
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان

انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان 
 مدیر حراست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان
را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده؛  امید است در 
و  موفق  همواره  خدمت  راه  در  حق  حضرت  عنایات  پناه 

سربلند باشید.

جناب آقای مهندس فتحی

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و بازماندگان تسلیت عرض می کنیم. شادی روح آن 
بانوی مکرمه، مرحومه مغفوره و صبر و شکیبایی بازماندگان را از درگاه وحدانی خدای 

متعال خواستاریم.

شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای علـی چهاردولـی

عنــوان بــه  شایســته حضرتعالــی  انتخــاب  احتــرام   بــا 
 مدیر حراست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده؛  امید اســت در پناه 
عنایات حضرت حــق در راه خدمت همواره موفق و ســربلند 

باشید.

جناب آقای مهندس فتحی
 

روابط عمومی مدیریت تاکسیرانی شهرداری همدان
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رئیسنهادمقاممعظمرهبریدردانشگاهها:
زنده ماندن فضای دانشجویی
به زنده ماندن مطالبه گری است
افزایش کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها

معاونشهردارهمدان:
برنامه عملیاتی 

شهر و شهرداری 
وارد مرحله اجرایی شده است
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گـــزيده اخبـــار

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 2

محکومیت2متهمپروندهشرکتسایپابهاعدام
محکومیت دو نماینده مجلس 

به 61 ماه حبس 
 7 سال حبس برای مدیرعامل سابق سایپا

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 
دو نفر از متهمان پرونده شــرکت ســایپا خبر داد و 
گفت: در همین زمینــه مهدی جمالــی مدیرعامل 

سابق سایپا به 7 سال حبس محکوم شده است.

پویش » قدس تنها نیست...« 
در همدان

5 خرداد آخرین مهلت شرکت در پویش

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
همدان از راه اندازی پویش دل نوشــته  » قدس تنها 

نیست...« خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی اظهار کرد: 
این پویش به مناسبت فرا رسیدن روز قدس شکل 
گرفته اســت. وی افزود: عاقمنــدان می توانند از 
طریق فرم الکترونیکی که در وبگاه اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسامی استان تعریف شده است ...

وقتی کتاب زندگی آینده 
را برای ما می خوانند

زندگــی انســان و مســائل پیرامونــی آن دارای 
مقوله های مختلفی است که هر شخص در مواجهه با 
آنها و انتخاب برتر که از امتیازات و نعمت های حیات 
انســانی اســت می تواند از فرصت عمر خــود برای 

سعادت در دنیا و روسفیدی  ...

اعضایکمیسیونخدماتشهری
شورایاسالمیشهرهمدان:

اداره پیشگیری؛ واحد نمونه 
فناوری مدیریت شهری

مدیرشبکهبهداشتنهاوند:
12 بیمار کرونایی 

در بیمارستان های نهاوند
حال 4 بیمار وخیم است

شرایط بازگشایی خوابگاه ها 
و ارائه غذا به دانشجویان 

اعالم شد

دارندگان فیش حج تا پایان 
آذر 86 فراخوان شدند

تاکنون88درصدظرفیتکاروانهای
حجآیندهتکمیلشدهاست

اعالم ساعت کار جدید 
بانک ها از اول خرداد

لغو دورکاری ها

سقوط مرگبار راننده 
بی احتیاط به »تاریکدره«

فرماندهانتظامینهاوندخبرداد:
پلمب یک شرکت بازاریابی 

شبکه ای در نهاوند

دارندگان فیش حج تا پایان آذر 86 فراخوان شدند
تاکنون 88 درصد ظرفیت کاروان های حج آینده تکمیل شده است

با هگمتانه،گــروهخبرهمــدان:
توجهبهخالیبودنحدود12درصدی
ظرفیتکاروانهایحجتمتعســال
جــاری،دارنــدگانفیشحــجتمتع
تاپایانآذرماهســال86هــمبرای
باقیمانده ثبتنــامدرظرفیتهــای

فراخواندهشدند.
به گــزارش هگمتانه، نام نویســی 
از مشــموالن حج تمتع از نهم اسفند 
ســال گذشــته آغاز شــد و بر اساس 
اولویت اعام شــده، ودیعه گذاران تا 

پایان فروردین 86 امکان ثبت نــام در کاروان ها 
را داشتند.

پس از آغاز ثبت نام، به دلیل اســتقبال باالی 
ودیعه گذاران، بیش از 50 درصد ظرفیت کاروان ها 
تکمیل شد و همچون سال های گذشته سازمان 
حج و زیارت اولویت ذخیره نیز اعام کرد و مقرر 
شد زائران تا نیمه اردیبهشــت 86 هم به عنوان 

زائر ذخیره ثبت نام کنند.
اما با شیوع کرونا و تردید زائران برای تشرف 
به حج تمتع، ظرفیت کاروان ها پس از حدود دو 
ماه از آغاز ثبت نام تکمیل نشــد و ســازمان حج 
و زیارت مجــدد اولویت جدید اعــام کرد و قرار 
شــد زائران تا پایان خرداد 86 امکان ثبت نام در 

کاروان ها داشته باشند.
*اعالماولویتجدیدهمنتوانســتظرفیت

کاروانهایحجراتکمیلکند

روند ثبت نام مشــموالن آنقدر ُکند پیش رفت 
که برخی از ظرفیــت کاروان هــا همچنان خالی 
بود و برای ادامه برنامه های حــج کاروان ها را با 
مشــکل مواجه می کرد. به همین دلیل سازمان 
حج و زیارت برای ســومین بــار اولویت جدید 
اعام کرد و ودیعه گذاران تا پایان شــهریور 86 را 

فراخواند.
به نظر می رســید که با تعیین اولویت جدید 
آن هم نه 15 روز و یک ماه، بلکه 3 ماه، ظرفیت 
کاروان ها تکمیل شــود، اما این امــر رخ نداد و 
همچنان ظرفیت کاروان ها خالــی بود. بر همین 
اساس ســازمان حج و زیارت برای چهارمین بار 
ظرفیت جدیــد اعام کرد و ودیعه گــذاران از اول 
مهر تا پایان آبان ماه هم بــه عنوان زائران ذخیره 
می توانســتند ثبت نام کنند. به طوری که از هفته 
گذشته تعداد مشــموالن تشــرف به حج تمتع 

بیشتر شــد و دارندگان فیش حج تا 
پایان آبــان 86 فرصــت ثبت نام در 

کاروان حج داشتند.
با وجود اعام چندین باره ظرفیت 
جدید، همچنان ظرفیــت کاروان های 
حج تمتــع تکمیل نشــده اســت و 
همانطور که اکبر رضایی، سرپرســت 
معاونت حــج و عمره ســازمان حج 
و زیــارت در نشســت اخیر شــورای 
برنامه ریزی و هماهنگــی بعثه مقام 
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت 
مطرح کرده اســت، تاکنــون 88 درصد ظرفیت 

کاروان های حج آینده تکمیل شده است.
یعنی همچنان 12 درصــد ظرفیت کاروان حج 
تمتع خالی اســت و حدود 9 هزار زائر می توانند 

برای سفر به حج تمتع ثبت نام کنند.
بر همین اساس، ســازمان حج و زیارت برای 
پنجمین بار اولویت جدید حج اعام کرده اســت 
و با تصمیم مسؤوالن مقرر شــد تا ودیعه گذاران 
تا پایان آذرماه 86 هم به عنوان مشــموالن حج 
تمتع 99 شــناخته شــده و در ظرفیت باقیمانده 

کاروان ها ثبت نام کنند.
بر اســاس تفاهم نامه حج تمتــع 87 هزار و 
500 ایرانی به حــج تمتع اعزام می شــوند که با 
توجــه به عدم موضع گیری رســمی عربســتان 
درباره وضعیت حــج، برپایی این مناســک در 

هاله ای از ابهام است.

