در راستای سهولت برای 

یکسال به صورت رایگان تمدید می شوند.

قیمت آب افزایش یافت
قائم مقام شــرکت آب و فاضاب اســتان 
تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هر 
سال باید قیمت آب هفت درصد افزایش یابد. 
امسال نیز قیمت آب همچون سال گذشته تنها 

هفت درصد افزایش یافته است.

برگشت خوردن 20 درصد 
چک ها به دلیل شیوع کرونا

براساس گزارش بانک مرکزی، از کل تعداد 
و مبلغ چک های مبادله شــده در ماه فروردین، 
به ترتیب 18.3 درصد و 20 درصد برگشت داده 
شــده اســت. دلیل اصلی این موضوع، تعلیق 
ســه ماهه برخی از تنبیه هــای مربوط به چک 
برگشتی توســط دولت بخاطر شیوع کرونا بوده 

است.

ابتالی بیش از 50 درصد 
کرونایی ها به دلیل حضور 

در محیط پر جمعیت
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: 
ســناریوی کرونا در تهران به عنوان افت قطعی 
و پایان یافته نیســت. خستگی و گذشت زمان 
نباید باعث تسامح در رعایت اصول بهداشتی و 
حفاظتی شود. بررســی ها نشان می دهد بیش 
از 50 درصد بیماران کرونایی بســتری شده در 
بیمارســتان ها در محیط پرتراکم و پر جمعیت 

حضور داشتند و مبتا به بیماری شدند.

استخر و سینماها 
بسته است

رئیــس پلیس نظــارت بر اماکــن عمومی 
پایتخت گفــت: تعدادی از اصنــاف که پرخطر 
محسوب می شدند هنوز هم بسته بوده و اجازه 
فعالیت ندارند; اســتخرها, ســینماها و مراکز 
ماســاژ از این جمله انــد. ورزش هایــی که به 
صورت تجمعی در محیط بسته انجام می شوند 
اجازه فعالیت ندارند; مثل: بسکتبال, شنا و...; 
همچنین تعــدادی از ورزش هایی که به صورت 
رو در رو و دو نفره است نیز فعا برگزار نمی شود 
مانند کشــتی. باشــگاه های بدنســازی که به 
صورت انفرادی انجام می شود منعی نداشته و 

فعالیت شان آغاز شده است.

صادرات مرغ زنده 
تا 15 خرداد آزاد شد

صادرات مرغ زنده تا 15 خــرداد از مرزهای 
سیستان و بلوچستان آزاد شد. باید منتظر ماند 
که آیا آزاد بودن حــدودًا 10 روزه صادرات قیمت 

بازار را به نفع تولیدکنندگان متعادل خواهد کرد؟

اخبــار کوتاه
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مایه کوبی ساالنه 260 هزار 
رأس دام سبک و سنگین 

در رزن

هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست دامپزشکی 
شهرســتان رزن گفت: ســاالنه 250 هزار رأس دام 
سبک و 10 هزار رأس دام سنگین در شهرستان رزن 

تحت پوشش مایه کوبی قرار می گیرند.
به گزارش هگمتانه، بهروز شیرزادی اظهار کرد: 
ساالنه 250 هزار رأس دام ســبک و 10 هزار رأس 
دام سنگین در شهرستان رزن تحت پوشش مایه 

کوبی قرار می گیرند.
سرپرست دامپزشکی شهرســتان رزن عنوان 
کرد: در حال حاضر 1600 قاده سگ صاحب دار در 
شهرستان رزن تحت پوشش خدمات دامپزشکی 

قرار دارد.
شــیرزادی افزود: 4 داروخانه دامپزشــکی و 
2 مرکــز مایه کوبی فعــال نیز در این شهرســتان 
فعال اســت و خدمات کلینیکی و درمانگاهی ارائه 

می دهند.
وی به موضــوع بازرســی مواد خــام دامی از 
اماکن عرضه پرداخت و گفت: طی بازرســی های 
نوروز امســال مقدار 300 کیلوگرم گوشــت سفید 
و قرمز )گــرم و یخی(، ماهــی و آالیش خوراکی 
تاریخ منقضی و غیربهداشــتی از واحدهای عرضه 
کشف و ضبط شده است. به نقل از مهر، وی مراکز 
عرضه را رســتوران ها، قصابی ها، مرغ فروشــی ها و 
آشپزخانه های پخش غذا عنوان کرد و گفت: این مواد 

غیربهداشتی معدوم شدند.

فرماندار:
تعطیلی گردشگری نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار نهاوند گفت: 
در مناطق گردشگری ما آمادگی پذیرایی از مسافران 
را نداریم و تا زمانی که بیماری منحوس کرونا از بین 
نرود، حوزه های گردشــگری نهاوند همچنان بسته 

است.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصــری درباره ورود 
گردشــگر به شهرســتان نهاوند گفــت: حوزه های 
گردشگری نهاوند و سراب های شهرستان تا زمانی 
که شــرایط شــیوع کروناویروس به حالت عادی 

برنگردد ورودی هایشان بسته است.
وی اذعان کرد: برای اینکه شــرمنده مسافران 
نشویم و تا زمانی که شــرایط شیوع کروناویروس 
عادی نشــود از پذیرش مســافر به شهرستان در 

مناطق گردشگری معذوریم.
ناصــری افزود: ســراب های نهاونــد و مناطق 
گردشــگری شهرســتان آمادگــی خدمــات بــه 
گردشــگران را ندارد و تا شکســت کرونا و از بین 
رفتن این ویــروس از پذیرش مســافر در مناطق 
گردشــگری معذوریم، ان شــاهللا بعد از شکست 
ویروس و نابود شدن این بیماری ما با آغوش باز 

از گردشگران استقبال می کنیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان نهاوند نیز با بیان اینکه مراکز 
گردشگری نهاوند بسته بوده و هیچ گونه خدماتی 
به مســافران نداشــتیم، اظهار کرد: ســتاد کرونا 
اصًا به ما مصوبــه نداده و تا اطــاع ثانوی مراکز 
گردشگری نهاوند باز نیست و تنها موزه ها باز بودند 
که این مناطق بســیار کم مراجعه کننده دارد و در 

واقع می شود گفت تقریبًا تعطیل بوده است.
محســن جانجان در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: 
ســتاد مقابله با کرونا هنوز تصمیم به بازگشــایی 
مناطق گردشگری نهاوند نداشته و به محض اعام 
از طریق این ستاد مناطق گردشــگری بازگشایی 

می شوند.

کشف 1500 سکه قدیمی
 در اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی همدان از کشف یک هزار و 500 سکه 

مربوط به ادوار مختلف تاریخی در اسدآباد خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد حاجی عزیزی اظهار 
کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر وجود اشــیای 
تاریخی و فرهنگی در شهر اســدآباد، عوامل یگان 
حفاظت میــراث  فرهنگی پس از بررســی صحت 
خبر، با اخذ مجوز قضایی وارد منزل مورد نظر شده 
و پس از بازرسی، اشیای تاریخی را کشف و ضبط 

کردند.
وی ادامه داد: در این بازرســی، یک هزار و 500 
عدد سکه ایرانی و خارجی مربوط به ادوار مختلف 
پهلوی، قاجاری و ســلوکی کشف شــد که از این 
تعداد 566 قطعه واجــد ارزش تاریخی و فرهنگی 
شناخته شد و سایر ســکه ها خارجی و مربوط به 

دوره معاصر بود.
فرمانده یگان حفاظــت میراث فرهنگی همدان 
تصریح کرد: در ادامه این بازرسی، تعدادی اشیای 
قدیمی و آنتیک شــامل انگشــتر، اتــو زغالی و 
گاب پاش، کاسه و النگوی برنز و سه قطعه  سنگ 

قبر مربوط به دوره اسامی کشف و ضبط شد.

خبــــــــر

بهره مندی 80 درصدی 
دانش آموزان مالیر

 از شبکه شاد

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیــر آموزش و 
پرورش مالیر گفت: 80 درصد دانش آموزان این 
شهرستان از ظرفیت شــبکه شاد بهره مند شدند و 
تاکنون 20 محتوای تهیه شده توسط سرگروه های 
آموزشی و معلمان در شــبکه ملی شاد بارگذاری 

شده و این تعداد رو به افزایش است.
بــه گــزارش هگمتانه، هــادی ســلگی در 
شــورای آموزش و پرورش مایر اظهــار کرد: 2 
نفر از معلمــان مایری در رشــته های ریاضی و 

روانشناسی در شبکه استانی تدریس دارند.
وی افــزود: فرهنگیــان مایــر با تشــکیل 
کارگروه هــای تولیــد محتــوا از دانش آموزانی 
که بــه اینترنــت دسترســی نداشــتند، غافل 
نشدند و محتوای درســی را در قالب سی.دی، 
جزوه های کاربردی و درس نامه تهیه و در اختیار 

دانش آموزان قرار دادند.
مدیــر آموزش و پــرورش مایــر ادامه داد: 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس فرصتی 
برای زمینه ســازی آموزش مجازی شد و شبکه 
شاد می تواند حتی پس از بازگشایی مدارس نیز 

مکمل خوبی برای آموزش دانش آموزان باشد.
ســلگی بیان کرد: بــا تاش هــای بی وقفه 
ســرگروه های آموزشــی و تشــکیل کارگروه از 
ابتدای اسفند سال گذشــته، محتوای آموزشی 
برای تمــام دروس 6 پایــه آمــاده و در اختیار 
آمــوزگاران و دانش آموزان ســطح اســتان قرار 

گرفت.
وی با اشاره به بازگشــایی مدارس برای رفع 
اشــکال گفــت: دانش آموزانی که بــه امکانات 
اینترنتــی دسترســی نداشــتند، بــا رعایــت 
شیوه نامه های بهداشتی در مدارس حضور پیدا 
کرده و بــا حضور دبیــران و معلمان اشــکاالت 

درسی خود را رفع می کنند.
*کالس رفع اشکال با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی
مدیر آموزش و پرورش مایر ادامه داد: رفع 
اشکال با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اتخاذ 
تدابیر الزم برای رعایــت فاصله گذاری اجتماعی 
و طبق برنامه ریزی قبلــی از طریق گروه بندی و 

زمان بندی در نرم افزار شاد انجام شده است.
ســلگی اظهــار کــرد: تمامی ســطوحی که 
در مــدارس مورد اســتفاده دانش آمــوزان قرار 
می گیرد، به صورت روزانه ضدعفونی و گندزدایی 
شده و توسط تیم ارزیابی متشکل از کارشناسان 

اداری مورد بازدید قرار می گیرند.
وی افــزود: از زمان شــیوع ویــروس کرونا 
بسته های بهداشتی همچون ماسک، دستکش، 
ژل و اسپری ضدعفونی تهیه و در اختیار همکاران 
اداری قرار گرفت و بیش از 6 هزار عدد ماسک در 

سطح مدارس حاشیه شهر توریع شد.
مدیر آموزش و پرورش مایر درباره برگزاری 
امتحانات نیز گفت: با توجــه به تأثیر امتحانات 
پایه های نهــم و دوازدهــم در هدایت تحصیلی 
و کنکور، امتحان دروس ایــن 2 پایه به صورت 
حضوری و سایر پایه ها به صورت مجازی برگزار 

خواهد شد.
*آماده سازی 13 حوزه امتحانی در مالیر

ســلگی با بیان اینکه تمامی شیوه نامه های 
بهداشتی در برگزاری امتحانات رعایت می شود 
بیان کرد: در ایــن زمینه امتحانات رشــته های 
انسانی، ریاضی و تجربی در یک روز و به صورت 
همزمان برگزار نمی شــود و حوزه هــای برگزاری 
امتحانات نیز از هشت حوزه به 13 حوزه افزایش 

یافته است.
وی یادآور شــد: در حال حاضر بیش از ســه 
هزار دانش آمــوز پایه نهــم در این شهرســتان 
مشغول تحصیل است و امتحانات آنها به گونه ای 
برنامه ریزی شده که کمترین ازدحام را در حمل و 

نقل و جابجایی دانش آموزان داشته باشیم.
مدیر آموزش و پرورش مایــر با بیان اینکه 
محیط برگزاری امتحانات بافاصله پس از پایان 
ضدعفونی و گندزدایی می شــود افزود: شــبکه 
اجتماعی شاد یک جهش بزرگ در عرصه تعلیم 
و تربیت و مناســب جامعه امــروزی که عصر 

ارتباطات و اطاعات است، ایجاد کرد.
وی تأکید کرد: فیلم های آموزشــی تولیدی 
معلمان فرهیخته مایــری در مقطع ابتدایی به 
واسطه کیفیت و دقت باال، در شبکه ملی شاد به 
اشتراک گذاشته شــد و مورد استفاده و بازدید 
میلیون هــا دانش آموز در سراســر کشــور قرار 

گرفته است.
ســلگی همچنیــن دربــاره نحــوه ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس قرآنــی مقطع ابتدایی 
گفــت: امتیــازات علمــی، رتبه هــای قرآنی و 
محدوده جغرافیایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار 

در ثبت نام این دانش آموزان است.
به نقل از ایرنا، بیش از 37 هزار دانش آموز در 
270 مدرسه در مقاطع مختلف مشغول تحصیل 

در مایر هستند.