ممنوعیت برپایی چادر در مراکز تفریحی
وزیــر همــدان: خبــر گــروه هگمتانــه،
وگردشگریگفت: میراثفرهنگی،صنایعدستی
مردممیتوانندبارعایتپروتکلهایبهداشــتی
ازمراکزتفریحیروباز،طبیعتگردیوکوهنوردی

استفادهکنندامابرپاییچادرممنوعاست.
بــه گــزارش هگمتانــه، علی اصغر مونســان 
گفت: مراکز تفریحی روباز بــرای طبیعت گردی 
و کوهنوردی باز اســت و هیچ گونه محدودیتی از 
نظر این وزارتخانه برای اســتفاده مردم با رعایت 

پروتکل های بهداشتی وجود ندارد.
وی افزود: برپایی چــادر و کمپ های عمومی 

به قصد اقامت شــبانه در بوســتان های تفریحی 
در حجــم باال کــه موجــب تجمع بیــش از حد 

گردشگران و مســافران شــود، همچنان ممنوع 
است و بهتر اســت از مراکز اقامتی رسمی دارای 

مجوز از این وزارتخانه استفاده کنند.
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
گردشــگری افزود: از وزارت کشــور درخواســت 
کردیم تا مقامات اســتانی، انتظامــی و امنیتی 
همکاری الزم را برای استفاده مردم از جاذبه های 
طبیعت گردی و مراکز تفریحی روبــاز به ویژه در 
شــرایط کنونی جامعه و فشــارهای روحی که به 
مردم ناشــی از ویروس کرونا وارد شــده است، 

داشته باشند.

5

یادداشت روز

آماده سازی شش نقطه عرضه کاال در شهر
رئیسسازمانسازماندهیمشاغلوفرآوردههایکشاورزیشهرداریهمدان:اقدامچندینسالهشهرداریدربرپاییبازارچههایعرضهکاالدرراستایتنظیمبازار

2

مشارکت100هیأتهمداندرپویش»علییاوران«
   طبخ و توزیع 110 هزار پرس غذای گرم بین 

نیازمندان در وعده سحر تا پایان ماه مبارک رمضان
   پخش زنده ذکر توسل از محل طبخ غذاها 

در فضای مجازی
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بازگشایی غارعلیصدر و گنجنامه
خانه مسافرها فعال مجوز فعالیت ندارند

هگمتانــه،گروهخبــرهمدان:معاونگردشــگری
ادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدســتیوگردشــگری
همدانبابیاناینکهدرحالحاضــرتنهادوجاذبهغار
علیصدروگنجنامهمجوزفعالیتدارندگفت:مسافران

نیزمیتوانندازاقامتگاههایمجازاستفادهکنند.
به گــزارش هگمتانــه، علی خاکســار با اشــاره به 
بازگشایی غار علیصدر و گنجنامه اظهار کرد: غار علیصدر 
به همراه تله کابین گنجنامه از ســوی ســتاد مقابله با 
کرونا بازگشایی شــده اســت اما بقیه جاذبه ها هنوز 

مجوز فعالیت ندارند.
وی در پاســخ بــه اینکــه فعالیــت جاذبه هــای 
گردشگری، شــروع ســفرها را به دنبال دارد تصریح 

کرد: مــا نمی توانیم جلوی کســی را بگیریم و ســفر 
هموطنان را مدیریت کنیم زیرا تصمیم با ستاد مقابله 
با کروناســت و میراث فرهنگی نیز تنها وظیفه نظارت 

بر اماکن و تأسیسات گردشگری داخل استان را دارد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری همدان گفت: در حال حاضر هیچ 
تبلیغی برای سفر به همدان نداریم اما تاش می کنیم 
اگر کسی هم به استان سفر کرد از اقامتگاه های مجاز 

استفاده کند.
وی با بیان اینکه اکنون تنها هتل ها، مسافرخانه ها 
و تأسیســات اقامتی مجوز فعالیت دارند افزود: فعًا 
مسافران نیز به این موضوع توجه داشته باشند.خانه مسافرها مجوز اقامت مسافران را ندارند بنابراین 

پویش » قدس تنها نیست...« 
در همدان

5 خرداد آخرین مهلت شرکت در پویش

هگمتانه،گروهخبرهمدان:مدیرکلفرهنگو
ارشاداسالمیاستانهمدانازراهاندازیپویش

دلنوشته»قدستنهانیست...«خبرداد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی اظهار 
کرد: این پویش به مناســبت فرا رســیدن روز 

قدس شکل گرفته است.
وی افزود: عاقمندان می توانند از طریق فرم 
الکترونیکی که در وبگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی اســتان تعریف شده است متن یا فایل 

دل نوشته خود را ارسال کنند.
احسانی 5 خرداد ماه را آخرین مهلت ارسال 
آثار اعام کرد و گفت: به 5 نفر از برگزیدگان این 

پویش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

آماده سازی شش نقطه 
عرضه کاال در شهر

رئیسسازمانسازماندهیمشاغلوفرآوردههایکشاورزی
شهرداریهمدان:اقدامچندینسالهشهرداریدربرپایی

بازارچههایعرضهکاالدرراستایتنظیمبازار

هگمتانه،گروهخبرهمدان:رئیسســازمان
ســازماندهیمشــاغلوفرآوردههایکشاورزی
شهرداریهمدانازتعیینوآمادگیششنقطه
شهربرایعرضهکاالیموردنیازشهروندانتوسط

شهرداریخبرداد.
به گــزارش هگمتانه، در ســتاد تنظیــم بازار 
اســتان همدان به منظور تنظیم بازار از شهرداری 
درخواســت شــده بود غرفه هایی را برای توزیع 
اقام اساســی شــهروندان در اختیار ســازمان 
صنعت معدن و تجارت قــرار دهد که برنامه های 
شــهرداری را در ایــن زمینه از رئیس ســازمان 
ســازماندهی مشــاغل و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری جویا شدیم.
معراج عاشورلو در گفتگو با خبرنگار هگمتانه 
با بیان اینکه در راســتای حمایت از تولیدکننده 
بومی و کاهش واسطه گری با همکاری سازمان 
صنعت معــدن و تجــارت، جهاد کشــاورزی و 
شــهرداری غرفه هایی برای عرضــه کاالی مورد 
نیاز شــهروندان در شهر ایجاد می شــود، عنوان 
کرد: شــهرداری همدان چندین ســال اســت 
بازارچه هایی را برای عرضه مســتقیم محصوالت 

کشاورزی در راستای تنظیم بازار برپا می کند.
وی بــا اعام اینکــه زمینــی کــه در اختیار 
غرفه داران گذاشته می شــود، جزء معابر عمومی 
اســت، اظهار کرد:  امسال نیز شــش نقطه شهر 
برای این موضوع شناسایی شده است که آماده 

بهره برداری است.
عاشــورلو با اشــاره بــه اینکه یــک نقطه در 
کوی شهید مدنی آماده اســت، گفت: غرفه ها با 
کمترین هزینه در اختیار غرفه داران قرار می گیرد 
که در مناطق یک و دو با اجاره بهای ماهیانه یک 
میلیون تومان و در مناطــق 3 و 4 با اجاره بهای 

800 هزار تومان است.
عاشورلو با تأکید بر اینکه در حال حاضر 3 
غرفه آماده واگذاری اســت، ابراز کرد: غرفه ها 
با هماهنگی ســازمان صمــت و اتحادیه ها و 

جهاد کشاورزی در اختیار افراد قرار می گیرد.

معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیابنسینا:
از ورود مسافر به همدان 

جلوگیری شود
هگمتانه،گروهخبرهمدان:معاونبهداشتی
دانشــگاهعلومپزشــکیابنســینامالحظات
برگزاریمراسمنمازعیدسعیدفطرومسافرتها
رااعالمکردوازمسؤوالنخواستازورودمسافر

بههمدانجلوگیریشود.
به گــزارش هگمتانه، منوچهــر کرمی از همه 
دستگاه های دســت اندرکار درخواســت کرد به 
منظور پیشــگیری از گســترش و ایجــاد موج 
احتمالی بیماری کرونا ویروس ماحظات عنوان 

شده را مورد تأکید قرار دهند.
وی در این باره گفت: مردم باید از برگزاری 
مراســم نوعید اجتنــاب کنند و مســاجد نیز 
دربــاره عــدم برگــزاری نوعید اطاع رســانی 

داشته باشند.
کرمی با تأکیــد بر اینکه در برگزاری مراســم 
عید ســعید فطر رعایت نکات بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی همچنین کاهش زمان مراسم 
به حداقــل ممکن مــد نظر باشــد ادامــه داد: 
اجتناب از توزیع هرگونه مواد خوراکی و نذورات 
در مساجد و محل های برگزاری مراسم نماز عید 

سعید فطر باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا از دســتگاه های مربوط درخواست کرد با 
در نظر گرفتن تمهیدات الزم از ورود مســافران 
در ایام پیش رو به ویژه مســافران اســتان های 
پرشــیوع کنونی شــامل خوزســتان، لرستان و 

تهران پیشگیری کنند

خبــــــــر

تداوم بارش ها و کاهش
 4 درجه ای دما

هگمتانه،گروهخبرهمدان:کارشــناساداره
کلهواشناســیهمدانگفت:امروزبارشهای
بارانبهصورتپراکندهوموقتبهویژهدرساعات

بعدازظهرتداومدارد.
محمدحســن  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
باقری شــکیب با بیان اینکه آســمان اکثر نقاط 
اســتان امروز، صاف تا قســمتی ابری اســت 
اظهار کرد: در ساعت های بعدازظهر افزایش ابر، 
در برخی از نقــاط رگبار موقت بــاران و آذرخش 

پیش بینی می شود.
وی با اشاره به اینکه امروز بارش ها به صورت 
پراکنده پیش بینی می شود افزود: در ساعت های 
عصرگاهی به دلیل افزایش حجم ابر در برخی از 
نقاط به ویژه مناطق شــمالی استان رگبار موقت 

باران داریم.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان 
تصریح کرد: بارش ها یکپارچه نیست بلکه اغلب 
به دلیل تشــکیل ابرهای محلی رخ می دهد که 
از امروز دمای بیشینه هوای بیشتر نقاط استان 

بین 2 تا چهار درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
باقری شــکیب ادامه داد: طی 24 ســاعت 
گذشــته نهاوند با 32 درجه سانتیگراد گرم ترین 
و رزن بــا 9 درجه ســانتیگراد خنک ترین نقطه 

استان گزارش شده است.
وی در پایان گفــت: تغییــرات دمای هوای 
همدان طی 24 ســاعت گذشــته بین 28 تا 12 

درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

خبــــــــر

اعضایکمیسیونخدماتشهریشورایاسالمیشهرهمدان:

اداره پیشگیری؛ واحد نمونه فناوری مدیریت شهری
هگمتانه،گروهخبرهمدان:اعضایکمیســیون
خدماتشهریشــورایاسالمیشــهرهمداندر
بازدیدازادارهپیشــگیریورفعتخلفاتشــهری
شهرداریهمداناینادارهرادارایظرفیتمعرفی
بهعنــوانواحدنمونــهفناوریمدیریتشــهری

دانستند.
بــه گــزارش هگمتانه، ســه شــنبه ســی ام 
اردیبهشــت امســال اعضای کمیســیون خدمات 
شــهری شــورای اســامی شــهر همدان از اداره 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان 

بازدید کردند.
این بازدید پیرو اتفاقات شــاخص رخ داده در 
7 ماهه حضــور محمدعلی گلشــن در این اداره به 

انجام رسید.
در این جلســه اعضای شورای اســامی شهر 
همــدان بــا عنایت بــه ارائــه گــزارش مدیریت 
پیشــگیری ابراز رضایت و خرســندی خــود را از 

تحوالت صورت گرفته اعام کردند.
اعضای کمیســیون خدمات شــهری شورای 
اســامی شــهر همدان اداره پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری شــهرداری همــدان را دارای 
این ظرفیت دانســتند که به عنــوان واحد نمونه 
و آزمونــه در امــر فناوری و هوشــمند ســازی 
مدیریت شــهری معرفــی شــود و از تجربیات 
گلشــن مدیر این بخش در این امر بهره برداری 

کافی شود.

معاونشهردارهمدان:

برنامه عملیاتی شهر و شهرداری وارد مرحله اجرایی شده است

هگمتانه،گروهخبــرهمدان:مرحلهدومبرنامه
راهبــردیعملیاتیشــهروشــهرداریهمدانبا
حضوردبیرانکارگروههایســتادومشاوربرنامه

برگزارشد.
به گــزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین 
الملل شــهرداری همدان؛ معــاون برنامه ریزی و 

توسعه ســرمایه انسانی شــهردار همدان در این 
باره اظهار کرد: برنامه راهبردی عملیاتی شــهر و 
شهرداری همدان بر اساس دســتورالعمل تهیه، 
تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوســازی 
و عمران و اصاحات شــهر در چارچوب 9 مرحله 

تعریف شده است.
مرتضی حضــرت زاده افزود: بــه موجب این 
برنامه چشــم انداز شهر در افق 20 ســاله ترسیم 
می شــود و چهــار برنامــه عملیاتــی در ابتدای 
فازهای پنج ســاله تهیه می شــود که وجه تمایز 
این برنامه با سایر طرح ها و برنامه ها، مشارکتی 
بودن آن اســت و کوشــیده می شــود تــا ضمن 
اخذ نظــرات تمامی گروه هــای ذی نفع، ذی ربط 
و ذی نفوذ از جمله شــهرداری همدان، شــورای 
اســامی شــهر همــدان، دســتگاه های اجرایی 
مشــارکت کننده، نخبــگان و متخصصان شــهر و 
جامعه مدنــی، چشــم انداز مورد وفــاق همگان 

تبیین شــود و بر مبنای چشــم انداز، برنامه های 
عملیاتی تعریف گردد.

رئیــس دبیرخانــه تدویــن برنامــه راهبردی 
عملیاتی شــهر و شــهرداری همدان با اشــاره به 
اینکه اتصال برنامه هــای عملیاتی به بودجه های 
ســازمانی و اندازه گیری روند پیشــرفت برنامه ها 
به کمک ســازوکار پایش متضمــن موفقیت این 
برنامه خواهد بود، تصریح کرد: ایــن برنامه وارد 
مرحله اجرایی شــده اســت و به تازگــی مرحله 
دوم آن با حضور دبیــران کارگروه های اجتماعی و 
فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیســت 
خدمات شــهری و مدیریت بحران، شهرســازی 
و معماری، مدیریت و هوشــمند ســازی، مالی و 

اقتصادی و مناطق برگزار شد.
حضــرت زاده ادامــه داد: در ایــن مرحله و با 
حضور مشــاور طرح، گزارشــی از اقدامات صورت 
گرفتــه توســط کارگروه هــای مختلــف و میزان 

پیشــرفت کار ارائه شــد که در ادامه جلســه و در 
خصوص موارد و موضوعات مطرح شــده به بحث 

و تبادل نظر پرداخته شد.
معاون شــهردار همدان ضمن تأکید بر تسریع 
در اکــران مرحله دوم طــرح، بیان کــرد: یکی از 
دالیل انتخاب مشــاور، تســریع در فرایند انجام 
طرح اســت چراکه بخش قابل توجهــی از طرح 

باید از طریق مشاور انجام گیرد.
وی اضافه کرد: در حوزه هایــی که به دالیل 
نظیــر شــیوع ویروس  حــوادث غیرمترقبــه 
کرونــا، خروجــی چندان مناســبی را شــاهد 
نیســتیم بایســتی با همکاری مشــاور همسو 
بــا کارگروه ها وقت بیشــتری لحاظ شــود که 
در همین راســتا و به منظور پیشــبرد و تسریع 
در فرایند کار، اســتقرار دفتر محلــی از طریق 
مشــاور در کارگروه های مورد اشــاره ضروری 

است.

پالسمادرمانی برای 2 بیمار در همدان
هگمتانــه،گروهخبــرهمدان:معــاوندرمان
دانشــگاهعلومپزشکیابنســینابابیاناینکهدر
حالحاضرهمــداندروضعیتثابتــیازبیماری
کروناقرارداردگفت:پالسمادرمانیبرای2بیماردر

همدانانجامشدهاست.
به گــزارش هگمتانــه، ابراهیم جلیلــی با بیان 
اینکه آمــار مبتایان بــه بیماری کرونا در اســتان 
به وضعیت ثابتی رسیده اســت اظهار کرد: قبا با 
آمار افزایشــی مواجه بودیم اما طــی 15 روز اخیر 

وضعیت ثابت شده است.
*بستری روزانه 60 مشــکوک یا مبتا به کرونا 

در بیمارستان های استان
وی با تأکید بر اینکه طی هر 24 ساعت تقریبا 
50 تا 60 نفر در بیمارســتان های استان بستری و 
35 تا 40 نفر ترخیص می شوند گفت: ممکن است 
تعدادی از بیماران مشــکوک و نه مبتا باشند اما 
تا بررســی آزمایش ها در بیمارســتان ها بستری 

می شوند.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیان اینکــه روند بیماری به صورت افزایشــی و 
کاهشــی نیســت اما وضعیت حساســی حاکم 
اســت خاطرنشــان کرد: اگر مردم رعایــت نکنند 

ممکن اســت آمــار افزایش یابــد اما بــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و اجتماعی امکان 

کاهش وجود دارد.
وی تصریح کــرد: فعا وضعیت ثابت اســت و 

چندان نگرانی خاصی در استان نیست و همکاران 
در مراکز درمانی آماده ارائه خدمات هستند.