خبــــــــر

گفتگو با نمایندگان منتخب مجلس شورای اسالمی

انسجام تصمیم گیری ها به قدرت مجلس می انجامد
هگمتانه، گروه شهرســتان: تعدادی از نمایندگان 
اســتان در مجلس یازدهم با توجه به آغاز کار مجلس 
یازدهم در گفتگوهایی جداگانــه به بیان دیدگاه های 

خود پرداختند:
به گــزارش هگمتانــه، نماینــده مــردم مایر 
در مجلس شــورای اســامی تعهــد، پایبندی به 
آرمان های نظام و رهبری و مردمــی بودن را برای 
رئیس و هیأت رئیسه مجلس بسیار مهم برشمرد 
و انتخــاب رئیس مجلس بــا رای اکثریــت را به 
معنای افزایش قاطعیــت و اقتدار آن و پیشــبرد 

بهتر امور دانست.
حجت االســام احد آزادیخواه با اشــاره به آغاز 
کار مجلس یازدهــم اظهار کرد: یکــی از مهمترین 
معیارهــای کار در مجلس یازدهــم انتخاب هیأت 
رئیسه و رئیس مجلس اســت که باید آن را کاری 

مهم و ارزشمند عنوان کرد.
وی تخصص و توانمندی اداره جلسات مجلس 
را از مهمترین موارد دانســت و  گفت: اداره جلسات 
مجلس با توجه به تســلط بر آیین نامه های داخلی 
و قوانین باالدستی، قانون اساسی و سیاست های 
کلی نظام از موارد مهمی اســت که هیأت رئیسه و 

رئیس مجلس باید مسلط به این امور باشد.
نماینده مردم مایر در مجلس شــورای اسامی 
تعهد و پایبندی بــه آرمان های نظــام و رهبری را 
برای رئیس و هیأت رئیســه مجلس بســیار مهم 
برشمرد و گفت: مردمی بودن یکی از اولویت هایی 
است که باید رئیس مجلس و هیأت رئیسه به آن 

توجه داشته باشند.
وی افزود: وقتی رئیس و هیأت رئیسه روحیه 
مردمی داشته باشند نیازمندی ها و مطالبات مردم 
را رصد می کنند و این موارد در این سه حوزه بسیار 

تأثیرگذار است.
آزادیخواه با بیان اینکــه جامعیت و ماک عمل 
هم در این زمینه بســیار مهم اســت گفت: هیأت 
رئیســه باید نگاهی جامع داشــته باشــد تا بتواند 
از همــه ظرفیت های موجود کشــور برای پیشــبرد 
اهداف نظام در خدمت به مــردم و در حوزه نظارت 

و قانونگذاری بهترین استفاده را داشته باشد.
وی با مهم خواندن ســامت نفس، پاکدستی و 
تعهد تصریح کرد: از آن جا که هیأت رئیسه ناظر بر 
کار مجلس هستند باید اهل ویژه خواری نباشند تا 
در یک میدان سالم و گســترده کار کنند برای اینکه 
بعدًا مجموعه های مرتبط بــا قدرت و ثروت نتوانند 

آنها را به انحراف بکشانند.
نماینده مــردم مایــر در مجلــس یازدهم در 
ادامه بــا بیــان اینکه تاش مــا بر این اســت که 
رئیس مجلس بــا رای بــاال انتخاب شــود گفت: 
در مجلــس یازدهم بعــد از اینکه شــورای ائتاف 
نیروهای انقاب توانستند 230 کرسی را در حرکت 

اول تدبیر کنند و 250 نماینــده حداکثر دارند باید 
رئیس مجلس را قاطعانه و مقتدرانه انتخاب کنند.

وی انتخاب رئیس مجلس بــا رای اکثریت را 
به معنای افزایش قاطعیت و اقتدار آن و پیشــبرد 
بهتر امــور در مجلس دانســت و یادآور شــد: اگر 
رئیــس مجلــس بــا رأی حداقلی انتخاب شــود 
فاصله و تعدد فراکســیون ها دور از ذهن نیست و 
این خود یک اختاف درون تشــکیاتی در مجلس 
را به همراه خواهد داشــت که می توانــد به معنای 

یک زنگ خطر باشد.
آزادیخواه تصریــح کرد: باید با وفــاق و تعامل 
بیشــتر برای جایــگاه و اقتدار پارلمــان و در واقع 
جایگاه جمهوری اســامی ایران در مجامع فراملی 
کاری کنیم که رئیس مجلس بــا اکثریت قاطع آرا 
رای بیاورد و قریب به اتفــاق نمایندگان به رئیس 

مجلس رای بدهند.
*رای باال به رئیس مجلس نشــان از انســجام 

نمایندگان دارد
نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اسامی 
نیز با تأکید بر اینکه کســب رای بــاال برای رئیس 
مجلــس نشــان از اقتــدار مجلــس و انســجام 
نمایندگان دارد گفت: برای انتخاب رئیس مجلس 
و هیأت رئیسه تمام نمایندگان باید انتخابی که به 

نفع کشور باشد را مدنظر قرار دهند.
حســن لطفی با بیان اینکــه در مجلس هیأت 
رئیســه قــدرت مطلقه نــدارد اظهار کــرد: رئیس 
مجلــس و هیــأت رئیســه نمی تواننــد بــه هیچ 
نماینده ای امر و نهی کند و یــا امتیاز خاصی برای 
برخی از نمایندگان قائل شــوند زیــرا مجلس بر 
اســاس آیین نامه داخلی اداره می شــود و هیأت 

رئیسه تنظیم امور مجلس را بر عهده دارد.
وی با بیــان اینکــه هیــأت رئیســه و رئیس 
مجلس بــر اســاس معیارهای متفاوتــی از جمله 
توانایی و جریان فکری انتخاب می شوند گفت: به 
طور کلی معیــار خاصی در این زمینــه وجود ندارد 
و اکثرا بر اســاس فراکســیون هایی که بدو شروع 
مجلس شــکل می گیرنــد، جریان هــای فکری و 

توانمندی افراد انتخاب می شوند.
نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اسامی 

با تأکیــد بر اینکــه کســب رای باال بــرای رئیس 
مجلس نشــان از اقتدار مجلــس دارد ادامه داد: 
تعــداد آراء رئیس مجلس در مســائل سیاســی 
داخلی و بین المللی حائز اهمیت بوده و تأثیرگذار 

خواهد بود.
وی در پایان سخنانش با اشــاره به اینکه تعداد 
آرای ریاســت مجلس در انســجام بین نمایندگان 
مؤثر اســت گفت: برای انتخــاب رئیس مجلس و 
هیأت رئیســه، تمام نمایندگان باید انتخابی که به 

نفع کشور باشد را مدنظر قرار دهند.
*تعهد بــه »قانــون اساســی« و »آئین نامه« 

مهمترین معیار انتخاب هیأت رئیسه مجلس است
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اسامی نیز با بیان اینکه تعهد به »قانون اساسی« 
و »آئین نامــه« مهمترین معیــار در انتخاب هیأت 
رئیســه مجلس اســت گفــت: انتخــاب رئیس و 
هیأت رئیسه مجلس یازدهم با حداکثر آرا موجب 
دلگرمــی دوســتان و ناامیــدی دشــمنان انقاب 

می شود.
محمــد مهدی مفتح با اشــاره بــه اینکه هیأت 
رئیسه، مدیریت مجلس را بر عهده دارد اظهار کرد: 
مجلس بــرای اینکــه بتواند مســؤولیت خود را به 
درســتی انجام دهد باید بر مبانی آئین نامه اقدام 

کند.
وی با بیــان اینکــه رئیــس و هیأت رئیســه 
مجلــس اختیــاری اضافــه  بــر آئین نامه نــدارد، 
مهمتریــن قانون کشــور را بعد از قانون اساســی، 
آئین نامــه داخلــی مجلــس خواند و افــزود: کل 
قوانین بــا نصف به اضافــه یک نماینــدگان و اما 
طبق قانون اساســی کشــور آئین نامه با دوســوم 
آرای نماینــدگان تصویب می شــود، بنابراین قانون 
آئین نامه قانون بســیار محکمی اســت و برهمین 
اساس هیأت رئیســه در اولین جلســه در مقابل 
قــرآن بــه خداوند بــر رعایــت آئین نامه ســوگند 

می خورند.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اســامی پایبندی هیأت رئیســه بــه آئین نامه که 
تکلیف قانونی و شرعی آن اســت را برای مجلسی 
موفق بســیار مهم دانســت و اضافه کرد: مشارکت 

نماینــدگان در مباحث و بحث در امــور مختلف از 
جمله نشانه های توجه به آئین نامه است.

وی با اشــاره به اینکه مجلس توســط هیأت 
رئیســه بر مبنای نظر نمایندگان و طبق آئین نامه 
اداره می شــود کــه این مهــم منجر بــه افزایش 
مشــارکت و کیفیت کار آن خواهد شود بیان کرد: 
اینکه حضرت امــام)ره( فرمودنــد: »مجلس در 
راس امور اســت« یعنی مجلســی که مصوباتش 

واقعا برآیند نظرات 290 نفر نماینده باشد.
مفتح گفــت: بنابرایــن مهمتریــن معیاری که 
نمایندگان قبل و بعد از انتخاب هیأت رئیســه باید 
مدنظرشان باشــد، متعهد بودن به آئین نامه است 
که البته در خود آئین نامه بحث قانون اساســی هم 

مستتر است.
وی بــا تأکیــد براینکه هیــأت رئیســه باید بر 
رعایت قانون اساســی و مواد آئین نامه حســاس 
باشــد افزود: وقتی حــرف از آئین نامه می شــود 
یعنی ضرورت شــم مدیریتــی بایــد در رئیس و 
هیأت رئیســه مجلس باشــد؛ البته نــه مدیریتی 
از نــوع مدیریت دســتگاه های اجرایــی مانند قوه 
مجریه، زیــرا در اینجا مدیریت خــاص مجلس را 

می طلبد چراکه این دو باهم متفاوتند.
مفتح با بیــان اینکــه رئیس و هیأت رئیســه 
مجلس بایــد در حــوزه وظیفه  خــود از توانمندی 
باالیی برخوردار باشــند افزود: رئیــس مجلس به 
عنوان نماینــده مجموعه مجلس ضمــن اینکه در 
بســیاری از جلسات دیگر شــرکت دارد و بسیاری 
از شــوراها عضو اســت باید با تعامل و منطق نظر 

مجلس را عنوان و استنباط کند.
وی انتخاب رئیــس و هیأت رئیســه مجلس 
را بــا آرای باال نشــانگر انســجام، هم اندیشــی و 
همفکری مجلــس و نمایندگان دانســت و گفت: 
تحقــق ایــن امــر می تواند یــک نقطه قــوت در 
مجلس باشد هر چند هر نماینده  باید بر ارائه نظر 
کارشناســی تاش کند تا تضارب افکار در مباحث 
قانونگــذاری بــرای تصویــب قانونی مناســب تر 

مجلس را شاهد باشیم.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اســامی با بیان اینکــه آرای باال در ایــن انتخاب 
نشــان از نحوه تفکر حاکم به مجلــس دارد تأکید 
کرد: بــه طور حتم هر چه آرا باالتر باشــد نشــانگر 
هماهنگی بیشــتر داخلی مجلس است که طبیعتا 
می تواند به انســجام تصمیم گیری هــا و به قدرت 
مجلــس در حــل مشــکات و مســائل داخلی و 

بین المللی کشور کمک زیادی کند.
به نقــل از فــارس، وی در پایــان تصریح کرد: 
انتخاب رئیس و هیأت رئیســه مجلس یازدهم با 
حداکثر آرا مایــه امیدواری و دلگرمی دوســتان و 

ناامیدی دشمنان انقاب خواهد شد.

ضرورت توجه روابط عمومی ها به فضای مجازی به عنوان یک فرصت
هگمتانه، گــروه شهرســتان: مدیــرکل روابط 
عمومــی اســتانداری همــدان در جمــع روابط 
عمومی هــا و اصحــاب رســانه شهرســتان بهــار 
گفت: فضای مجــازی یک فرصت مناســب برای 

اطالع رسانی روابط عمومی ها است.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهار، اســدهللا 
ربانی مهر گفــت: روابط عمومی هــا محوری ترین 
حــوزه در یک دســتگاه اجرایی هســتند و نقش 
مهمی در پیشــبرد اهداف و موفقیت یک دستگاه 

دارند.
وی در خصــوص وضعیت روابــط عمومی های 
دستگاه های اجرایی اســتان گفت: در برخی نقاط 
ضعف وجود دارد اما روز به روز شــاهد پیشــرفت 
و ارتقا ســطح دانش روابط عمومی های اســتان 
هســتیم و در همیــن راســتا کاس هــای ضمن 
خدمت نیز با محوریت حوزه روابط عمومی و سواد 
رسانه ای، مستندسازی و خبرنویسی برای کارکنان 
این حوزه برگزار شده است و این دوره ها به صورت 

تخصصی امسال نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری همدان در 
ادامه با بیان اینکه با اجرایی شــدن ســند اطاع 
رسانی استان همدان و تأکید اســتاندار بر توسعه 
روند اطاع رسانی در اســتان اقداماتی انجام شده 
اســت، گفت: سند اطاع رســانی باعث تحرک در 

حوزه اطاع رســانی استان می شــود و در راستای 
تقویت حوزه اطاع رسانی خاصه ای از سند اطاع 

رسانی استان در اختیار مدیران قرار گیرد.
دبیر شورای اطاع رسانی استان همدان در ادامه 
هدف از ارزیابی روابط عمومی هــا را ایجاد رقابت و 
انگیزه بین روابط عمومی هــا با هدف تقویت اطاع 
رسانی در استان همدان دانست و گفت: بر اساس 
طــرح ســاماندهی و ارزیابی روابــط عمومی های 

اســتان همدان ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 
استان در گروه های اختصاصی انجام می شود.

مدیر کل روابط عمومی اســتانداری همدان در 
خصوص فضای مجــازی گفت: فضــای مجازی 
تأثیر گذاری زیادی در سطح جامعه دارد و حتی در 
بسیاری از جاها از رســانه های گفتاری و شنیداری 
و مکتوب تأثیرگذاری بیشــتری دارد و باید از این 
فضا به شیوه درست و بر اســاس برنامه ریزی و با 

استفاده از نظرات کارشناسان استفاده کرد.
وی اظهار کرد: با وجود فضای مجازی همچنان 
اولویــت مــا در ارتباط با رســانه ها صدا و ســیما 
-خبرگزاری هــا، روزنامــه ها، نشــریات محلی و 

رسانه های دارای مجوز هستند.
مدیرکل روابــط عمومی اســتانداری همدان با 
تأکید برتعامل با دســتگاه های اجرایی با رسانه ها 
گفت: هیچ دستگاهی حق شــکایت از خبرنگاران 
را بدون هماهنگی با فرمانداران در شهرســتان ها را 
ندارد و رســانه ها نیز باید واقع بین باشــند و قصد 
آنان تخریب نباشد و انعکاس صحیح اخبار و امید 

بخشی به جامعه را در اولویت قرار دهند.
در ادامــه فرماندار بهار گفــت: روابط عمومی ها 
دارای جایگاه ویژه ای در دســتگاه هستند و گاهی 

اقدامات مدیر دستگاه را نیز مدیریت می کنند.
احســان قنبری اضافه کرد: در برخی از ادارات 
مشکاتی وجود دارد که روابط عمومی ها می توانند 
این مشکات را برای مرتفع شدن منعکس کنند تا 

بتوان در شورای اداری مسائل را راهبری کرد.
وی با اشــاره به شعار ســال به عنوان جهش 
تولید گفت: برخی از ادارات نقش به ســزایی در 
تحقق شــعار ســال دارند که بایــد فعالیت ها به 
این سو متمرکز شــود و درباره جهش تولید، کار 

مضاعف انجام شود.

آغاز فصل پنجم کاوش معبد الئودیسه از تیرماه
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری نهاوند از آغاز فصل پنجم کاوش معبد الئودیسه نهاوند به 

زودی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محســن جانجان در جمــع خبرنگاران اظهار 
کرد: معبد الئودیســه یکی از آثار ارزشمند شهرســتان نهاوند است 
که آثــاری از دوران ســلوکیان را چون گنجینه ای در خــود نگهداری 

می کند.
وی ادامه داد: طی کاوش های قبلی که در ســال های اخیر انجام 
شده است، سرستون ها، میان ستون، پایه های ستون و سفال های 
منقوش بســیار زیبای دوران ســلوکی در این منطقه کشف شده که 
نشان از وجود این معبد داده و نشــان می دهند که این معبد متعلق 

به دوران سلوکی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند با 
بیان اینکه فصل پنجم کاوش معبد الئودیسه به زودی در ماه آینده 
آغاز می شــود گفت: انتظار داریم با توجه به گمانه ها و اکتشــافات 
حاصله از چهار فصل کاوش قبل، احتمــال زیادی برای یافتن معبد 

الئودیســه در منطقه دوخواهران و محدوده مسجد و امامزاده وجود 
داشته باشد.

معبد الئودیسه یکی از آثار ارزشــمند استان همدان و یکی از آثار 
به جای مانده از دوران سلوکیان است که در بافت قدیمی شهر و در 

محدوده »دوخواهران« نهاوند قرار دارد.
در ســال 1322 کتیبه ای به زبــان یونانی در محلــه دوخواهران 
نهاوند کشــف شــد که مربوط به آنتیوخوس ســوم پادشاه سلوکی 
بود، این کتیبه از دو قســمت متمایز تشکیل شــده که قسمت اول 
آن نامه ای اســت که فرمان شــاه را به اهالی نهاوند اباغ و از آنان 
درخواســت می کند تا فرمان وی را روی ســنگی نقــش کرده و در 
معبد اصلی شــهر نصب کنند؛ در ایــن کتیبه آنتیوخوس ســوم به 
مندموس ساتراپ نهاوند دستور می دهد که معبدی برای همسرش 
ملکه الئودیســه در نهاوند بســازند.این کتیبه اکنــون در موزه ملی 
ایران نگهــداری می شــود. عاوه بــر کتیبه، مجســمه های مفرغی 
کوچک منصوب به خدایان یونان در این منطقه کشــف شده است. 
کشف این آثار باعث شــد وجود معبد یونانی در نهاوند محرز شود. 
این محوطه تاریخی و منطقه دوخواهران در ســال  1327 به شماره 

374 به عنوان  میراث  فرهنگی  در فهرست  آثار ملی  ایران  ثبت  شد.

شهرستان
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هگمتانــه، گروه خبر همدان: طــی رصدهایی که 
از تمام کشور صورت گرفته اســت؛ مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی شــهر همدان از جمله 

مراکز موفق در کشور بوده است.
به گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شــورای اسامی شــهر همدان، این 
مرکز با توجه ویژه شورای اسامی شهر و شهرداری 
همدان تاش می کند با تعامل بــا جامعه نخبگان 
و پژوهشــگران و کمــک ســایر شــهروندان کهن 
شهر همدان در راستای رفع مشــکات و معضات 
مدیریت شــهری قدم برداشــته و بدیــن رهیافت 

رسالت خویش را به منصه ظهور برساند.
با توجه به این گــزارش، خوشــبختانه از اواخر 
فروردین ماه 1399 جلســات کمیته های تخصصی 
مرکز مطالعات متشکل از یک صد عضو هیأت علمی 
دانشگاه های سراسر اســتان آغاز شده است و طی 
این مدت گزارش کارشناســی جلســات تدوین و 
به شورای شــهر و شهرداری ارســال شده است. که 
با فروکش کــردن بیماری کرونا ســایر برنامه های 
مرکز مطالعات اعم از برگزاری نشســت هم اندیشی 
بــا اســاتید کمیته هــای تخصصــی مرکــز جهت 
اباغ احــکام و فراخــوان اولویت های پژوهشــی، 
نشســت های شهراندیشی، نشســت نقد و بررسی 
و رونمایــی از کتاب هــای حوزه مدیریت شــهری، 
چاپ فصلنامه علمی و تخصصــی مرکز مطالعات، 
شرکت در نشســت ها و همایش های معتبر علمی 
و همچنین پیگیری برگزاری دومین همایش ملی 
همدان شهر سبز پایدار جهان اســام در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
*عنوان جلســات برگزار شــده طرح پژوهشی 

بررسی  شده
شورای پژوهشی، شهرسازی و معماری، حمل  و 

نقل و ترافیک، فنی، عمرانی و امور زیربنایی،
آموزش بهــره وری و بهبــود روش هــا، اقتصاد 
و ســرمایه گذاری، گردشــگری، خدمات شــهری، 
محیط زیســت و ســامت، فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشــی، فناوری اطاعات و شهر هوشمند، ارزیابی 

برنامه ریزی و بودجه جلسات برگزار شده هستند.
* عناوین گزارشات

1. مطالعه و ســاماندهی قنوات شــهر همدان ؛ 
کمیته عمران، امور زیربنایی و محیط زیست

2. ابعاد و آثــار کرونا بر اقتصاد ایــران و جهان ؛ 
کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری

3. برنامه ها و اقدامات سازمان فاوای شهرداری 
همدان؛ کمیته فناوری اطاعات و شهر هوشمند

4. بررسی طرح جامع کان شهر همدان در حوزه 
حمل ونقل؛ کمیته حمل ونقل و ترافیک

5. بررســی ضوابــط اجرای بام ســبز در شــهر 
همدان؛کمیته شهرسازی و معماری
*دستور جلسه )4 اردیبهشت(:

_ بررســی طرح پژوهشــی با عنوان »مقایسه 
روش های مختلف تولید و به روزرســانی نقشه های 

دیجیتالی شهری«؛
_ زمان بندی چاپ پیش شماره دو فصلنامه مرکز 

مطالعات.
*پیشنهادها:

1. پس از بحث و بررســی اساتید پیرامون طرح 
پژوهشــی با عنوان »مقایســه روش های مختلف 
تولید و به روزرســانی نقشه های دیجیتالی شهری« 
موافقت اصولی بــا کلیات طرح صادر و مقرر شــد 
موارد زیر در پیشنهاده پژوهشی )پروپوزال( مدنظر 

قرار گیرد:
_ شناسایی روش های نقشه برداری و کروکی در 

شهرداری همدان؛
_ ارزیابی و آسیب شناسی روش های انجام شده 

در شهرداری؛
_ مقایســه و پیشــنهاد روش های انجام کار در 
شهرداری بر اســاس نمونه های قابل انجام در ایران 

و سایر کشورها؛
_ برگــزاری کارگاه آموزشــی بــرای کارکنــان 
شهرداری به منظور آشنایی با انواع روش های نوین 

برداشت.
2. مقرر شــد اولیــن پیش شــماره فصلنامه در 

اواخر تیرماه منتشر شود.
* دستور جلسه )25 اردیبهشت(:

_ تعیین ترکیــب نهایی کمیته هــای حقوقی و 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی؛

_ بررسی تشکیل کارگروه های میراث فرهنگی و 
محیط زیست )حفظ باغات(؛

_ اولویــت  بندی و زمــان  بندی نشســت  های 
هم  اندیشی؛

_ تدوین کتابچه ترجمه مقــاالت به روز در حوزه 
مدیریت شهری.
*پیشنهادها:

1. پس از بحث و بررسی اساتید پیرامون ترکیب 
نهایی کمیته حقوقی و کمیته فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی ترکیب نهایی به شــرح جدول 1 و جدول 2 

مورد موافقت قرار گرفت؛
2. پس از بحــث و بررســی پیرامون بررســی 
و  فرهنگــی  میــراث  کارگروه هــای  تشــکیل 
محیط زیســت مقرر شــد: کارگروه میراث فرهنگی 
ذیل کمیته فرهنگی و کارگروه محیط زیست )حفظ 
باغات( ذیل کمیته شهرســازی و معماری تشکیل 

شود؛
3. پــس از بحث و بررســی اســاتید شــورای 
پژوهشــی عناوین نشســت های شهراندیشــی به 

شرح جدول 3 مورد موافقت قرار گرفت؛
4. پــس از بحث و بررســی اســاتید شــورای 
پژوهشی پیرامون چاپ کتابچه مقاالت ترجمه شده 
مقرر شــد: مقاالت مذکور پس از بحث و بررســی 
کمیته های مرکز مطالعات در اولین پیش شماره دو 

فصلنامه مرکز مطالعات در اواخر تیرماه چاپ شود؛
5. پس از بحث و بررسی اساتید پیرامون جلوه 
نامناســب و آلودگی های ناشی از اســتعمال قلیان 
در پیاده راه بلوار ارم مقرر شــد طی نامه ای پیشنهاد 
نصب تابلو ممنوعیت اســتفاده از قلیان در پیاده راه 

به شورای اسامی شهر جهت پیگیری ارسال شود.
*دستور جلسه )4 اردیبهشت(:

بررسی طرح پژوهشی »تعیین سیاهه انتشار و 
مدل سازی آلودگی هوا در شهر همدان«

*پیشنهادها:
1. پس از بحث و بررســی اعضــای کمیته مقرر 
شد با اعمال اصاحات مدنظر اساتید جهت تصمیم 

نهایی به کمیته خدمات شهری ارجاع شود.
*دستور جلسه )18 اردیبهشت(:

بررســی طرح جامع کان شــهر همدان در حوزه  
حمل ونقل و ترافیک

*پیشنهادها:
1. مقرر شــد گزارش کارشناســی بررسی طرح 
جامــع کان شــهر همــدان در حــوزه  حمل ونقل و 

ترافیک تدوین و به شورای شهر ارسال شود.
* دستور جلسه )25 اردیبهشت(:

بررسی و مکان یابی پل های عابر پیاده اجراشده 
و در دست اجرا

*پیشنهادها:
1. مقرر شد گزارش کارشناســی بررسی پل های 
عابر پیاده اجراشــده و در دســت اجرا تدوین و به 

شورای شهر ارسال شود.
*دستور جلسه ) 20 اردیبهشت(:

بررسی ضوابط بام سبز
*پیشنهادها:

1. مقرر شد در جلســه ای با حضور نرگس نورهللا 
زاده رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری 
شــورای اســامی شــهر همدان، عراقچیان رئیس 
کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و دبیر 
کمیته شهرســازی، نظرات کارشناســی مطرح شده 
جمع بندی و پیش نویس تدوین ضوابط اجرای بام 

سبز تنظیم شود.
*دستور جلسه ) 4 اردیبهشت(:

ارائه گزارش پیرامون استفاده از مشاور ذی صاح 
برای مطالعه و پایش قنوات شهر همدان

*پیشنهادها:
1. مقــرر شــد ضمن کاهش و تســهیل شــرح 
خدمات، شــهرداری برای جلســه آتی راهکارهای 
قانونی بــرای به انجــام رســاندن طــرح را ارائه و 
همچنین بحث تضمین قــرارداد را حل وفصل کند. 
حیدری نیز گزارشــی جامع و کامل از روند بهبود و 
پیشــرفت انجام کار مطالعه قنوات در جلسات آتی 

ارائه کند؛
2. مشــاور مطالعات ســاماندهی قنوات شــهر 
همدان به صورت ای پی ســی تعیین شــود. بدین 
شرح که ابتدا مشاور نســبت به تهیه شرح خدمات 
و برآورد هزینه مطالعــات پرداخته و در نهایت طرح 

نیز توسط خود مشاور انجام شود؛
3. مقرر شــد با توجــه به اعام 
آمادگــی نظام مهندســی در ارائــه 
اطاعات پایه در مورد گودبرداری ها 
و قنات هایــی کــه در پروژه هــای 
عمرانی در نقاط مختلف شهر یافت 
و مشــاهده می شــود، یک شــیوه 
خــاص از طــرف مدیریــت بحران 
شــهری به ســازمان نظام مهندسی 

ارائه شود تا بر مبنای آن ســازمان نظام مهندسی و 
مهندسین ژئوتکنیک اطاعات الزم در مورد قنات ها 

را ارائه کند.
* دستور جلسه )8 اردیبهشت(:

ارائه گزارش اقدامات و برنامه های ســال 1398 
و 1399 ســازمان فنــاوری اطاعــات و ارتباطات 

شهرداری همدان
*پیشنهادها:

1. مقرر شــد جلســات کمیته به صورت منظم با 
فواصل دو یا سه هفته یک بار به صورت مجازی و با 
استفاده از نرم افزاری که ســازمان فناوری اطاعات 
و ارتباطات در اختیار کمیته قــرار خواهد داد، برگزار 

شود؛
2. مقرر شــد بررســی پیشــنهاد »طرح جامع 
درآمدهای پایدار فناوری اطاعات« از سوی کمیته 

مورد پیگیری قرار گیرد؛
3. بــا توجه به جایــگاه متمایــز و اهمیت ویژه 
حوزه فناوری در توســعه مقدمات و زیرساخت های 
شهر هوشمند و شهر الکترونیک و به منظور کاهش 
مهاجرت نیرو های بومی و متخصص در این حوزه، 
مصوب شــد راهکارهای علمی و عملی پیشنهادی 
در این زمینه توســط کمیته فناوری اطاعات مرکز 
مطالعات تدوین و به شــورای اسامی شــهر ارائه 

شود.
* دستور جلسه ) یکم اردیبهشت(:

بررسی طرح پژوهشی » بررســی کارایی فرایند 

ترکیبی پاسمای غیرحرارتی و لجن گرانوله هوازی 
در تصفیه شــیرابه حاوی بیــس دی اتیل هگزیل 

فتاالت«
*پیشنهادها:

1. پس از بحث و بررســی اعضای کمیته، طرح 
پژوهشی »بررســی کارایی فرایند ترکیبی پاسمای 
غیرحرارتی و لجن گرانوله هوازی در تصفیه شیرابه 
حاوی بیــس دی اتیل هگزیل فتــاالت« در قالب 

حمایت از رساله دکتری مورد موافقت واقع شد.
* دستور جلسه ) 15 اردیبهشت(:

بررسی طرح پژوهشــی با عنوان »تعیین سیاه 
انتشار و مدل سازی آلودگی هوا در شهر همدان«

*پیشنهادها:
1. پس از بحث و بررسی اعضای کمیته پیرامون 
طرح پژوهشــی با عنوان »تعیین ســیاه انتشار و 
مدل ســازی آلودگی هوا در شــهر همــدان«، طرح 

مذکور مورد موافقت واقع نشد.
*تلفیقی دستور جلسه )22 اردیبهشت(:

بررسی طرح تولید گازوئیل یورو 4 از پسماند تر
*پیشنهادها:

پس از بحث و بررســی اســاتید طــرح تولید 
گازوئیل یورو 4 از پســماند تر مــورد موافقت واقع 

شد.
*دستور جلسه ) 8 اردیبهشت(:

بررسی علل کاهش مشــارکت مردم همدان در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی

*پیشنهادها:
1. مقرر شــد با اعمال اصاحات اســاتید کمیته 

مجددًا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
*دستور جلسه ) 4 اردیبهشت(:

راهکار کمک بــه اصناف از طریق شــهرداری در 
دوران پسا کرونا

*پیشنهادها:
1. مقرر شــد گــزارش کارشناســی جلســه به 
کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری 

شورای اسامی شهر همدان ارسال شود.
*دستور جلسه:

ارائه گزارش رئیس ســازمان بــورس منطقه ای 
همدان در خصوص شرکت های ســرمایه گذاری در 

بورس
* پیشنهادها:

1. مقرر شد جلســه ای در کمیســیون اقتصاد، 

ســرمایه گذاری و گردشــگری شــورای ســامی 
شــهر همدان با حضور رئیــس بــورس و مدیران 

شرکت های سرمایه گذاری تشکیل شود.
*تلفیقی دستورجلسه ) 22 اردیبهشت(:

بررسی طرح تولید گازوئیل یورو 4 از پسماند تر
*پیشنهادها:

پس از بحث و بررســی اســاتید طــرح تولید 
گازوئیل یورو 4 از پســماند تر مــورد موافقت واقع 

شد.
*دستور جلسه ) 30 فروردین(:

1. شــیوه های عملکرد پســاکرونا در گردشگری 
استان همدان؛

2. ارائه پیشــنهاد های موضوعات قابل بررسی در 
سال 99.