جلیلی با اشــاره به اینکه اخیرا پاســمادرمانی 
برای بیماران مبتایان به کرونا در استان آغاز شده 
اســت گفت: در این روش آنتی بادی تولید شده از 
بیماران بهبودیافته کرونــا به بیماران بدحال تزریق 

می شود.
وی با بیان اینکــه این روزها بــا بهبودیافتگان 
کرونا تماس گرفته و وضعیت را شــرح می دهیم 
که در صورت تمایل می توانند داوطلبانه پاســمای 
خون خود را بــه بیماران بدحال اهــدا کنند افزود: 
تاکنون دو نفر از بیماران پاســما دریافت کرده اند 
که روزهــای آینده رونــد بیماری آنها مشــخص 

می شود.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ابن 
ســینا در گفتگــو با فــارس، بیــان کــرد: طبق 
مطالعــات صــورت گرفته تــا امروز ایــن اقدام 
موفقیت آمیز و در بهبود بیماران مؤثر بوده است.

امتحانات دانشگاه پیام نور غیرحضوری است
هگمتانه،گــروهخبرهمدان:رئیسدانشــگاه
پیامنــورهمــدانگفــت:امتحاناتپایــانترم
دانشجویانپیامنوربهصورتغیرحضوریوطبق

برنامهانجاممیشود.
به گــزارش هگمتانه، صفــی هللا صفایی اظهار 
کرد: به علت شــیوع کرونا و تعطیلی دانشــگاه ها 
اســاتید، آموزش های برخــط را در اختیار تمامی 

دانشجویان قرار می دهند.
وی افــزود: شــرایطی را فراهــم کردیــم تــا 
دانشجویانی که امکان دسترسی به اینترنت ندارند 
بتوانند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی از اینترنت 

دانشگاه استفاده کنند.

رئیس دانشــگاه پیام نور همدان با بیان اینکه 
کیفیت و نحوه آموزش های اســاتید از طرف تیم 
و کمیته نظارت و ارزیابی استان مورد ارزیابی قرار 
می گیرد، ابراز کرد: فایل آموزش های برخط ذخیره 
می شود تا دانشــجویان در هر زمانی که خواستند 

بتوانند از مطالب درسی بهره مند شوند.
صفایی با تأکید بر اینکه اســاتید در این دوران 
از آموزش دانشجویان غافل نشــده و کاس های 
الکترونیکی و مجازی را برای دانشجویان تشکیل 
دادند، اظهار کرد: بنابراین دانشــجویان هم موظف 

به پرداخت شهریه کامل خود هستند.
وی به نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم اشاره 

کرد و گفت: امتحانات در اختیار اســتاد و دانشجو 
اســت و احتمال برگزاری آن به صورت سراسری 

وجود ندارد.
رئیس دانشــگاه پیام نور همــدان افزود: برای 
میان ترم، تکالیف دانشــجویان توســط اســاتید 
تعیین می شــود و امتحانــات پایان تــرم نیز به 
گونه ای اســت که اســاتید ســؤاالتی را در فضای 
مجازی در اختیار دانشــجو قرار می دهنــد و از او 
می خواهند پس از پاســخ به سؤاالت، تصویر برگه 

خود را از طریق فضای مجازی ارسال کند.
صفایــی در گفتگو با تســنیم، در پاســخ به 
اینکــه برخی دانشــجویان نســبت به ســرعت 

پایین اینترنت و محدودیت زمانی برای پاســخ 
به ســؤاالت امتحانی نگــران هســتند، تصریح 
کرد: دانشــجویانی که امکانات ندارند می توانند 
به دانشــگاه بیایند و بــا رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعــی و رعایــت پروتکل های بهداشــتی از 

امکانات دانشگاه استفاده کنند.
همچنیــن نگرانی بــرای زمان پاســخ دهی 
به ســؤاالت وجود نــدارد چراکه اســاتید پس 
از بارگــذاری ســؤاالت امتحانــی مــدت زمان 
مناســبی را بــرای پاســخ دهــی بــه آن قرار 
می دهند تا دغدغه ای برای دانشــجویان وجود 

باشد. نداشته 

وقتی کتاب زندگی آینده 
را برای ما می خوانند

حسین صادقیان

زندگی انســان و مســائل پیرامونی آن دارای 
مقوله های مختلفی است که هر شخص در مواجهه 
با آنها و انتخاب برتر کــه از امتیازات و نعمت های 
حیات انسانی اســت می تواند از فرصت عمر خود 
بــرای ســعادت در دنیــا و روســفیدی در حیات 
جاودان و آخرت کــه واقعیتی انکارناپذیر اســت 

بهره مند شود.
برای بهره مندی در این فضا موانعی وجود دارد 
که عقل حکــم می کند آنها را به خوبی شناســایی 
و از ســر راه خود بردارد از جمله این موانع، غفلت، 
ســطحی نگری، عوام زدگی و شــتاب بی منطق در 

انتخاب هاست.
یکی از این مقوله ها عدم استفاده برخی افراد از 
برنامه های متنوع در شبکه های مختلف کشوری و یا 
حتی استانی صداوسیما است آن هم با این دلیل 
که مثًا در مقطعی ما به این رســانه مراجعه کرده 
ایم و باب میل ارزیابی نشده و یا برنامه ای پخش 
شده که نقدی بر آن وارد بوده است، حتی اطاعات 
برخی از ما از برنامه ها برمی گردد به سال ها پیش! 
و اساسًا اطاع به روزی از انواع برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی نداریم، البته این بدین معنی نیســت 
که انتقادهایی بر مجموعه برنامه های شــبکه های 
مختلف تلویزیونــی و رادیویی وارد نباشــد ولی به 
اصطاح قصه، قصه انتخاب برتر است به تحقیق و 
به قول معروف در سر جمع ارزشمندی برنامه های 
صداوســیما بســیار مفیدتر از غفلت از کل آنها و یا 
اســتفاده از رســانه های بیگانه ای اســت که حتی 
اگر در معــدود مواردی برای جلب نظر من و شــما 
واقعیاتی را هم می گویند ولی در مجموع برنامه ها 
اهدافی را دنبال می کنند که حتمًا یکی از قالب های 
خوراک مســموم با توجه به اهداف ارزشمند ملی 
و فرهنگی ماســت به عاوه برخــی از برنامه های 
تلویزیونی آن چنــان جای دخل و تصــرف ندارد و 
به اصطاح سیاســی کاری نمی تواند در آن و نتایج 
حاصله نقشی داشته باشــد مثًا یکی از این موارد 
برنامه »زندگی پس از زندگی« شبکه 4 سیماست 
که حدود ســاعت 19 این روزها پخش می شود در 
این برنامه به نوعی مســتند، کسانی حاضر شده و 
مورد مصاحبه واقع می شوند که به دلیلی روحشان 
در عالم برزخ واقع شده و طی زمانی اطاعات بسیار 
مورد توجهی از جهان پس از مرگ به دست آورده و 
به اصطاح سپس زنده شده اند، یا در مقطعی مرگ 
موقت آنان مورد تأیید دیگران به خصوص پزشکان 
واقع شده است ولی به نظر آنان به دلیلی نامعلوم 
از آن عالم بازگشت داده شــده اند، حال بنگریم یاد 
مرگ و توجه به جهان ُاخروی یکی از مسائلی است 
که جدًا اکثر ما در بیشتر مقاطع زندگی از آن غافلیم 
و اگر با دیدن و شنیدن مســتند این گونه برنامه ها 
نگاه ما به آنچه قطعًا وجود دارد اصاح شود منافع 
مختلفی برای زندگی دنیا و حیات ُاخروی ما دارد و 
ده ها برنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی و 
فرهنگی که می تواند موجب استفاده صحیح از عمر 

و فرصتی شود که قابل تکرار نیست.
عقل حکم می کنــد تا با دیــدن ضعفی از یک 
شــخص بدون توجه بــه نقاط قوتش دســت از 
او بشــوییم و نه خود را به بهانه هــای نامعقول از 
نعمت هایی که برای ما راهگشاست محروم کنیم. 

إن شاءا...