* پیشنهادها:
1. در جلســه آتی از صداوســیما جهت رایزنی و 
تبلیغات همدان در ســایر شبکه های استانی دعوت 

شود؛
2. اعضــای کمیته اعام نمودند با عادی شــدن 
وضع جامعه بــرای مرحوم احقر مراســم یادبودی 
توســط اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری، حج و زیــارت و مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شــورای اسامی شــهر همدان برگزار 

شود؛
3. در جلســه آتــی ســمیعی از کمیســیون 
گردشــگری اتاق بازرگانــی، نماینــده جامعه هتل 

داران و نماینــده دفاتــر خدمات مســافرتی جهت 
برنامه ریزی گردشگری سامت دعوت شود؛

4. مقرر شــد طرح گردشگری شــهری توسط 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با 
همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، شرکت ســیاحتی علیصدر و راهنمایان 

گردشگری پیگیری شود.
*دستور جلسه ) 30 فروردین(:

ارائه گزارش بودجه توسط معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری

*پیشنهادها:
1. مقــرر شــد مــوارد ذیــل از ســوی معاونت 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری 
پیگیــری و نتیجه در قالــب گزارشــی مکتوب در 
جلسه آتی کمیته ارزیابی مورخ 20 اردیبهشت مرکز 

مطالعات ارائه گردد:
_ ارائه گزارش آخرین تفریغ بودجه سال 98 در 

قالب پاورپوینت و همراه با ارقام و جزئیات؛
_ ارائه تحلیل و گزارش حوزه مدیریتی معاونت 
برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهرداری در 

خصوص موارد مطروحه در بند یک.
_ ارائه و مقایسه روند تفریغات هر ردیف نسبت 

به دو سال گذشته.
2. مقرر شد در جلسه مشترک کمیته ارزیابی و 
آموزش مرکز مطالعات مورخ 13 اردیبهشت امسال 
از ابــرار خرم معاون مالی شــهردار دعــوت به عمل 
آید تا در خصــوص تدابیر اتخاذشــده، دیدگاه ها و 

دغدغه ها در زمینه هزینه کرد و منابعی که در اختیار 
دارد و اقدامات صورت گرفتــه در این زمینه، گزارش 
ارائه نمایــد. همچنین، مقرر شــد مولــوی رئیس 
مرکز مطالعات در جلســه آتی کمیته حضور یابد و 
رهنمودهــای الزم جهت تدوین خط مشــی کمیته 

ارزیابی را ارائه نماید.
3. مقرر شــد تمامی اعضــای کمیتــه نهایتًا تا 

تاریخ
یکــم اردیبهشــت امســال دســتور جلســات 
پیشــنهادی و موارد مدنظر خود جهت تهیه جدول 
زمان بندی دســتور کارهای کمیتــه ارزیابی را برای 

دبیر این کمیته ارسال کنند.
4. مقرر شــد فایل آیین نامه مالــی و معاماتی 
شهرداری ها توسط دبیر کمیته ارزیابی برای رئیس 
کمیته ارســال گردد و در صورت صاحدیــد او، در 

اختیار اعضای کمیته نیز قرار گیرد.
*تلفیقی دستور جلسه ) 25 اردیبهشت(:

ارائه گزارش تحلیلی حوزه منابع انســانی توسط 
واحد بهبــود روش هــای معاونــت برنامه ریزی و 

توسعه سرمایه انسانی شهرداری
* پیشنهادها:

1. در راستای پیگیری مصوبه جلسه قبلی کمیته 
مورخ 25 آبــان 98 با موضوع ذیل: »بــا عنایت به 
اعام نیاز معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انسانی شهرداری مبنی بر ضرورت ساماندهی بهینه 
نیروی انســانی فعال در شــهرداری همدان، مقرر 
شد اصغری صارم به نمایندگی از دو کمیته ارزیابی 
و آمــوزش مرکــز مطالعــات، گزارش کارشناســی 
آسیب شناســی وضــع موجود ســرمایه انســانی 
شــهرداری همدان در راســتای تدوین طرح تحول 
اداری را تهیه نماید تا به مقامات ذی ربط ارائه شود.

همچنیــن مقــرر شــد معاونــت برنامه ریزی 
همکاری و هماهنگی الزم با اصغری صارم در مسیر 
تدوین گزارش مذکور و ارائه هرگونه فایل و اطاعات 
موردنیاز از ســوی او را بــه عمل آورد« مــوارد ذیل 

مصوب شد:
_ مقرر شد مطالعات اولیه آسیب شناسی وضع 
موجود توسط دکتر اصغری صارم انجام شود و حق 
الزحمه وی تا سقف 50 ساعت با هماهنگی حضرت 
زاده از ســوی مرکــز مطالعــات به اصغــری صارم 

پرداخت گردد.
_ در راستای توســعه بهره وری مدیریت شهری، 
پیشــنهاد شــد راهکارها و دیدگاه علمی موجود در 
گزارش مذکــور به عنوان عاملیت چهــارم در اختیار 

شرکت مشاور نقش جهان قرار گیرد.
_ با توجه به تجربــه و تخصص مرتبط دکتر پیر 
حیاتی، پیشــنهاد شــد دکتر اصغری صارم در روند 
تدوین گزارش فوق الذکر هماهنگی الزم با ایشان را 

داشته باشد.
2. مقرر شــد دبیر کمیته ارزیابــی، برنامه ریزی 
و بودجه مرکــز مطالعات مجموعه مصوبات ســال 
98 این کمیته را در اختیار حضــرت زاده و معصوم 
زاده قرار دهد تــا پیگیری موضوعــات مربوطه در 
شهرداری همدان متناســب با این مصوبات انجام 

شود.
3. مقرر شــد پس از اتمام ارائه گزارش تحلیلی 
حوزه منابع انســانی توســط واحد بهبود روش های 
معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شهرداری، رئیس کمیته یک تحلیل علمی پیرامون 
مباحث مطرح شــده در گــزارش، جهت ارســال به 

شورای اسامی شهر تدوین نماید.
4. به منظور ارتقا کارآمدی مباحث و بهینه سازی 
روند برگزاری جلسات، مقرر شد گزارش هایی که در 
جلسه ارائه خواهند شــد، قبل از جلسه توسط دبیر 

کمیته برای اعضای کمیته ارسال شوند.
5. با توجه به گزارش »تطابــق 66/02 درصدی 
سمت ســازمانی و ســمت نیروهای دارای پست 
رســمی در شــهرداری همدان«، مقرر شد حضرت 

زاده در جلســه آتی کمیتــه، برنامه هــا، راهکارها 
و جــدول زمان بنــدی معاونــت برنامه ریــزی و 
توسعه سرمایه انســانی شــهرداری همدان برای 
بهتر شــدن ایــن نســبت و افزایش بهــره وری و 
بهینه ســازی شــرایط حاضر همراه با چالش های 
و محدودیت های موجود در این مســیر را احصا و 

گزارش نماید.
*تلفیقی دستور جلسه ) 25 اردیبهشت(:

ارائه گزارش تحلیلی حوزه منابع انســانی توسط 
واحد بهبــود روش هــای معاونــت برنامه ریزی و 

توسعه سرمایه انسانی شهرداری
* پیشنهادها:

1. در راستای پیگیری مصوبه جلسه قبلی کمیته 
مورخ 25 آبــان 98 با موضوع ذیل: »بــا عنایت به 
اعام نیاز معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انســانی شــهرداری مبنی بر ضرورت ســاماندهی 
بهینه نیروی انســانی فعال در شــهرداری همدان، 
مقرر شــد دکتر اصغری صارم بــه نمایندگی از دو 
کمیته ارزیابــی و آموزش مرکــز مطالعات، گزارش 
کارشناســی آسیب شناســی وضع موجود سرمایه 
انسانی شهرداری همدان در راســتای تدوین طرح 
تحــول اداری را تهیه نمایند تا بــه مقامات ذی ربط 
ارائه شود. همچنین مقرر شد معاونت برنامه ریزی 
همکاری و هماهنگی الزم با دکتر اصغری صارم در 
مســیر تدوین گزارش مذکور و ارائه هرگونه فایل و 
اطاعات موردنیاز از سوی وی را به عمل آورد« موارد 

ذیل مصوب شد:
_ مقرر شد مطالعات اولیه آسیب شناسی وضع 
موجود توسط دکتر اصغری صارم انجام شود و حق 
الزحمه ایشان تا سقف 50 ساعت با هماهنگی آقای 
حضرت زاده از ســوی مرکز مطالعــات به اصغری 

صارم پرداخت گردد.
_ در راستای توســعه بهره وری مدیریت شهری، 
پیشــنهاد شــد راهکارها و دیدگاه علمی موجود در 
گزارش مذکــور به عنوان عاملیت چهــارم در اختیار 

شرکت مشاور نقش جهان قرار گیرد.
_ با توجه به تجربــه و تخصص مرتبط دکتر پیر 
حیاتی، پیشنهاد شــد اصغری صارم در روند تدوین 
گزارش فوق الذکر هماهنگی الزم با ایشان را داشته 

باشند.
2. مقرر شــد دبیر کمیته ارزیابــی، برنامه ریزی 
و بودجه مرکــز مطالعات مجموعه مصوبات ســال 
98 این کمیته را در اختیار حضــرت زاده و معصوم 
زاده قرار دهد تــا پیگیری موضوعــات مربوطه در 
شهرداری همدان متناســب با این مصوبات انجام 

شود.
3. مقرر شــد پس از اتمام ارائه گزارش تحلیلی 
حوزه منابع انســانی توســط واحد بهبود روش های 
معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شهرداری، رئیس کمیته یک تحلیل علمی پیرامون 
مباحث مطرح شــده در گــزارش، جهت ارســال به 

شورای اسامی شهر تدوین نماید.
4. به منظور ارتقا کارآمدی مباحث و بهینه سازی 
روند برگزاری جلسات، مقرر شد گزارش هایی که در 
جلسه ارائه خواهند شــد، قبل از جلسه توسط دبیر 

کمیته برای اعضای کمیته ارسال شوند.
5. با توجــه به گزارش »تطابــق 66/02 درصدی 
ســمت ســازمانی و ســمت نیروهای دارای پست 
رســمی در شــهرداری همدان«، مقرر شد حضرت 
زاده در جلســه آتی کمیتــه، برنامه هــا، راهکارها و 
جدول زمان بنــدی معاونت برنامه ریزی و توســعه 
سرمایه انسانی شــهرداری همدان برای بهتر شدن 
این نسبت و افزایش بهره وری و بهینه سازی شرایط 
حاضر همــراه بــا چالش هــای و محدودیت های 

موجود در این مسیر را احصا و گزارش نماید.

آمار کمی جلسات کمیته ها
جلسات عنوان 

برگزارشده
طرح پژوهشی 

بررسی شده

211شورای پژوهشی

_1شهرسازی و معماری

31حمل ونقل و ترافیک

_1فنی، عمرانی و امور زیربنایی

_2آموزش، بهره وری و بهبود روش ها

_3اقتصاد و سرمایه گذاری

_1گردشگری

321خدمات شهری، محیط زیست و سالمت

11فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

_1فناوری اطالعات و شهر هوشمند

_3ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه

گزارش کارشناسی
نگارندهعنوان گزارش*

کمیته عمران، امور زیربنایی و محیط زیستمطالعه و ساماندهی قنوات سطح شهر همدان1

کمیته اقتصاد و سرمایه گذاریابعاد و آثار کرونا بر اقتصاد ایران و جهان2

کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند برنامه ها و اقدامات سازمان فاوای شهرداری همدان3

کمیته حمل ونقل و ترافیکبررسی طرح جامع کالن شهر همدان در حوزه ی حمل ونقل4

کمیته شهرسازی و معماریبررسی ضوابط اجرای بام سبز در شهر همدان5

شورای پژوهشی 
شرح جلسهتاریخ

99/2/4

دستور جلسه:                                    
-بررسی طرح پژوهشی با عنوان »مقایسه روش های مختلف تولید و به روزرسانی نقشه های دیجیتالی شهری«؛

_ زمان بندی چاپ پیش شماره دو فصلنامه مرکز مطالعات.

پیشنهادها:
1. پس از بحث و بررسی اساتید پیرامون طرح پژوهشی با عنوان »مقایسه روش های مختلف تولید و به روزرسانی نقشه های دیجیتالی شهری« موافقت اصولی با کلیات طرح 

صادر و مقرر شد موارد زیر در پروپوزال مدنظر قرار گیرد:
_ شناسایی روش های نقشه برداری و کروکی در شهرداری همدان؛

_ ارزیابی و آسیب شناسی روش های انجام شده در شهرداری؛
_ مقایسه و پیشنهاد روش های انجام کار در شهرداری بر اساس نمونه های قابل انجام در ایران و سایر کشورها؛

_ برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شهرداری به منظور آشنایی با انواع روش های نوین برداشت.
2. مقرر شد اولین پیش شماره فصلنامه در اواخر تیرماه منتشر شود.

99/2/25

دستور جلسه:
_ تعیین ترکیب نهایی کمیته های حقوقی و فرهنگی، اجتماعی و ورزشی؛

_ بررسی تشکیل کارگروه های میراث فرهنگی و محیط زیست )حفظ باغات(؛
_ اولویت بندی و زمان بندی نشست های هم اندیشی؛

_ تدوین کتابچه ترجمه مقاالت به روز در حوزه مدیریت شهری.

پیشنهادها:
1. پس از بحث و بررسی اساتید پیرامون ترکیب نهایی کمیته حقوقی و کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ترکیب نهایی به شرح جدول 1 و جدول 2 مورد موافقت قرار گرفت؛

2. پس از بحث و بررسی پیرامون بررسی تشکیل کارگروه های میراث فرهنگی و محیط زیست مقر رشد: کارگروه میراث فرهنگی ذیل کمیته فرهنگی و کارگروه محیط زیست 
)حفظ باغات( ذیل کمیته شهرسازی و معماری تشکیل شود؛

3. پس از بحث و بررسی اساتید شورای پژوهشی عناوین نشست های شهراندیشی به شرح جدول 3 مورد موافقت قرار گرفت؛
4. پس از بحث و بررسی اساتید شورای پژوهشی پیرامون چاپ کتابچه مقاالت ترجمه شده مقرر شد: مقاالت مذکور پس از بحث و بررسی کمیته های مرکز مطالعات در اولین 

پیش شماره دو فصلنامه مرکز مطالعات در اواخر تیرماه چاپ شود؛
5. پس از بحث و بررسی اساتید پیرامون جلوه نامناسب و آلودگی های ناشی از استعمال قلیان در پیاده راه بلوار ارم مقرر شد طی نامه ای پیشنهاد نصب تابلو ممنوعیت 

استفاده از قلیان در پیاده راه به شورای شهر جهت پیگیری ارسال شود.

نگاه مرکز مطالعات شورا به مشکالت شهری همدان
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سازمان آگهــی های روزنامـــه هگمتـــانه 

مناسب تریـن تعرفه های تبلیغاتــــی

دقیق تریـن گستـــره توزیع استانــــی

شرکت تعاونی چند منظوره شکوه شاهد در نظر دارد یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی واقع در شهرک 
ولیعصر، روبه روی درب دوم صداوسیما، بِر خیابان اصلی به مبلغ کارشناسی شده را از طریق مزایده به فروش 
برســاند. لذا از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود ظرف مدت 7 روز از انتشار آگهی مدارک خود را به دفتر شرکت 

تعاونی واقع در خیابان استادان، نبش خیابان قیام، پالک 124 تحویل دهند.
 الف- شرکت کنندگان جهت دریافت مدارک مزایده به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

 ب- شــرکت کنندگان می بایست 5 درصد مبلغ پیشــنهادی چک رمزدار در وجه شرکت تعاونی تهیه و در پاکت 
»ب« قرار دهند.

 ج- شرکت کنندگان مبلغ پیشنهادی و فرم شرکت در مزایده را در پاکت »الف« قرار دهند.
 د- شرکت در رد یا قبول برنده مزایده مختار بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارند.

شرکت تعاونی چند منظوره شکوه شاهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون آگهی مزایده
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 46

برابر رأی شــماره 139860326006001835-1398/12/10 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا طاهری 
فرزند صفر به شــماره شناسنامه 17981 صادره از مالیر ششدانگ یک باب مغازه 
)حجره( به مساحت 134/43 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقــع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی خانم صغری فتاحی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/07          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/22
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی حصر وراثت
م.الف 108

آقای حمید یزدانی تابنده دارای شناسنامه شماره 6240 به شرح دادخواست به کالسه 
111/85/99 از این شــعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان حمزه علی یزدانی تابنده به شناسنامه شماره 21 در تاریخ 1370/05/02 
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت 
بــه: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزنــد ذکور 2- عباس 
یزدانی تابنده فرزند حمزه علی به شماره شناسنامه 29 متولد 1341 صادره از بهار فرزند 
ذکور 3- روح انگیز یزدانی تابنده فرزند حمزه علی به شماره شناسنامه 50 صادره از بهار 
متولد 1344 فرزند اناث 4- مهرانگیز یزدانی تابنده فرزند حمزه علی به شماره شناسنامه 
21 صادره از بهار متولد 1338 فرزند اناث 5- فرنگیس یزدانی تابنده فرزند حمزه علی به 
شماره شناسنامه 6239 صادره از بهار متولد 1347 فرزند اناث 6- یاقچی اله یاری فرزند 
بختیار به شماره شناسنامه 405 صادره از کبودراهنگ متولد 1313 همسر متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مفدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یکماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

آگهی ابالغ اجراییه مهریه پرونده
 اجرایی شماره 139804026781000648:

م.الف 54

بدینوســیله به آقای جواد بیجنوند قینلی نام پدر محمدیار تاریخ تولد 1370/01/01 
شــماره ملی 3920197828، ابالغ می شــود که خانم بهنــاز حیدری جهت وصول 
مبلــغ 9/779/800/000 ریال )مبلغ ریالی تعداد 214 عدد ســکه طالی تمام بهار 
آزادی موضوع الزم االجرا( به اســتناد مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 17454-
1387/04/25 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 10 شهر مالیر علیه شما صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9800687 در این اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 
98/09/28 مأمور اداره پست مالیر، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

پری الوندی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر تاریخ انتشار:

1399/03/07

در اجرای مقررات ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استناد به ماده 208 و ماده 247 الحاقی، و آخرین اصالحیه های 
مربوطه، بدینوسیله آراء قطعی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی محترم آقای حمیدرضا کاوه به شماره ملی 0065143132  
بشرح جدول ذیل ابالغ می گردد، لذا مقتضی است ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به واحد حسابرسی مالیات 
بــر ارزش افــزوده کد 0921-24 به آدرس: همدان -  بلوار 15 فروردین - کوچه شــهید احد نوری -  اداره مالیات بر ارزش 
افزوده،  طبقه اول مراجعه نموده و نســبت به پرداخت یا ترتیــب پرداخت بدهی مالیاتی خود و بهره مندی از فرصت ایجاد 
شده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی، وفق مقررات مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت تعیین شده 

اقدامات قانونی بعدی بعمل می آید.

م.الف  225 

دورهسال
شماره 

رأی
تاریخ رأی

درآمد مشمول قبل از 
رأی )ریال(

عوارض )ریال(مالیات )ریال(
درآمد مشمول پس از 

صدور رأی )ریال(
عوارض )ریال(مالیات )ریال(

13881329871398/10/1279/454/5521/191/8181/191/81879/454/5521/191/8181/191/818

13882329881398/10/12395/463/0885/931/9465/931/946395/463/0885/931/9465/931/946

13883329891398/10/125/922/011/21888/830/16888/830/1685/922/011/21788/830/16888/830/168

13884329901398/10/1228/426/169/704426/392/546426/392/54628/426/169/704426/392/546426/392/546

13891329831398/10/1232/526/314/940487/894/724487/894/72432/526/314/940487/894/724487/894/724

13892329841398/10/1238/119/170/312571/787/555571/787/55538/119/170/312571/787/555571/787/555

13893329851398/10/1214/118/064/167211/770/963211/770/96314/118/064/167211/770/963211/770/963

13894329861398/10/12106/782/4661/601/7371/601/737106/782/4661/601/7371/601/737

13901329911398/10/12191/608/5054/215/3873/448/953191/608/5054/215/3873/448/953

13902329921398/10/12232/504/1715/115/0924/185/075232/504/1715/115/0924/185/075

13903329931398/10/12372/513/9328/195/3076/705/251372/513/9328/195/3076/705/251

13904329941398/10/12745/898/67716/409/77113/426/176745/898/67716/409/77113/426/176

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان همدان 

اداره کل زندانهای اســتان همدان در نظر دارد دســتمزد طبخ غذای زندانهای تابعه )زندان مرکزی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانــون اصالح و تربیت و 
بازداشتگاه، زندان مالیر ،زندان نهاوند  و زندان تویســرکان( را برای مدت 11 ماه از مورخه 1399/03/01 الی 01/31/ 1400 ازطریق مناقصه عمومی واگذار نماید 
لذا از افراد حقیقی و حقوقی که دارای سوابق مرتبط درامرپخت غذادر بیمارستانها ،دانشگاهها وپادگانها وزندانها بوده و دارای صالحیت الزم از مراجع رسمی کشور 
و  همچنین  عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( نیز باشند  دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســنادمناقصه از 9 صبح روزیکشنبه مورخ 99/2/21 
لغایت  9 صبح روز شنبه مورخ 99/2/27به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت واز10 صبح روز شنبه مورخ 99/2/27 لغایت 9 صبح 
روز یکشنبه مورخ 99/3/11 پیشنهاد قیمتی خودرادرسامانه فوق بارگذاری و به صورت دستی تا ســاعت 9 صبح تحویل دبیرخانه اداره کل زندانها نموده و رسید 

دریافت نمایند. ) تحویل دستی پاکت ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا ارجاع کار به دبیرخانه الزامی است(
  زمان بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/03/11  وبا وجود یک شرکت کننده  نیز بازگشایی قابل انجام  است .

) جهت شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت الزاما باید اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( دریافت شده باشد در غیر این صورت امکان بارگذاری و 
اعالم قیمت در سامانه وجود نخواهد داشت.( 

طریقه اعالم قیمت : دستمزد طبخ غذا برای یک نفر در روز )صبحانه ، ناهار ، شام ( وماهانه و قیمت کل رادرسامانه بصورت فر مول زیر قید نمایید.
فرمول و محاسبه قیمت :           قیمت کل =334 ×  قیمت روزانه × 7400

شایان ذکر است تعداد 7400 نفر میانگین پخت غذای روزانه می باشد و بر اساس آمار زندانیان این تعداد نوسان خواهد داشت لذا مبلغ پرداخت شده بر اساس آمار 
واقعی خواهد بود . 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 340.000.000  ریال می باشد که به دو صورت :الف(ضمانت نامه بانکی ب( واریز وجه نقد قابل ارائه است. 
 حساب شبای شماره IR 97010000 4065013107730084 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان های استان همدان جهت واریز وجه نقد  معرفی می گردد.

 الزم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست کلیه اسناد مناقصه : پاکت الف  : حاوی اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی -  پاکت ب : حاوی اسناد مناقصه 
) قرارداد بامهر وامضاء ( ، اساسنامه مرتبط با فعالیت شــرکت در زمینه طبخ غذا ، رزومه کاری و ارائه حســن انجام کار از فعالیت های قبلی و داشتن سابقه فعالیت 
دربیمارســتانها – پادگانها –دانشگاهها - زندانها ویا موراد مشــابه ،آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رســمی ، تاییدیه حفاظت و بازرسی زندان مبنی بر صالحیت 
فعالیت در زندانها  پاکت ج : حاوی  فرم پیشنهاد قیمت  را در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir ثبت و بارگذاری نمایند.)شایان 

ذکر است درصورت عدم تمایل به تحویل فیزیکی اسناد حتماً پاکت ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید به صورت دستی تحویل دبیرخانه اداره کل گردد.( 
شرایط : 

1- حضور یک نفر به عنوان کارشناس تغذیه دارای تخصص در طول مدت قرارداد.
2- تهیه مواد اولیه ، لوازم و تجهیزات جهت پخت غذا شامل دیگ های صنعتی و ...  و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن بر عهده کار فرما می باشد.

3- باتوجه به عدم وجود آشــپزخانه در بازداشــتگاه و طبخ غذای مورد نیاز آن در کانون اصالح و تربیت  ، پیمانکار موظف به داشتن یک دستگاه خودرو مجهزبه 
اتاقک بهداشتی با راننده ، جهت حمل غذا از کانون به بازداشتگاه  در طول مدت قرارداد می باشد . 

4- برنامه غذایی درسال بصورت فصلی توسط کارشناس تغذیه با هماهنگی اداره بهداشت و درمان اداره کل تنظیم و در اختیار پیمانکارقرارداده می شود. 
توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ستاد قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار می باشد.

اطالعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبت شده است و جهت کسب اطالعات به آدرس ابتدای خیابان 
هنرستان – اداره کل زندان های استان همدان مراجعه و یا با شماره تماس 08138260752 )اداره امور مالی و پشتیبانی( تماس حاصل فرمایید.  
روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت دوم 99/02/23

بعضی از بندهای آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي ساده کد 01-99 شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان به 
تاریخ های انتشار: نوبت اول مورخ 99/02/21 و نوبت دوم مورخ 99/02/24 در روزنامه هگمتانه، به شرح ذیل اصالح مي شود:  

 مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از تاریخ 99/02/24 لغایت 99/02/31 
 مهلت بارگذاري اسناد در سامانه ستاد: تا ساعت 16 روز  یکشنبه مورخ 99/03/11

 تاریخ جلسه توجیهي: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 
 تاریخ بازگشائي پاکات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/03/12

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/02/23
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/02/27

1399.826 هیأت موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی
 م.الف 38آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 98/92 مورخ 99/02/14 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مظاهر ترابیان فرزند صحبت اله به شماره شناسنامه 6699 صادره از اسدآباد در ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 93/29 مترمربع در 
قسمتی از پالک باقیمانده 2214 اصلی جهت الحاق به پالک های 2214/16 و 1943/5 اصلی واقع در اسدآباد، خ رفسنجانی، کوچه احد خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای حجت 
نجاتی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی ـ   رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد نوبت چاپ اول:1399/02/23              نوبت چاپ دوم: 1399/03/07
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تشریح رویکرد شهرداری همدان در خصوص کرونا در کمیسیون برنامه ریزی مجمع شهرداران کالن شهرها

جبران کسری بودجه شهرداری همدان با بسته های سرمایه گذاری
افزایش سهم هوشمندسازی شهرها در بودجه شهرداری ها

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: در کمیســیون 
برنامه ریزی مجمع شــهرداران کالن شهرهای ایران، 
پیش بینی بسته های سرمایه گذاری به عنوان راهی 
برای جبران کســری بودجه در دوران کرونا توسط 

شهرداری همدان تشریح شد.
به گزارش هگمتانه، رویکرد شــهرداری همدان 
در خصــوص کرونــا در کمیســیون برنامه ریزی و 
سرمایه  سازمانی مجمع شــهرداران کالن شهرهای 

ایران تشریح شد.
کمیســیون برنامه ریــزی و سرمایه ســازمانی 
مجمع شــهرداران کالن شــهرهای ایران با حضور 
معاونان برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 

شهرداری های کالن شهرها تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که به شیوه ویدئو کنفرانس برگزار 

شد هر یک از معاونان شــهرداری های کالن شهرها 
به بیان تجارب خود در ارتباط با مسائل کالن شهرها 
و مقابله و کنترل شیوع کرونا توسط شهرداری ها و 

بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار همدان ضمن بیــان تجــارب و اقدامات 
شــهرداری همدان در ایــن خصوص عنــوان کرد: 
شــهرداری همدان در تبصره ذیل بودجــه به چهار 
اولویت شامل حقوق و دســتمزد کارکنان، نگهداری 
شهر در حد تنظیف و پاک سازی و ایجاد و نگهداری 
فضای ســبز، انجام کارها و پروژه هــای نیمه تمام 
و جلوگیری از فعالیت های غیرضــروری را در نظر 
گرفته اســت تا از کاهش حقوق و مزایای کارکنان 
که بخشــی از اقشــار جامعه محســوب می شوند 

پیشــگیری شــود. مرتضی حضرت زاده همچنین 
از پیش بینی بسته های ســرمایه گذاری در بودجه 
در پروژه های انبوه که قابلیت ســرمایه گذاری دارند 
به عنوان بخش دیگری از اقدامات شهرداری همدان 
برای جبران کسری بودجه با توجه به شرایط کرونا 
نام برد و افزود: فعال شدن ســتاد مردمی کرونا با 
محوریت شهرداری و توزیع بسته های معیشتی به 
اقشار آســیب پذیر از رویکردهای شهرداری همدان 

در این دوره بوده است.
بر اســاس این گــزارش در این جلســه مقرر 
شــد شــهرداری های کالن شــهرها نســبت بــه 
اشتراک گذاری تجارب خود در خصوص تاب آوری، 
دورکاری و نحــوه اختصــاص بودجــه خاص در 

شرایط کرونا تبادل نظر کنند.