يادداشت روز
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 600 هزار سهامدار عدالت 
شبای خود را اعالم کردند

معاون ســازمان خصوصی ســازی گفت: از 

5 میلیون ســهامدار عدالت که قبا شماره شبا 

حساب بانکی خود را نداده بودند، اخیرًا حدود 

600 هزار نفر شماره شبا خود را اعام کردند.

مجازات 20 سال حبس 
در انتظار احتکارکنندگان 

خودرو
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از 

تعیین جریمه نقدی از 10 تــا 70 درصد ارزش 

کاالی احتکار شــده و از 5 تا 20 سال مجازات 

حبس برای احتکارکنندگان خودرو خبر داد.

ترامپ برای سازمان 
بهداشت جهانی 

ضرب االجل تعیین کرد
رئیس جمهور امریــکا در نامه ای به مدیرکل 

ســازمان جهانــی بهداشــت تهدید کــرد اگر 

این ســازمان ظــرف 30 روز آینــده متعهد به 

پیشرفت های اساسی در اقدامات خود نشود، 

آمریکا بــا قطع دائم کمک هــای مالی خود به 

این نهاد، در عضویت خود در ســازمان جهانی 

بهداشت نیز تجدید نظر خواهد کرد.

شرایط بازگشایی 
خوابگاه ها و ارائه غذا

 به دانشجویان اعالم شد
رئیس ســازمان امــور دانشــجویان گفت: 

بازگشــایی خوابگاه هــا از 17 خردادماه انجام 

خواهــد شــد. در بــدو ورود دانشــجویان به 

خوابگاه هــا، کنترل ها و غربالگری بهداشــتی 

برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا اعمال 

می شــود. هیچ بنایی بر ارائــه خدمات تغذیه 

مگر در مواقع ضروری به تشــخیص دانشگاه 

وجود نــدارد؛ در صــورت ضرورت هــم غذا به 

شــکل بســته بندی ارائه می شــود و در محل 

رستوران سرو نخواهد شــد دانشگاه ها در حد 

امکانات خود بسته های بهداشتی شامل مواد 

ضدعفونی و ماســک را در اختیار دانشجویان 

قرار می دهند.

مردم فقط در موارد 
ضروری به دندانپزشکی 

مراجعه کنند
دبیر کمیته دندانپزشــکی ستاد کرونا گفت: 

همه مراکز دندانپزشــکی در صــورت ثبت در 

ســامانه ســامت با رعایت موارد بهداشــتی 

می توانند فعالیــت و ارائه خدمــات کنند. اما 

مردم خودشان مراعات کنند و برای جلوگیری 

از شــیوع بیشــتر بیماری کرونا، بــرای موارد 

غیرضروری مراجعه نکنند. همکاران ما نیازمند 

مســاعدت هســتند؛ بیــش از 3 ماه اســت 

که دندانپزشــکی ها تعطیل هســتند. وسایل 

حفاظت شــخصی باید با قیمت مناســب در 

اختیار مراکز دندانپزشکی قرار گیرد.

وکالی »اکبر طبری«
 استعفا کردند

ســخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قرار بود 

30 یا 31 اردیبهشــت دادگاه برگزار شــود اما 

در آخریــن روزی که وکای پرونــده باید نظر 

می دادنــد و در پایان مهلت نقایــص پرونده را 

اعام می کردند، به جــای اینکه بگویند پرونده 

نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعام اســتعفا 

کردند. دادگاه مجبور شد که ظرف 10 روز وقت 

دهد که اگر متهــم وکیل دیگــری می خواهد 

تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری 

تعیین می شــود. احتماال در دهه دوم یا سوم 

خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.

بازگشایی مراکز تفریحی 
روباز و طبیعت گردی 
با رعایت پروتکل های 

بهداشتی
میراث فرهنگی،صنایع دستی  مونسان،وزیر 

وگردشــگری گفت: مردم می تواننــد با رعایت 

پروتکل های بهداشتی از مراکز تفریحی روباز، 

طبیعت گردی و کوهنوردی استفاده کنند.

انعکاساخبــار کوتاه سفره های افطاری ساده

محکومیت2متهمپروندهشرکتسایپابهاعدام

محکومیتدونمایندهمجلسبه61ماهحبس
 7 سال حبس برای مدیرعامل سابق سایپا

هگمتانه،گروهایرانوجهان:ســخنگویقوه
قضائیهازصدورحکماعدامبرایدونفرازمتهمان
پروندهشرکتســایپاخبردادوگفت:درهمین
زمینهمهدیجمالیمدیرعاملســابقسایپابه7

سالحبسمحکومشدهاست.
غامحســین اســماعیلی در ادامه بیســت و 
ششمین نشســت خبری خود همچنین به چند 
حکم اخیر در شــعب ویژه اقتصادی اشــاره کرد و 
گفت: در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخال در نظام 
اقتصادی کشور، در پرونده ای که در ابتدا بیش از 50 
متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر شد 

و در دادگاه 34 نفر از اخالگران محکوم شدند.
وی افــزود: در ایــن پرونده که یــک پرونده 
تلفیقــی بیــن اخــال در نظــام ارزی و نظــام 
اقتصــادی خودرو اســت، وحید بهــزادی فرزند 
ابوطالب و همسر وی به نام خانم نجوا الشیدایی 
به جرم مشــارکت در اخال کان در نظام پولی و 
ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات 
صوری، اخــال در نظــام توزیعــی نیازمندهای 
عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6700 
دســتگاه خودرو از شرکت ســایپا، مشارکت در 
عملیات پولشویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال 
و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 
هزار و 700 سکه تمام بهار و یکصد کیلو طا کشف 

شده، محکوم به اعدام شــدند و این حکم قابل 
تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

اســماعیلی اضافــه کــرد: مهــدی جمالــی 
مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخال 
در نظام توزیعی به هفت ســال حبس، رضا تقی 
زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی 
سایپا به 15 ســال حبس، محمد عزیزی نماینده 
مجلس شــورای اســامی به جــرم معاونت در 
اخال در نظــام توزیع خودرو بــه 61 ماه حبس 
تعزیــری، فریدون احمــدی نماینــده مجلس 
شــورای اســامی به جرم معاونت در اخال در 
نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حســی 
هشــترودی رئیس سابق حراســت کل سایپا به 
جرم معاونت در اخال در نظام توزیعی به 61 ماه 

حبس تعزیری محکوم شدند.

رئیسنهادمقاممعظمرهبریدردانشگاهها:

زنده ماندن فضای دانشجویی
 به زنده ماندن مطالبه گری است

افزایش کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها

هگمتانه،گروهایرانوجهان:رئیسنهادمقام
معظمرهبریدردانشــگاههاگفــت:زندهماندن
فضایدانشــجویی،همانطورکهرهبرانقالبهم

توصیهکردند،بهزندهماندنمطالبهگریاست.
حجت االسام والمسلمین مصطفی رستمی، 
رئیس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه ها با انتشار پیامی نکاتی را پیرامون دیدار 
فعاالن دانشــجویی با مقام معظــم رهبری بیان 

کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
»بسم هللا الرحمن الرحیم

دیــدار عصر یکشــنبه رهبر معظــم انقاب با 
دانشــجویان اتفاق ارزشــمندی بود و پیام های 
مختلفــی را به مســؤوالن منتقل کــرد که قطعا 
هم برای کشــور و هم برای دانشــجویان برکاتی 
خواهد داشــت. این دیدار باید بــه الگویی برای 
پذیرش نقد هــای جدی دانشــجویان توســط 
مسؤولین تبدیل شــود. نسل جوان و دانشجوی 
متعهد و انقابی امروز که نســبت به آینده کشور 
احســاس مســؤولیت دارد و صدایــش صدای 
مردم است، از شنیده نشــدن انتقادات، توسط 
مســؤولین گلــه دارد؛ در حالی که دیــدار رهبر 
انقاب با دانشجویان نشــان می دهد که نه تنها 
نباید در کشور، هیچ بن بستی برای شنیده شدن 
صدای منتقــد، به خصوص منتقدان دلســوزی 
همچون این جوانان وجود داشــته باشــد بلکه 
اتفاقا باید بســتر طرح انتقادات فراهم شود، در 
این صورت اســت که نقاط ضعــف و قوت نظام 
اسامی و ســازوکار های اجرایی و مدیریتی آن 
شناخته می شود و می توان مسیر رسیدن به قله 

را هموار کرد.
از طرفی این دیــدار، جوانــان را عامل تحول 
روبه جلوی کشــور معرفی می کنــد. رهبر انقاب 
بار ها و بار ها تأکید بر این داشــتند که نسل جوان 
و چابک باید مسیر تحول کشــور را در حوزه های 
مختلف طراحی و ترسیم کند و خود سّکان تغییر 
را به دست بگیرد که این رویکرد ایشان، با روش 
مدیریتی کســانی که با ســپردن مسؤولیت های 
مختلف به مدیران خمود و پا به ســن گذاشته ای 
که تنها با القاب مختلف، ســعی در کارآمد نشان 

دادن آن ها دارند، متفاوت است.