همچنیــن مقــرر شــد شــهرداری ها گزارش 
سه ماهه نخست سال جاری شامل میزان کاهش 
درآمدها، هزینه های مازاد و خسارت های واردشده 
ناشــی از بحران کرونــا را جهت طــرح در مجمع 
کالن شــهرها و جمع بندی برای ارائه به ســازمان 
شــهرداری ها، دولت و مراجع تصمیم گیرنده برای 

حمایت و کمک به شهرداری ها ارسال کنند.
همچنیــن توجه بــه اهمیت توســعه و تمرکز 
بیشــتر به مباحث مربوط به فــاوا و الکترونیکی 
کردن خدمات شــهرداری به عنوان یکی از راه های 
برون رفت از بحران کرونا یکــی دیگر از تصمیمات 
این کمیسیون بود که مقرر شد سهم فعالیت های 
هوشمندســازی و الکترونیــک کردن شــهرها در 

بودجه شهرداری افزایش یابد.

شهردار همدان در بازدید از مجتمع آموزشی درمانی بعثت:

وضعیت مناسب همدان در کرونا نتیجه زحمات مدافعان سالمت

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــهردار همدان در 
بازدید از مجتمع آموزشی درمانی بعثت گفت: وضعیت 
مطلوب کرونا در همدان نســبت به دیگر اســتان ها 

نتیجه زحمات کادر درمان و مدافعان سالمت است.
به گزارش هگمتانه، شــهردار همــدان به اتفاق 
هیأت همراه از پروژه های در حال ساخت مجتمع 

آموزشی درمانی بعثت بازدید کرد.

عبــاس صوفــی از بخــش اورژانــس، باند 
بالگرد اورژانس امــداد هوایی و محوطه روبروی 
پــروژه مرکز جامع ســرطان بازدید کــرد و مدیر 
ایــن مجتمع گزارشــی از روند ارائــه خدمات به 
مراجعان در زمان شــیوع ویــروس کووید 19 و 
ایثار و فداکاری کارکنــان این مجتمع و همچنین 
پروژه های بهره برداری شــده در ســال گذشته و 

درحال ساخت پرداخت.
شــهردار همدان با قدردانــی از کارکنــان این 
مجموعه گفت: کادر درمان ایــن مجتمع در کنترل 
بحران کرونــا خــوش درخشــیدند و تالش های 
پزشــکان، پرســتاران و همه کارکنان این مجموعه 
ســبب شــد از شــرایط بهتری نســبت به دیگر 

استان ها برخوردار باشیم.

عبــاس صوفــی تصریح کــرد: هــدف از این 
بازدید ایجــاد تعامل بود تا بتوانیــم با همکاری و 
تدبیر راهکارها کمک بیشــتری به حوزه ســالمت 
داشته باشیم و در این راســتا مسؤوالن و کارکنان 
شــهرداری همراهی و حمایت الزم را به عمل آورده 
و هــر اقدامی الزم باشــد در جهت بهبــود کیفیت 

زندگی شهروندان انجام شود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان:

ایجاد سرویس بهداشتی پیش ساخته در کوی فرهنگیان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
سرمایه گذاری شــهرداری همدان گفت: سرویس 
بهداشتی 4 چشــمه پیش ســاخته مدرن در کوی 

فرهنگیان همدان ایجاد شد.
به گزارش هگمتانه، مهــران حاجیان اظهار کرد: 
سرویس بهداشتی 4 چشمه پیش ساخته مدرن 
توسط سازمان ســرمایه گذاری شهرداری در پارک 

شهید باهنر کوی فرهنگیان مستقر شد.
وی افزود: به دنبال این هســتیم تا پارک های 
دیگر شــهر همــدان نیز بــه این ســرویس های 

بهداشتی مجهز شوند.
رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری شــهرداری 
همدان با اشاره به این طرح گفت: اعضای شورای 

اسالمی شهر همدان،

و مدیر منطقــه 4 شــهرداری از اســتقرار این 
سرویس بهداشتی ها بازدید کردند.

حاجیان خاطرنشــان کــرد: تمامــی اعضای 
شــورای اســالمی شــهر همدان از این سرویس 

بهداشتی ها ابراز رضایت کردند.
وی با اشــاره به نــوع ســرمایه گذاری در این 
طرح بیان کرد: نوع ســرمایه گذاری در این طرح 

بی ُا ال تی )b.o.l.t( بوده و ارزش نهایی اعتبار 
این پروژه 200 میلیــارد ریال در بخش خصوصی 

بوده است.
رئیس ســازمان ســرمایه گذاری شهرداری 
همدان در گفتگو بــا برنا، عنوان کــرد: ریالی 
از بودجه شــهرداری هزینه این طرح نخواهد 

. شد

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان

وقوع برخی جرایم توسط مسافربرهای شخصی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره 
افزایش مؤسسات مســافربرهای شخصی  به 
در اســتان، گفت: با توجه به وقوع برخی جرائم 
توسط مسافربرهای شــخصی ساماندهی این 
نوع مؤسســات از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

است.
به گزارش هگمتانه، حسین عسگری اظهار 
کرد: در سال های گذشــته یکی از برنامه های 
ابالغــی معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قــوه قضائیه اقدامــات اجرایی و 
راهبردی در جهت کاهــش گمنامی مجرمان و 
ساماندهی خودروهای مســافر بر شخصی با 

هدف پیشگیری از جرم بوده است.
وی ادامــه داد: برخــی از جرائم توســط 
مســافربرهای شــخصی صــورت گرفتــه و 
تعدادی از مجرمان ضمن ســوء اســتفاده از 
خالءهــای قانونی و نظارتی موجــود در قالب 
راننده مسافرکشــی کرده و اقــدام به اخاذی، 
سرقت، زورگیری و سایر جرائم می کنند و این 
موضوع تهدیدی جدی برای شهروندان به ویژه 
بانوان اســت به همین علت ضرورت سهولت 
شناســایی مرتکبان جرم و کاهــش گمنامی 

بیش از پیش ملموس است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان همدان ابراز کرد: در سال های اخیر 
با افزایش مؤسســات مسافربری شخصی و 
اینترنتی برخی مالــکان خودرو بدون رعایت 
هیچ گونه ضوابط و مقررات قانونی و بعضًا با 
هدف ســودجویی و بازاریابی با چشم پوشی 
از ضوابــط اقــدام به جــا به جایی مســافر 

می کنند.
وی افزود: بــا توجه به شــرایط اقتصادی 
حاکم در جامعــه، کاهش تــوان خرید مردم 

و پاییــن بــودن نرخ خدمــات توســط این 
مسافربرها اســتقبال عمومی نیز از این قبیل 
خودروها روز به روز در حال افزایش است اما از 
طرفی هیچ گونه نظارتی نیز بر این مسافربرها 
صورت نگرفته و مرجع متولی ساماندهی این 

نوع مسافربرها نیز نامشخص است.
عسگری بیان کرد: به پیشنهاد این معاونت 
موضوع مذکــور توســط تمــام معاونت های 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم حوزه های 
قضائی سراسر کشــور مورد بررسی قرار گرفت 
و راهکارهــای طــرح کاهــش گمنامــی این 
مســافربران جمع آوری شــد تا ضمن ارتقاء 
امنیت روانی آحاد مردم اقدامات پیشــگیرانه 
موجــب ناتوان ســازی بزهــکاران از عملیات 
مجرمانه احتمالی و زمینه پیشــگیری از وقوع 

جرم فراهم شود.
وی از جمله راهکارهای قانونی این مسئله 
را ایجاد اتحادیه یا صنف ویــژه این رانندگان 
دانســت و افزود: رانندگان نیــز باید در مرحله 
نخســت از طریق مراجع قانونی احراز هویت 
کنند و در صورتی که مانع قانونی برای کســب 
و پیشــه در این صنف نداشــته و فاقد سابقه 
کیفری باشند می توانند برای اخذ مجوز اقدام 

کنند.
مدیر پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان همدان با بیان اینکه ایجــاد ضوابط و 
مقررات فعالیــت صنفی در راســتای نظارت 
بر عملکــرد، شناســایی و تأییــد هویت این 
مؤسســات مســافربری از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: جهت کاهش 
گمنامی راننــدگان و ایجاد احســاس امنیت 
خاطر مســافران، افراد باید نســبت به نصب 
مشــخصات راننده و کد فعالیت وی در خودرو 

خود اقدام کنند.

تسویه هفتگی

به چند نفر همکار خانم جهت کار در کارگاه 
چاپ لباس نیازمندیم
واقع در شهرک مدنی، سر باغ ها

روبه روی پمپ بنزین یا مهدی)عج(، کوچه توحید 7
حداکثر سن 35 سال        اولویت با ساکنین شهرک مدنی و قاسم آباد می باشد
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هافبک شهرداری همدان:

زیر ساخت های خوب تیم شهرداری
 برای حضور در لیگ های باال

هگمتانه، گــروه ورزش: هافبک تیم فوتبال 
شهرداری همدان گفت: باتوجه به یک بازی کمتر 
و جایگاهی که داریم همچنــان روی کاغذ برای 

صعود به لیگ دسته اول شانس داریم.
کاظم صالحی با اشــاره به حضور خود در تیم 
فوتبال شــهرداری همدان اظهار کرد: بنده از سال 
85 در تیم شــهرداری همدان بــازی می کنم در 
همان ســال ها به همراه تیم به لیگ دسته دوم 
صعــود کردیم و به جز 3 ســال کــه در تیم های 
الوند و پاس حضور داشــتم مجــددًا به این تیم 

بازگشتم.
وی افزود: تا به این لحظه در این تیم فعالیت 
دارم و به همراه این تیم مجددًا به لیگ دو کشور 
صعود کردیم و پس از آن تا مرز لیگ یکی شدن 
پیش رفتیم که متأســفانه لحظات آخر بخت با 

ما یار نبود.
هافبک طراح و خاق تیم فوتبال شهرداری با 
اشاره به وضعیت این فصل تیم فوتبال شهرداری 
همدان گفــت: تیم هــای خوب بــا ظرفیت های 
باالیــی در لیگ دســته دوم حضــور دارند و نیم 
فصــل اول تیم ما رونــد خوبی داشــت و نتایج 

خوبی کسب شد.
صالحی خاطرنشان کرد: البته بد شانسی ها و 
مشکاتی هم به خصوص در نیم فصل دوم وجود 

داشــت و می توانســتیم تا این جای کار جایگاه 
بهتری داشته باشیم و جزو مدعیان اصلی صعود 
باشیم به هر حال فوتبال باال و پایین دارد و ما به 

آینده امیدوار هستیم.
وی با اشاره به تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر 
فوتبال بیان کرد: تعطیلی مســابقات ورزشی به 
خصوص فوتبال که رشــته ای مهیج و پر طرفدار 
محسوب می شــود و کمبود آن در بحث شادابی 
و نشاط اجتماعی کاما محســوس است، و این 
مشکل جهانی ویروس کرونا که همگان را درگیر 
خود کرده بــه اکثر قریــب به اتفاق مشــاغل و 

صنوف آسیب وارد کرده است.
هافبک خاق تیم فوتبال شــهرداری همدان 
عنوان کــرد: البته چــاره ای هم نبــوده و جان و 
ســامت مردم از همه چیز واجب تر است و هیچ 
چیزی نمی تواند جبران کننــده حتی یک قربانی 

یا آسیب از این موضوع باشد.
صالحی با اشــاره به ادامه مســابقات گفت: 
در مورد ادامه تمرینات و مســابقات باید بگویم 
کار مشــکلی اســت، از طرفــی هنوز شــرایط به 
نحوی نیســت که بتوانیــم به راحتی بــه زندگی 
عــادی برگردیــم و هر لحظــه غفلــت می تواند 
تبعات شــدیدی را به دنبال داشــته باشد انجام 
شــیوه نامه ها بهداشــتی که صحبت آن در میان 

اســت در تــوان لیگ هــای ایران نیســت حتی 
تیم هــای لیــگ برتــری به جــز تعــداد خیلی 
محــدودی و اصا نبایــد با امکانــات لیگ های 

اروپایی مقایسه شود.
وی افزود: و از طرفی فاصله ایجاد شده پس 
از تعطیلــی لیگ ها باعث گردیــده آمادگی بدنی 
بازیکنان با افت شدیدی همراه باشد که می تواند 
خدایی ناکــرده موجــب مصدومیت هایی برای 
بازیکنان شــود به هر حال تصمیم بــرای ادامه 

لیگ ها گرفته شده و همه تابع قوانین هستیم
هافبک تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره 
به شــانس صعود این تیم گفت: ما بــا توجه به 
یک بازی کمتر و جایگاهی کــه داریم می توانیم 
در پایان فصل جز تیم های باالی جدول باشــیم 
هرچنــد شــانس صعــود ناچیــزی داریــم اما 

می خواهیم جایگاه بهتری کسب کنیم.
صالحی ادامه داد: تیم شــهرداری دارای زیر 
ســاخت های خوبی بــرای حضــور در لیگ های 
باالست و قبا هم با جوان های همین شهر ثابت 
کردیم لیاقت مان بیشــتر از اینهاســت امیدوارم 
فصل آینــده نگاه ویــژه ای بــه این تیــم برای 

موفقیت و صعود به لیگ باالتر شود.
وی با اشاره به ضعف داوری ها در لیگ دسته 
دوم بیان کرد: در مورد داوری ها، بازی هایی بوده 

که واقعــًا از داوری متضرر شــدیم بعضا خیلی 
مشــهود که یکی از علل این موضوع نظارت کمتر 
در لیگ دســته دوم اســت که بحث تازه ای هم 
نیست و باید توجه بیشتری به این مسأله بشود.

وی با تشکر از کادر فنی عنوان کرد: بنده چند 
سالی است با آقای گل محمدی کار می کنم و با 
همین مجموعه روزهای تلخ و شیرین بسیاری 
را تجربه کردیم و چیزی که همیشه در مجموعه 
ما وجود داشــته یکدلــی و صمیمیــت در کنار 
پشتکار اســت و جا دارد از زحمات ایشان تشکر 

و قدردانی کنم.
هافبک طراح تیم فوتبال شــهرداری در پایان 
گفت: در پایان تشــکر می کنم از عوامل مجموعه 
تیم و باشگاه و البته هادی بلوری کاپیتان ارزنده 
تیم که اوایل فصل دچار مصدومیت شد و با این 
وجود همیشــه کمک حال تیم بود و انشــالله با 
بهبودی و بازگشــت بیش از پیــش تیم را کمک 
خواهد کرد امیدوارم با شــروع مســابقات برای 
هیچ یک از بازیکنان و مربیان و ســایر دســت 
اندرکاران مشکلی ایجاد نشود و به سامت از این 

مرحله عبور کنیم.

سرمربی شهرداری همدان:

شورا و شهردار همواره نگاه مثبت به فوتبال دارند

هگمتانه، گــروه ورزش: تمرینــات این تیم 
بعد از انجام تســت کرونای بازیکنان و اعالم آن 
به فدراســیون فوتبال طبق رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی از 11 خرداد ماه آغاز خواهد شد.
ســرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان با 
اشــاره به آغاز تمرینات لیگ دسته دوم فوتبال 
کشــور اظهار کــرد: بعــد از چند مــاه تعطیات 
اجباری فوتبــال به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
با اعام فدراســیون فوتبال کشور تمرینات لیگ 
دســته دوم فوتبال کشــور از 11 خرداد ماه آغاز 

خواهد شد.
هــادی گل محمدی افــزود: به دلیــل دوری 
چندین ماهه از مســابقات به طور قطع شــرایط 
ادامه مســابقات باوجــود آنکــه همچنان ترس 
از این ویــروس در تمامــی بازیکنــان و عوامل 
فوتبال وجود دارد ســخت بوده همچنین آمادگی 

بازیکنان نیز کاهش پیدا کرده است.
وی با بیــان اینکه به دنبال پایــان خوش در 
ادامه مســابقات هســتیم، گفت: همچنان تیم 
فوتبال شــهرداری همدان برای صعــود به لیگ 
دســته دوم و قرار گرفتن در رده دوم و حضور در 
پلی آف شانس دارد و بازیکنان مان تا لحظه آخر 

برای این هدف تاش خواهند کرد.
گل محمدی عنوان کرد: ما یــک هفته زودتر 
از ســایر تیم ها به دلیل دیدار معوقــه ای که برابر 
شهرداری فومن داریم مســابقات را آغاز خواهیم 

کرد و طبق اعام فدراسیون بازی معوقه ما 5 تیر 
ماه برگزار می شود و مسابقات نیز از دهم تیر ماه 

آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به آینده فوتبال با وجود ویروس 
کرونا بیان کرد: امیــدوارم هرچه زودتر فوتبال به 
وضعیت عادی خود قبــل از وجود ویروس کرونا 
بازگردد و حداقل زودتر واکســن و دارویی برای 
این بیماری کشف شــود چون با شرایط موجود 

ادامه فوتبال سخت خواهد بود.
*مســابقات فوتبال بدون تماشــاگر برگزار 

خواهد شد
ســرمربی تیــم فوتبــال شــهرداری همدان 
عنوان کرد: یکــی از جذابیت هــای فوتبال وجود 
تماشاگران است اما به دلیل وجود این ویروس 
شــاهد هســتیم که تا اطاع ثانوی مســابقات 
فوتبال بدون تماشــاگر برگزار خواهد شــد و این 
موضــوع همانطور کــه در فوتبال آلمــان هم که 
می بینید تا چــه حد جذابیت هــا را کاهش داده 

است.
گل محمــدی با بیــان اینکه تا بــه این هفته 
در شــهرداری همدان فصل خوبی را پشت ســر 
گذاشــته ایم، گفت: خوشــبختانه نگاه شــهردار، 
اعضای شورای اسامی شــهر و ریاست و معاون 
سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری همدان به 
فوتبال مثبت بوده و همین موضوع کار را برای کار 

کردن ما راحت تر کرده است.
*تا ســوت پایان رقابت ها برای کسب سهمیه 

می جنگیم
بازیکن تیــم فوتبال شــهرداری همدان نیز با 
اشاره به شــرایط تیم فوتبال شــهرداری همدان 
اظهار کرد: ما نیم فصل اول مســابقات را بسیار 
خوب پشت ســر گذاشــتیم و یکــی از مدعیان 
اصلی قهرمانی و صعود بودیم و به اذعان تمامی 

کارشناسان فوتبالی تیم فوتبال شهرداری همدان 
در نیم فصل نخست بسیار عالی کار کرد.

حسین قادری افزود: متأسفانه در نیم فصل 
دوم با بدشانســی های زیادی رو به رو شــدیم 
و نــاداوری در چندیــن مســابقات، مصدومیت 
بازیکنــان تأثیرگذار، عــدم تقویت تیــم در نیم 
فصل دوم و نبود زمین تمرین همه و همه دست 
به دســت هم داد تا نتایج نیم فصل نخســت را 

نتوانیم تکرار کنیم.
وی با بیان اینکــه همچنان بــرای حضور در 
پلی آف مسابقات شانس داریم، گفت: نمی توان 
گفت همــه چیــز دســت خودمان اســت بلکه 
وضعیت به نتایج ســایر تیم ها نیز بستگی دارد 
اما یک بازی کمتر در جــدول داریم و می توانیم 
جز تیم های باالی جدول باشیم و همچنان برای 

صعود به پلی آف شانس داریم.
مهاجم گلــزن تیم فوتبال شــهرداری همدان 
خاطرنشــان کرد: تیم فوتبال شــهرداری همدان 
یکی از مجهزترین باشــگاه های غرب کشور بوده 
و از ایــن نظر آینــده مثبتی دارد و این باشــگاه 
می تواند بــا نــگاه ویــژه مســؤوالن و توجه به 
بازیکنان بومی این شــهر به راحتی به لیگ های 

باالتر صعود کند.
قادری با اشــاره به داوری های ضعیف لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور بیان کرد: یکی از عوامل 
مهمی که در این فصل باعث شــد ما از هدف مان 
دور شــویم داوری هــای به شــدت ضعیف این 
مســابقات بود، مــا در چندین بــازی خانگی و 
بیــرون از خانه بــا اشــتباهات داوران امتیازات 

زیادی را از دست دادیم.
وی عنوان کرد: اگر این اشتباهات داوری رخ 
نمی داد در حال حاضر جایــگاه بهتری در جدول 
داشــتیم و می توانســتیم بــرای کســب عنوان 

قهرمانی گروهمان بجنگیم.
این بازیکن مســتعد همدانی با اشــاره به آغاز 
مسابقات با وجود ریشــه کن نشدن ویروس کرونا 
گفت: طبق اعام مراجع بهداشتی همچنان ویروس 
کرونا وجود دارد و چیزی تمام نشــده و واکسن و 
دارویی هم برای آن همچنان وجــود ندارد و با این 

شرایط به طور قطع آغاز فوتبال کار سختی است.
*به دلیــل وقفه طوالنی در مســابقات بدن 
تمام بازیکنان افت کرده و نمی توانیم به ســرعت 

به شرایط قبل بازگردیم
قادری افزود: باید با استرس و رعایت مسائل 
بهداشتی مســابقات را دنبال کنیم که کار سختی 
بوده همچنین به دلیل وقفه طوالنی در مسابقات 
بدن تمام بازیکنــان افت کــرده و نمی توانیم به 
سرعت به شــرایط قبل بازگردیم که این موضوع 
بر روی کیفیت تمام مســابقات فوتبال تأثیرگذار 

خواهد بود.
در پایــان گفتنی اســت؛ با تصمیمــات کان 
وزارت ورزش و فدراســیون فوتبــال رقابت هــای 
لیگ برتر، دسته اول، دســته دوم و سوم فوتبال 
ایران آغاز خواهد شد که امیدواریم تیم ها با رعایت 
شیوه نامه بهداشــتی هیجان را به فضای جامعه 
بازگردانند همچنین شاهد مشکلی برای بازیکنان 

و عوامل مسابقات از نظر ویروس کرونا نباشیم.
امیدواریم تیم فوتبال شــهرداری همدان نیز 
که امســال توانســته از تمامی جهات نسبت به 
فصل گذشــته در لیگ دســته دوم فوتبال کشور 
مثبت عمل کنــد در ادامه مســابقات نتایج قابل 
قبولی را کســب کنــد و در پایان فصل با کســب 

جایگاه مناسب این رقابت ها را به پایان برساند.
شــهرداریچی های همدانی 5 تیر ماه در یک 
دیدار معوقه در فومن به مصاف شــهرداری این 

شهر خواهند رفت.

ورزش

انتقادها به تغییرات انجامید؛
»رشیدی«

 سرپرست ورزش همدان شد
هگمتانه، گروه ورزش: اواســط اردیبهشت ماه گذشته بود 
که طرح انتقاد از عملکرد ورزش شهرســتان همدان در دیدار 
رسانه ها با محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان 

عنوان شد و کمتر از یک ماه این انتقاد منجر به تغییر نیز شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان در آن جلسه از 
تثبیت همه رؤســای ادارات ورزش وجوانان شهرستان ها تا 
یک ماه آینده خبــر داد و گفت: بایــد اداره ورزش و جوانان 
شهرستان همدان فعالیت خود را کمی جدی تر دنبال کند که 

در غیر این صورت باید فکری به حال آن شود.
محسن جهانشــیر با اشاره به تغییر رؤســای شهرستانی 
ادارات ورزش و جوانــان اظهــار کرد: درصدد هســتیم تا 15 
خردادماه رؤسای شهرستانی را تثبیت کنیم تا احکام قطعی 

آنها صادر شود.
وی با اشــاره به وضعیــت اداره تازه تأســیس ورزش و 
جوانان شهرستان همدان گفت: این اداره در ساختار سازمانی 
ما وجود داشــت، عمًا چیزی به عنــوان اداره همدان نبود و 

تمام کارهای این شهرستان در دل اداره کل انجام می شد.
جهانشــیر ادامه داد: هیأت های اســتانی نیــز تمام امور 
شهرستان را خودشــان انجام می دادند که به عقیده من این 
ظلم به دیگر شهرســتان ها بود که ما بعــد از ورود به همدان 

این اداره را راه اندازی کردیم.
وی با بیان اینکه چند کارشــناس نیز جدیدًا به این اداره 
اضافه شده و باید هرچه سریعتر کارهای این اداره روی روال 
بیفتد بیان کرد: یکی از کارهــای این اداره پیگیری راه اندازی 
هیأت های ورزشــی در شهرستان همدان اســت و اگر اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان همدان فعالیت خود را جدی تر 

دنبال نکند مجبور به اتخاذ تصمیمات دیگر هستیم.
حاال تهدید مدیرکل به ثمر نشســت و دست به تغییر در 

دستگاه ورزش شهرستان همدان زد.
طی حکمی از ســوی مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
همدان، علی رشــیدی به عنــوان سرپرســت اداره ورزش و 

جوانان شهرستان همدان معرفی شد.
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
با صدور حکمی علی رشــیدی را به ســمت سرپرست اداره 

ورزش و جوانان شهرستان همدان منصوب کرد.
در بخشی از حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
آمده اســت: نظر به تعهد و تجربه جنابعالــی در امور اجرایی 
و باتوجه به اهمیــت و جایگاه ورزش و جوانــان در جامعه، 
استفاده از ظرفیت های درون ســازمانی، اعتماد به جوانان و 
ســپردن امور مدیریتی به انان، جوانگرایی و عملیاتی نمودن 
آن و اســتفاده از نیروهای تحصیل کرده و بــا انگیزه در امور 
اجرایی به موجب این اباغ به عنوان سرپرست اداره ورزش و 

جوانان شهرستان همدان منصوب می  گردید.
امید است با اتکا به خداوند متعال و بهره گیری از تمامی 
ظرفیت ها، تعامل مناســب با مقامات محلی و بهره مندی از 
همــکاری پیشکســوتان و کارکنان در پیشــبرد اهداف نظام 
مقدس جمهوری اســامی ایران و اعتای ورزش و جوانان 
آن شهرســتان موفق و مؤید باشید. شــایان ذکر است علی 
رشیدی دانشجوی دکتری مدیرت ورزشــی و با پانزده سال 
سابقه کار در پست مسؤول بازرســی اداره کل و رئیس اداره 
ورزش شهرســتان بهار، در کارنامه فعالیت خود دارد. در این 
مراســم صولتی معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل از 
زحمات ملیحه براز سرپرست ســابق اداره شهرستان همدان 
تشکر و قدردانی کرد. جهانشیر نشان داد که به خوبی اوضاع 

و احوال ورزش را رصد می کند و با کسی تعارف ندارد!

خبــر

بازیکن مبتال تمرین نکند؛
شرط تعطیلی تمرینات 
تیم های دارای بازیکن 
»کرونایی« اعالم شد

هگمتانه، گروه ورزش: معاون مرکز ســالمت 
محیط و کار وزارت بهداشــت گفت: اگر یک مورد 
تســت PCR ورزشــکاران مثبت باشــد باید از 
حضور آنها ممانعت شــود. اگر هم 5 نفر در یک 
تیم، تست شان مثبت شــد آن تیم اجازه تمرین 

ندارد.
محســن فرهــادی در ویدئــو کنفرانــس با 
خبرنگاران دربــاره تعیین تکلیــف تیم هایی که 
تســت کرونای برخی از اعضای آنها مثبت اعام 
شده است گفت: شیوه نامه مشــترکی را با وزارت 
ورزش برای برگزاری لیــگ برتر تدوین کردیم که 

راهکار خوبی برای برگزاری مسابقات است.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقات فوتبال فقط 
محدود به لیــگ برتر و دســته اول خواهد بود و 
تمرین و مســابقه ســایر لیگ ها منتفی اســت. 
انجام ماساژ برای ورزشــکار ممنوع است و نباید 

انجام شود.
معــاون مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت افزود: باید اصــول بهداشــتی را کامًا 
رعایت کــرد و از حمــل و نقل عمومی اســتفاده 
نشود. همچنین دوش گرفتن ورزشکاران بایستی 
در منزل انجام شــود. برنامه مســابقات 3 تا 4 
هفته پس از تمرینات و بدون تماشــاگر خواهد 
بود. اگر یک مورد تســت پی ســی آر ورزشکاران 
مثبت شــد از حضور منع می شــود و اگر تســت 
مثبت بــه 5 نفر در یــک تیم افزایــش یابد تیم 

اجازه تمرین نخواهد داشت.
همچنیــن ســخنگوی فدراســیون پزشــکی 
ورزشــی نیز در این مــورد گفت: تنهــا در جریان 
مسابقات اگر 5 نفر تســت کرونای مثبت داشته 
باشــند، آن تیم به طور کامل قرنطینه می شود اما 
از رقابت ها کنار گذاشته نمی شود. این تصمیم در 
مورد شرایط تمرینات فعلی صدق نمی کند چرا که 
هنوز تماســی بین بازیکنان برقرار نشده است که 

بخواهیم در مورد آن تصمیم بگیریم.
شــد  مقــرر  داد:  ادامــه  ســعیدی  رضــا 
آزمایشــگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت برای 
انجام تســت کرونا به تیم ها معرفی شود. درحال 
رایزنی هســتیم تا بــرای انجام تســت کرونا از 

آزمایشگاه ها تخفیف بگیریم.