در شــرایطی که برخی نمی خواهنــد بگذارند 
دانشــجوی ما درک و فهم سیاســی داشــته و 
نسبت به مســائل پیرامونی خود حساس باشد، 
دیدار چند ســاعته شــب گذشته نشــان داد که 
فضای تشــکلی و فضای دانشــجویی باید زنده 

نگه داشته شود.
زنده ماندن فضای دانشــجویی، همانطور که 
رهبر انقاب هم توصیــه کردند، به زنــده ماندن 
مطالبه گری است. تاش دانشــجویان متعهد به 
آینده کشــور، در حوزه مطالبه گری با دیدار شب 
گذشــته پایان نیافته، بلکه تازه آغاز شده است و 
امیدوارم که ســال آینده، دانشجویان از اقداماتی 

که در طول یکسال انجام داده اند، بگویند.
دانشــجویان تشــکل های مختلف مشکات 
مناطق تحصیــل خودشــان را با رویکــرد »حل 
مســأله« شناســایی کنند و تــا برطــرف کردن 
آن پیــش بروند. مجموعــه دفاتر نهــاد رهبری 
در دانشــگاه ها هــم وظیفــه دارند کــه پابه پای 
دانشــجویان تمام توان مدیریتی و توان اجرایی 

خود را برای حل این مشکات به کار بگیرند.
وظیفــه دیگــری که رهبــر انقاب بــر دوش 
مسؤوالن نهاد گذاشتند، پاسخگویی به ابهامات و 

سواالت مختلف دانشجویان است.
از همین رو اعام آمادگی می کنیم، هم تعداد 
کرســی های آزاداندیشی را بیشــتر خواهیم کرد 
و هم خودمــان را موظــف می دانیم بــا تدوین 
برنامه های جدید بــه میان دانشــجویان رفته و 
پاسخگوی سواالت آن ها باشــیم. در این مسیر 
پیشــنهادات دانشــجویان عزیز قطعا راهگشــا 

خواهد بود«.

دبیرکلجهاداسالمی:

شهید قاسم سلیمانی نماینده ایران در حمایت از مقاومت بود
سردار قاآنی نقش مهمی در محور مقاومت دارد

هگمتانــه،گروهایــرانوجهان:
دبیــرکلجنبــشجهاداســالمی
فلســطیناعــالمکــرد،اگرچهبا
شهادتسردارسلیمانی،فرماندهای
ازدســترفتکهدرمحورمقاومت
نقــشمهمیداشــت،امــاطرح
مقاومــتدرمنطقهبــانقشمهم

سردارقاآنیادامهدارد.
»زیاد النخالــه« دبیرکل جنبش 
جهاد اسامی فلسطین درباره طرح 
الحاق بخشــی از کرانه باختری به 
فلســطین اشــغالی گفت، واقعیت 

امروز این اســت که رژیم صهیونیســتی خواهان 
همه اراضی فلسطین است.

دبیرکل جنبش جهاد اســامی فلسطین اعام 
کرد، ســناریوی رژیم صهیونیســتی این است که 

کرانه باختری محور اصلی سناریو در منطقه باشد.
دبیر کل جهاد اســامی گفت: کرانه باختری از 
سال 1967 تحت اشــغال رژیم صهیونیستی قرار 
دارد، بنابراین الحاق کرانه باختری اتفاقی است که 
رخ داده است و آنچه در معامله قرن جریان دارد، 

ترسیم واقعیت های موجود است.
النخاله که با شــبکه المیادین گفت وگو می کرد، 
افزود: برخی گروه های فلســطینی با کشــورهای 
خواهان عادی سازی روابط به رژیم صهیونیستی، 

همسو شدند.
دبیرکل جنبش جهاد اســامی با بیــان اینکه 
مقاومت تنها گزینه ملت فلســطین است، گفت که 
فلســطینیان باید به مقاومت تا تحقــق اهداف و 

آرمان های خود ادامه دهند.

زیاد النخاله درباره هفتاد و دومین سالگرد یوم 
النکبه )سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی( گفت: 
تا زمانی که مردم فلســطین در خارج از سرزمین 
خود به ســر می برند، یوم النکبه بــرای آنها ادامه 
دارد، ما همچنان در همان شــرایط یوم النکبه قرار 

داریم که بر سر ملت فلسطین آمد.
النخاله تصریح کــرد: رژیم صهونیســتی تنها 
چیزی که به فلسطینیان عرضه کرده، خودمختاری 
بوده اســت و تشــکیات خودگران فلسطین امور 
کرانه باختــری را بــا خودمختاری کمتــری اداره 

می کند.
زیاد النخالــه در ادامه افزود: جهــان عرب در 
قبال مساله فلســطین و حمایت از آن باید از خود 
اقدامــات عملی نشــان دهنــد. نمی خواهیم این 
توهم را داشته باشیم و بگوییم که کشورهای عربی 

از ما حمایت و به ما کمک می کنند.
دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین با بیان 
اینکه در غزه دژ مســتحکم مقاومــت وجود دارد، 

گفت: مقاومت امروز فلســطین و منطقه 
قوی تر از هر زمان دیگری است و نیروی 
مقاومت و اراده ایستادگی از فلسطین تا 

لبنان و ایران وجود دارد.
النخاله تصریح کرد: با شهادت سردار 
سلیمانی، فرمانده ای که نقش محوری در 
حمایت از مقاومت را بر عهده داشــت، از 
دست داده ایم اما طرح مقاومت در منطقه 
ادامه دارد و اکنون حاج اســماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران 

نقش مهمی را در این زمینه دارد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسامی 
ایران بی درنگ در همه زمینه هــا از محور مقاومت 
حمایت کرده اســت، تصریح کرد: شهید سلیمانی 
نماینــده ایــران در حمایــت از مقاومت بــود و با 

شهادت وی حمایت از مقاومت ادامه دارد.
دبیــرکل جنبش جهاد اســامی گفــت که در 
صورت هرگونــه حمله به غزه، مقاومت پاســخ آن 
را بی تردید خواهد داد و همه مناطق اســرائیلی در 

تیررس موشک های مقاومت قرار دارند.
وی به مســاله روز جهانی قدس اشــاره کرد و 
گفت: روز قدس پاســخی از ســوی امام خمینی 
)ره( است که بگوید مســاله فلسطین یک مساله 
اســامی اســت و مربوط بــه کل جهان اســام 

می شود.
زیاد النخاله همچنین تأکیــد کرد که حزب هللا 
لبنان بدون حد و مرز همه گونه تسهیات را تقدیم 
مقاومت فلسطین می کند و با وجود حمایت ایران 
از گزینه مقاومت، مقاومــت منطقه از آینده خوبی 

برخوردار است.

مدیرکلدفترسالمتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتخبرداد:

کاهش 27 درصدی اقدام به خودکشی در اسفند 98 نسبت به سال قبل

هگمتانه،گــروهایرانوجهــان:مدیرکلدفتر
ســالمتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشت،
درمــانوآمــوزشپزشــکیگفت:میــزانفوت
ناشیازخودکشــیحدود6درصددرهرصدهزار
نفرجمعیتاستوبراســاسمواردثبتشدهدر
وزارتبهداشت،میزاناقدامبهخودکشیدرکشور
دراسفند98نسبتبهســال97حدود27درصد

کاهشیافتهاست.
احمد حاجبــی دیروز در نشســت خبری که به 
صورت ویدئــو کنفرانس از وزارت بهداشــت برگزار 
شــد، افزود: وزارت بهداشــت آمار فوت ناشی از 
خودکشی را جمع آوری می کند، اما برای افزایش 
دقت آن بــا آمــار پزشــکی قانونی انطبــاق داده 
می شود و به آن آمار اســتناد می کنیم. آمار اقدام 
به خودکشــی در فروردین ماه هنوز کامل نشــده 
اســت، اما در این آمار هم کاهش نسبی نسبت به 

فروردین 98 وجود دارد.
وی ادامه داد: آمار اختاالت روان شناســی در 
کشور در گروه سنی 15 تا 64 ســال 23.6 درصد 
است. شــایع ترین اختال با 12.7 درصد در کشور 

افسردگی است.
*ترسواضطرابناشیازکرونا

مدیرکل دفتر سامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت گفت: بعد از همه گیری ویروس 
کرونا، جامعه و عموم افراد با اضطــراب و نگرانی 
ناشی از این همه گیری مواجه شدند. علت اصلی 
آن، ناشناخته بودن و رفتارهای غیرقابل پیش بینی 
ایــن ویروس بــود. همچنــان جامعــه جهانی با 
رفتارهایــی از ویــروس مواجه می شــود که مبهم 

است و به دنبال تحقیقات بیشتر هستند.
وی ادامه داد: به دنبال این موارد بحرانی، انتظار 
ترس و اضطراب در جامعه وجــود دارد. این گونه 
واکنش ها، طبیعی هســتند و بــه دنبال حوادث و 
بحران ها دیده می شود. بنابراین به این واکنش ها 
نباید برچســب بیماری بزنیم. در اوایل اســفند با 
جامعه ای مواجه شدیم که اضطراب شدید داشت. 
بخش ســامت روان وزارت بهداشــت از ابتدا به 
روش های مختلف تــاش کرد که نیــاز جامعه را 

شناسایی کرده و مداخاتی انجام بدهد.
حاجبی افــزود: یکــی از زیرســاخت هایی که 
از روهای اول اســتفاده شــد، نظام مراقبت های 
بهداشــتی اولیه بود. حدود دو هزار روانشناس در 
نظام مراقبت های بهداشــتی اولیه بــه کار گرفته 
شــده اند که در سراســر کشور فعال هســتند و بر 
اســاس اضطراب ناشــی از کرونا از طریق ارتباط 
ویدیویی با مردم در ارتباط بودند. زیرساخت دیگر 

که از هفتم اسفند ماه استفاده شد و از 23 اسفند 
مداخله ســامت روان در آن آغاز شــد، ســامانه 
تلفنی 4030 بود. تاکنون بیش از 500 هزار تماس 
تلفنی توسط کارشناسان و مشاوران سامت روان 
پاسخ داده شــده که در این بازه زمانی بین 8 تا 9 
هزار جواب داده شده اســت. این منبع توانست به 
برداشت نیازهای سطح جامعه کمک کند. نیازهای 
روان شناختی جامعه در این سه ماه گذشته فراز و 
فرودهایی داده که بر اساس داده های تماس های 
تلفنی توانســتیم خدمات خود را متناسب با نیاز 

جامعه تنظیم کنیم.
*مشــاورهبرایسوگناشــیازفوتبیماران

کرونایی
مدیرکل ســامت روان وزارت بهداشــت اظهار 
کرد: به دنبال بیش از 7 هزار فوت که تاکنون اعام 
شــده، خانواده هایی داریم که بازمانده افراد فوت 
شده ناشــی از ویروس کرونا هســتند. این افراد 
نتوانســتند شــرایط عزاداری و کفن و دفن را اجرا 
کنند و در نتیجــه این نگرانی وجــود دارد که نکند 
این سوگ پیچیده شود. از یک ماه پیش خدمات 
و بسته خدمتی با عنوان مشــاوره در سوگ آماده 
شــده و ارائه می شــود. با کلیه خانواده ها تماس 
گرفته می شود و پس از اخذ رضایت، این خدمات 

به خانواده ها ارائه می شود.
*اختاللمصرفوشیوعمصرفموادمخدر

وی در پاســخ به ســوالی درباره میزان مصرف 
مواد مخدر در کشور اظهار کرد: در مورد مصرف مواد 
مخدر، اختال مصرف مواد و شــیوع مصرف مواد 
مخدر مطرح است. بر اساس آخرین آمارها که در 
اختیار وزارت بهداشــت قرار گرفته، اختال مصرف 
مواد مخدر 2.1 درصد اســت. ولی شــیوع مصرف 

مواد مخدر در کشور 5.4 درصد است.
*باورنادرســتمصرفالکلبرایپیشگیریاز

کرونا
حاجی بیان کرد: در اسفند ماه باور نادرستی در 
افراد مبنی بر مصرف الکل برای جلوگیری از کرونا 
ایجاد شــده بود و در نتیجه مسمومیت هایی بابت 
مصرف الکل اتفــاق افتاد. در یک ماه گذشــته با 
این موضوع روبه رو نشدیم و به نظر می رسد مردم 

آگاهی الزم را پیدا کرده اند.
*آخرینوضعیتقانونسالمتروان

مدیرکل ســامت روانی وزارت بهداشت گفت: 
حدود 16 سال از قانون ســامت روان می گذرد و 
بازبینی های فراوانی در مورد آن انجام شــد. این 
قانون در دو کمیسیون هیأت دولت در جلسه های 
مختلف مطرح شــد که تغییراتی زیادی هم روی 
آن اتفاق افتاد. اســم این طرح، قانون حمایت از 
حقوق بیماران مبتــا به اختــاالت روانی تبدیل 
و در نهایــت در هیــأت دولت مصوب شــد. این 
موضوع در اسفند ماه به مجلس ارائه شد. در حال 
حاضر کارهای فنی روی آن در مرکز پژوهش های 
مجلس انجام می شــود تا برای ارائــه به صحن 

آماده شود.
*طرحسراجحرکتروبهجلوییدارد

حاجبی درباره طرح ســراج اظهار کرد: در حال 

حاضر هر دانشگاه علوم پزشکی در یک شهر، طرح 
سراج را اجرا می کند. بعد از این که تسلط کامل به 
زوایای مختلف آن ایجاد شــد می تواند گسترش 
پیدا کند. طرح سراج قبل از شیوع کرونا، در جلسه 
شورای اجتماعی کشــور هم مطرح و با ماحظاتی 

تصویب شد.
وی ادامــه داد: ســازمان اجتماعی کشــور که 
زیرمجموعه وزارت کشور است از این طرح حمایت 
می کند. در ســال 99 نیز 15 محــل دیگر به طرح 
ســراج اضافه خواهد شــد. این طــرح حرکت رو 
به جلو دارد، اما برای اجرا به اســتانداردهایی نیاز 
دارد. پیش بینی می کنیم تا پایان سال 99 بتوانیم 
ســرعت گســترش را ببینیم. شــورای اجتماعی 
کشــور و به خصوص اســتانداری و مدیرکل های 
اجتماعی استانداری با دانشگاه های علوم پزشکی 
در اســتان ها برای اجــرای طرح ســراج همکاری 

می کنند.
*خشونتدرخانوادههادردورانکرونایی

حاجبی در پاسخ به ســوالی درباره تعارضات 
خانوادگی در دوران کرونایی اظهار کرد: این که در 
جریان قرنطینــه خانگی با مشــکاتی در ارتباط 
خانوادگی مواجه شــویم قابل پیش بینی است. 
زیرا همه گیری ویروس کرونا به طور کلی شــیوه 
زندگی را تغییر داده اســت. همه مهارت های ما 
برای شــیوه زندگی قبلی تنظیم شده بود. وقتی 
قرنطینه خانگــی طوالنی می شــود و خانواده ها 
باید ســاعت بیشــتری در منزل تعامل داشــته 
باشــند، ممکن اســت تعارضاتی در ارتباط اتفاق 

بیفتد.
وی افزود: با چند بســته مداخله ای حمایتی و 
استفاده از روان شناســانی که در سامانه 4030 کار 
کرده اند در این زمینه ارتباط مســتقیمی با جامعه 

برقرار کردیم.
*آگاهیمیزاناضطرابراکممیکند

مدیرکل ســامت روانی وزارت بهداشت درباره 
کاهش میزان اضطراب با افزایش آگاهی نســبت 
بــه کرونا گفــت: دانــش و آگاهی نســبت به هر 
مقوله ای می تواند میزان اضطراب را کم کند. تاش 
کردیم در زمینــه کرونا اطاع رســانی کنیم. وقتی 
سامانه 4030 راه اندازی شد، بیشترین تماسی که 
گزارش می شــد به دلیل نگرانی در مورد چگونگی 