خبـــر
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غیرت ، اعتماد به نفس و هوشمندی
اجازه فراموش شدن فلسطین را نمی دهد



زالو ها چگونه فربه می شوند؟

کســانی می پرســند چرا با وجود مجــازات برخی 
اخالگران بــازار ســکه و ارز و خــودرو که به شــکل 
ژورنالیستی از آنها به عنوان »ســلطان« یاد می شود، 
آرامش به بــازار بر نمی گــردد؟ مجــازات متخلفان و 
اخالگران -اگر همه جانبه هم بوده باشــد- »شــرط 

الزم« است، نه »شرط کافی«.
شــرط کافی بلکه اول، این است که فراهم کنندگان 
بستر فســاد و اخالگری در مدیریت اجرایی، پیش و 
بیش از ویژه خواران و اخالگران مجازات شوند. یعنی 
مثا همین که در کنار پیگرد خریــداران ویژه خوار ارز و 
سکه و خودرو یا برخی شــرکت های بزرگ، با مدیران 
رانت ســاز در وزارت صمت و بانک مرکزی یا سازمان 

خصوصی سازی هم با جدیت برخورد کنیم.
رهبــر انقاب مــرداد 97 در ایــن بــاره گفتند »در 
قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دالر از ارز 
کشور آن هم درحالی که برای تهیه  ارز مشکل داریم، بر 
اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء 
استفاده کردند. این موارد، مشــکات مدیریتی است 
و ارتباطی با تحریم ها نــدارد... وقتی ارز یا ســکه به 
صورت غلط عرضه و تقسیم می شود، مشکات فعلی 

به وجود می آید.
 ایشان یادآور شدند »این قضیه دو طرف دارد، یک 
طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر 
آن کسی اســت که عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال 
آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی 
که تقصیر عمده متوجه آن فردی اســت که ارز یا سکه 
را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه 
قضائیه نیز در واقع برخورد با کســانی است که با یک 

تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش 
ارزش پول ملی شدند«.

قوه قضائییه قدم های خوبی بــرای مبارزه با طرف 
دولتی، پارلمانــی و بعضا قضایی فســاد و اخالگری 
برداشــته و برخی مدیران ذیربط دولتــی، نمایندگان 
مجلس و عناصر قضایــی آلوده را تحــت پیگرد قرار 
داده است. این رویکرد باید تقویت و تشدید شود و در 

اولویت قرار گیرد.
طبعا این بخش از مبارزه با فساد و اخال دشوارتر، 
اما مؤثر تر است. از همین مسیر است که اعتماد بیشتر 
مردم جلب می شــود و اقتصاد از زالــو صفتان رهایی 

می یابد.
موضوع مهم دیگر، تغییر ریل در ســه قوه اســت. 
دســتگاه قضایی قریب یک سال اســت که با آمدن 
آیت ا... رئیســی تغییرات مهمی را به خــود دیده و به 
همین دلیــل محبوبیــت آن در میان مردم به شــکل 

ملموس افزایش یافته است.
گام دوم، در انتخابــات مجلــس برداشــته شــد؛ 
مجلــس جدیــد بــه شــرط مراعــات و اهتمــام بر 
کارآمدســازی هیأت نظارت بر نمایندگان و همچنین 
برنامه ریزی هوشــمندانه، می تواند امیدهای تازه ای را 

در این باره برانگیزد.
امید است گام سوم، یک ســال دیگر در انتخابات 
اردیبهشــت یا خرداد 1400 با تشکیل دولتی پاکدست 
و پر انگیزه و برنامه برداشــته شــود. اجمــاال این که؛ 
ثبات واقعی و پایدار اقتصادی، هنگامی خواهد بود که 

مقتضی، موجود و موانع، مفقود باشند.
»محمد ایمانی«
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دلیل عذاب همگانی
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســت: شما بهترین امتی بودید که 

به سود انسان ها آفریده شده، زیرا امر به معروف و نهی از منکر می کنید.
رسول معظم اســام)ص( فرموده اند: هرکه امر به معروف و نهی از منکر کند، 

جانشین خدا و جانشین رسول او در روی زمین است.
حکایت: از طرف پروردگار فرشــتگانی مأمور عذاب مــردم منطقه ای به دلیل ترک 
فریضه امر به معــروف و نهی از منکر شــدند، وقتی به آن منطقه رســیدند عابدی را 
در حال تضرع و گریه به درگاه الهی مشــاهده کردند، ســؤال کردند آیا این عابد را هم 
عذاب کنیم؟ ندا آمد: آری بدون اســتثناء همه را عذاب کنید چــون در بین آنان هیچ 
یک در برابر انجام گناهان قیافه شــان تغییر نمی کند )امر به معــروف و نهی از منکر 

نمی کنند(.
امر بر معروف زینسان الزم است

چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

لیوان تشنگی
کاریکلماتور حاصل پیوند »کاریکاتور« و »کلمه« اســت.کاریکلماتور نثر است، 
بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند و با تصویرســازی اش طنز بسازد. 
کاریکلماتور از نظر معنایی، صراحت دارد. کاریکلماتور از چند معنایی واژه ها ســود 
می برد. کاریکلماتور، معموال از بدیهیات و روزمره ها و دم دســتی هاست. سابقه ای 
در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظم پیدا 
کرد. در این بخش کاریکلماتورهایی از مصطفی پیریه شــاعر و نویســنده همدانی 

آورده شده است.
از بس خجالت کشید، استاد نقاشی شد.

با رنگین کمانی از مداد رنگی، نقاشی ام را رنگ کردم.
در امواج کامش، موج سنگینی درگرفت.

لیوانی پر از تشنگی، نوشیدم.
آ باکاه سر او، کاه گذاشت.

کاریکلماتور

ایستگاه آسمان
وصیت نامه شهید علیرضا احمدی

سالم بر مردم سلحشور که فرزندان خود را برای اسالم فدا کردند
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــتی حــرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجودت جانت را 
گذاشــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم کــه می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام 
در خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم که کلمات تــو را فریادیم، چشــم هایت را 

بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
به نام هللا پاسدار حرمت خون شهیدان

به یاری هللا و به پیشــوایی از فرمان امام امت 
خمینی بت شکن که اســام را دوباره زنده کرد، ما 
می رویم تا در راه اســام و خدای بزرگ جان خود 

را نثار کنیم.

اول باید این جنگ را شناخت این جنگی است 
که از طرف آمریکا بر ما تحمیل شــده تا اسام را 
نابود کند و بر مسلمانان است که از کیان دین خود 

دفاع کنند.
پــروردگارا قدری عطــا کن تا بتوانــم با خون 
خودم دیــن تو را یــاری کنــم و در برابر ســاالر 
شــهیدان خجالت نکشم. دوســت دارم تکه تکه 
شوم و سرم از تنم جدا شود تا روز قیامت همانند 
آقا و موالیم حسین)ع( باشــم و به او بگویم  ای 
حســین من هم چون تو پیکرم در راه خدا قطعه 
قطعه شــد و همچون تو و فرزندانت سرم از بدن 

جدا شد.
خدایا شــهادت را نصیبم کن و به مادرم تحمل 
و صبر عنایت فرما تا بتواند در مقابل شــهادت من 
مقاومت کند. آرزو داشــتم در عملیات های قبلی 
شرکت کنم و شهید شــوم اما خدایا تو هر لحظه 
که دوســت داری مرا در نزد خود ببری که راضیم 

به رضای تو.
ما از آن خدائیم و بازگشــت ما به سوی اوست 
پس چه بهتر که این مسیر را در راه او طی کنیم تا 

خداوند راضی باشد.
با ســام و درود به رهبر انقاب اسامی ایران 
امام خمینی فرزند شــجاع فاطمــه زهرا)س( و 
درود به خواهر و مــادر عزیزم که مــرا در راه خدا 
هدایت کرد، ســام بر مردم سلحشور که فرزندان 

خود را برای اسام فدا کردند.
ما دنباله نهضــت امام حســین)ع( را گرفته و 
با روش آن حضرت پیش می رویــم و همه عالم 
می داند که دشــمنان انقــاب مــا روش یزید و 
معاویه را پیش گرفته اند و در مقابل حسین زمان 
امام خمینی ایستاده اند اما گویا این دشمنان اصا 
نمی خواهند فرصت فکر کــردن را به خود بدهند تا 

حق را از باطل تمیز دهند.
بخشی از وصیت نامه شهید علیرضا احمدی

سی نما

» آهوی من مارال« ؛ آماده پیش تولید
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: پیش تولیــد پروژه  
»آهوی من مارال« پس از شــروع دوباره تولیدات 

سینمایی، آغاز خواهد شد.
پیــش تولید »آهــوی من مــارال« پس از 
شــروع دوباره تولیدات ســینمایی کــه به عّلت 
شــیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده اســت، 

آغاز خواهد شد.
ســریال »آهوی من مارال« که در دوره قاجار و 
عصر ناصرالدین شــاه می گــذرد در دو فصل برای 
پخش از شــبکه نمایش خانگی ساخته می شود، 
فصل اول 15 قســمت و فصل دوم در 25 قسمت 

خواهد بود.
موضوع این سریال به عشق ناصرالدین شاه به 
دختر روستازاده و ماجراهای اطراف آن، می پردازد 

همچنین داســتان هایی از کنیزان تــرک به میان 
خواهد آمد و...

بخش هایــی از ســریال در اســتانبول قدیم 
می گذرد و از بازیگران شــناخته شــده ســینما و 
تلویزیون ترکیه نیز اســتفاده خواهد شد و در این 

زمینه مذاکراتی شده است.
در خاصــه قصه »آهــوی من مــارال« آمده: 
»ناصرالدین شاه، دســت به ماشه برده تا آهویی 
صید کند که آهو چشــمی، چون باد از راه می رسد 
و چون برق می گذرد و به دنبالش حال ســلطان 
صاحبقران می شود حال اسیری که در دام مانده 

باشد، صیاد رفته باشد. 
شــاه به حکم قدرقدرتی امر می کند که صیاد 
را به شــکارگاه بازگردانند، غافــل از اینکه آن آهو 

چشــم گریزپا، خود صید و صیاد عاشــقی جوان 
اســت از دیــار آذربایجــان، دیاری کــه گل های 
دشتش همه سارای نام دارند و سروهای سر به 

فلک کشیده اش همه خان چوپان...
طراحی نامواره این ســریال بر عهده مهران گل 

محمدی و لیدا صبوری است.
برخی عوامل این پروژه عبارتند از:

کارگردان: مهرداد غفــارزاده، تهیه کننده: بهروز 
خوش رزم، مشــاور پروژه و ناظر کیفی: ســعید 
شــریعتی، مشــاوره فیلمنامه: فریدون عموزاده 
خلیلی، ایده و طرح ســریال: مهــرداد غفارزاده، 
اعضای نویســندگان: پریســا شــمس، معصومه 

یزدانی، ابراهیم قربانپور.

میز مطالعه

پرونده فوق سّری 2040 منتشر شد
هگمتانه، گروه فرهنگی: »پرونده فوق ســّری 2040 »،داستانی 
از جنایات رژیم صهیونیستی علیه بشریت به خصوص ایران، از ترور 
دانشمندان هسته ای تا نبردهای بیوتروریسم و ربایش چهره های 

شاخص انقالب را روایت می کند.
به گزارش تســنیم، ویژگی بارز این کتاب، اســتفاده مستند 
نویســنده از اســناد تاریخی موثق بــرای فضاســازی و روایت 
داســتانی اســت؛ به نحوی که اکثر اســامی و شــخصیت های 
داستان با اســامی و مشــخصات حقیقی خود وارد می شوند و 
بر مدار تخیل نویســنده، نقش شــان را ایفا می کنند. همچنین 
حــاوی عملیات های پیچیــده اطاعاتــی و مهیج اســت که با 
کش مکش های داســتانی، مخاطب را در جریان جنایات رژیم 

صهیونیستی قرار می دهد.
سیزدهم خرداد ســال 1368 هجری شمسی مردی بزرگ از 
دنیا رفت. در همان شــب در سراســر دنیا 12 نفر یهودی متولد 
شدند. یازده پســر و یک دختر! در بین آن ها فقط یک پسر بود 
که در اجداد پــدری و مــادری اش اصالت یهــودی اش اثبات 
شده بود و از وفاداران به صهیونیســم بودند. اسمش را بنیامین 

گذاشتند. چون در ســاعت و دقیقه روز خاصی به دنیا آمده بود 
و از طرفی هوش بســیار فعالی داشــت، مورد توجه موساد قرار 

می گیرد.
شــخصیت اصلی داســتان یا همان بنیامین، دقیقًا در همان 
ســاعت و دقیقه ای که امام خمینــی )ره( علیــه از دنیا می روند، 
به دنیا می آید و تحت شــدیدترین مراقبت های موســاد زندگی 
می کند. بر اســاس برنامــه طراحی شــده آنها زندگــی می کند. 
والدین او هــر دو کارمند موســاد هســتند. مادرش نســبت به 
تبعیض جنسیتی یهود نســبت به دختر و پســر ناراحت است و 
دائمًا همسرش و منابع دینی شان را مورد ســوال و مقایسه قرار 
می دهد. به همین مناسبت در بخشــی از کتاب برخی از رسوم و 
آداب صهیونیست ها در خصوص تبعیضات جنســیتی از زبان او 

برای مخاطب بیان می شود.
بنیامین تحــت حرفه ای ترین و پیشــرفته ترین آموزش های 
عمومی، تخصصی و اطاعاتی قرار می گیرد. رژیم غذایی، ترددها، 
حتی منابع مطالعاتی و رســانه ای اش به دقت سانسور می شود. 
تحصیاتش از پیش دبســتانی تا قبل از دانشــگاه در اســرائیل 

به اتمام می رســد و برای ادامه تحصیل راهی اروپا می شــود. او 
تحت تأثیر مادرش، به دنبال کشــف حقیقت های دین و آئینش 
می پردازد. در دانشــگاه عاشــق دختری مســیحی به نــام مریا 

می شود که با همراهی هم مسیر کشف حقیقت را طی می کنند.
در فصــول مختلف بیــن زندگــی بنیامیــن جنایــات رژیم 
صهیونیستی در قالب داســتان روایت می شــود. از ایفای نقش 
در ناآرامی هــای مدنی ایــران تا ترور دانشــمندان هســته ای و 

فعالیت های غیر انسانی در خصوص مردم دنیا.
پرونــده فــوق ســّری 2040؛ داســتانی از جنایــات رژیــم 
صهیونیستی علیه بشریت به خصوص ایران به قلم محمد قنبری 
در قطــع رقعی و 160 همزمــان با ایام یــوم هللا روز جهانی قدس 

توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
عاقه مندان جهت تهیه این کتاب با دســت خــط یادگاری و 
امضا نویســنده می توانند از طریق وبگاه رســمی انتشارات شهید 
کاظمی بــه نشــانی nashreshahidkazemi.ir و یــا از طریق 
ارسال نام کتاب به ســامانه 3000141441 کتاب را با تخفیف ویژه 

تهیه کنند.

اطالع نگاشت