برخورد با این ویروس بود.
*شیوعاختاللرواندرنوجوانانوجوانان

حاجبی درباره شیوع اختال روان در نوجوانان 
و جوانــان در ســال های اخیــر اظهار کــرد: گروه 
نوجوانان و جوانان هم در بازه سنی 15 تا 64 سال 
قرار می گیرد و شــایع ترین اختال همان طور که 

اشاره شد، افسردگی است.
*وسواسدردورانپساکرونا

وی درباره احتمال افزایش وســواس در دوران 
پســاکرونا گفت: با شــرایط خاصی روبه رو بودیم. 
ممکن است عائم افراد در مورد وسواس در آینده 
بیشــتر شــود. همچنین افرادی که زمینه ای برای 
وســواس داشــتند می تواند با اضافه شدن عامل 

مضاعف، دچار تشدید عائم شوند.
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مدیرشبکهبهداشتنهاوند:
12 بیمار کرونایی 

در بیمارستان های نهاوند
حال 4 بیمار وخیم است

هگمتانه،گــروهشهرســتان:مدیرشــبکه
بهداشــتنهاونــدبــابیــاناینکــهدرحال
حاضــروضعیتشهرســتانبــهلحــاظکرونا
مطلوبنیســتگفــت:12بیمــارکروناییدر
بیمارستانهاینهاوندبســتریهستندکهحال

چهارنفرآنهاوخیماست.
به گزارش هگمتانــه، مؤمنعلی دارابی با بیان 
اینکــه در حال حاضــر وضعیت شهرســتان به 
لحاظ بیماری کرونا مطلوب نیست اظهار کرد: 12 
بیمار کرونایی در بیمارستان های نهاوند بستری 

هستند که حال چهار نفر آنها وخیم است.
وی افزود: خطر کرونا در نهاوند جدی اســت 
و در صورت عدم رعایت موارد بهداشــتی از سوی 
مردم و حضور آنها در اجتماعات مجددا شــاهد 
رشد این بیماری در سطح شهرستان خواهیم بود.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: 
مردم نباید بــه گونه ای رفتار کننــد که وضعیت 
عادی شده اســت زیرا در صورت رعایت نکردن 
فاصله اجتماعی ممکن اســت با توجه به موج 
دوم کرونا تعداد مبتایان افزایش داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه اســتان لرستان 
که در وضعیت هشدار قرار دارد در همسایگی ما 
قرار گرفته و رفــت و آمدهایی نیز از این منطقه 
به شهرســتان وجود دارد لذا باید در این زمینه 

کنترل بیشتری وجود داشته باشد.
دارابی گفت: عــاوه بر این در ایام تابســتان 
تعدادی از خانوارهای خوزستانی به نهاوند می آیند 
و به طور موقت در این شهر اقامت می کنند که این 
مساله می تواند تهدید جدی برای شهرمان باشد 
لذا بنگاه های مسکن باید از دادن خانه اجاره ای و 

یا رهن به آنها خودداری کنند.
وی توزیع تره بار مناطق جنوب در شهرستان 
نهاوند را تهدیدی برای سامتی مردم در شرایط 
کنونی عنــوان کرد و افزود: بخــش عمده ای از 
سبزی و تره بار مصرفی نهاوند از مناطق جنوب 
تأمین می شود که این مســاله می تواند عاملی 
برای انتقال ویروس کرونا در سطح شهرستان 

و جهش آن در سطح منطقه شود.
به نقل از فارس، مدیر شــبکه بهداشــت و 
درمان نهاوند در پایان گفت: مــا از مردم انتظار 
داریم همچنان خطــر کرونا را جــدی گرفته و 
همانند سابق از حضور در تجمعات غیر ضروری 
خودداری کرده و نگذارند که ما از شرایط فعلی 

به شرایط بدتری حرکت کنیم.

راه اندازی طرح تخصصی 
مرکز متالوژی اسدآباد 

در آینده نزدیک
هگمتانه،گروهشهرســتان:معــاونعمران
وبرنامهریــزیفرمانــداراســدآبادازافتتاحو
راهاندازیطــرحتخصصیمرکــزمتالوژیاین

شهرستاندرآیندهنزدیکخبرداد.
به گزارش هگمتانه، لیا امیــدی اظهار کرد: 
طرح تخصصی مرکز متالــوژی فنی و حرفه ای 
اســدآباد به عنوان یکی از بی نظیرترین مراکز 
متالوژی غرب کشور ظرف سه ماه آینده توسط 
سرمایه گذار بخش خصوصی و فنی و حرفه ای 
شهرستان راه اندازی می شــود که افتتاح و بهره 
برداری این مرکز سالیانه آموزش 30 تا 40 نفر 

را به همراه خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکــه تولیدات ایــن مرکز 40 
درصد بازار کشور را تحت پوشــش قرار خواهد 
داد، اضافــه کــرد: مرکــز متالوژی فــوق برای 
نخستین بار ریخته گری فشرده و ریخته گری 
ســرامیک را در حال اجــرا دارد و در این رابطه 

دسته های سرامیکی کابینت تولید خواهد شد.
امیدی اشــتغال مســتقیم طرح را 20 نفر 
برشــمرد و یادآور شــد: با توجه به شعار سال 
به نام »جهــش تولید« طــرح تخصصی مرکز 
متالوژی از نقش مؤثــری در آموزش به همراه 

اشتغال برخوردار خواهد بود.
وی در گفتگو با ایســنا، با اشاره به پیشرفت 
60 درصدی پروژه خاطرنشــان کــرد: کارآفرین 
و ســرمایه گذار طرح تاکنون بــرای پروژه یک 
میلیــارد و 500 میلیــون تومــان هزینه صرف 
کرده و با بازاریابی های از پیش انجام شــده و 
ســرمایه گذاری طرح قرار اســت تولیدات این 

مرکز به خارج از کشور نیز صادر شود.

خبــــــــر

طیسال99:
سرمایه گذاران 

بخش خصوصی 425 مالیری 
را شاغل می کنند

هگمتانــه،گــروهشهرســتان:فرمانــدارویژه
مالیربااشارهبهاینکهتمامیشــرایط برایحضور
ســرمایهگذاراندرشهرســتانفراهماست،گفت:
مالیریکــیاز شهرســتانهایپیشــرودرعرصه

سرمایهگذاریدراستانهمداناست. 
به گــزارش هگمتانه، قــدرت هللا ولــدی ظهر 
ســه شــنبه 30 اردیبهشــت ماه در جلسه  جذب 
ســرمایه گذار شهرســتان مایــر کــه بــا حضور 
ســرمایه گذار بخش خصوصی و مدیران دستگاه 
اجرایــی و ادارات ذی ربــط برگــزار شــد، یکی از 
مشــکات کشــور را بیکاری عنوان کــرد و افزود: 
می توان بــا افزایش تولید در کشــور اشــتغال را 
افزایش داد. وی به ظرفیت باالی شهرستان مایر 
به جهت وجود زیرســاخت های تولید اشاره کرد و 
ادامه داد: با توجه بــه منویات مقام معظم رهبری 
و شعار »جهش تولید« در سال 99، سرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلــف صنعتی، کشــاورزی و 
دامپروری می تواند نقش مهمی در رشد و توسعه 

شهرستان ایفا کند.
فرمانــدار مایر بیــان کرد: مقرر شــده اســت 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف جنگل کاری 
مصنوعی، معادن، دامپــروری و طیــور، گلخانه ی 
هیدروپونیک، بوم گــردی و داراالیتام با 150 میلیارد 
تومان هزینه از جانب بخش خصوصی و اشتغالزایی 

مستقیم 425 نفر در سال 99 صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه فضای شهرستان برای حضور 
سرمایه گذاران آماده اســت و همکاری الزم انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: در شهرستان ظرفیت و 
ظرفیت های باالیی برای سرمایه گذاری وجود دارد 
و این ظرفیت ها در حوزه های مختلف از جمله مبل 
منبت، انگور، دامپروری، گلخانه، صنعت و... کامًا 

مشهود است.
ولدی اظهار کرد: در شهرستان سایت گلخانه ای 
و دامپــروری دیده شــده و زیرســاخت هایی که 
برعهــده دولت اســت، انجــام و مجوزهــای الزم 
اخذ شــده تا ســرمایه گذار بــا اطمینــان خاطر 

سرمایه گذاری کند.
فرماندار مایر با تأکید بر لــزوم حمایت مدیران 
اجرایی از سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: در 
دیگر موارد نیز مدیران موظف هستند جواب استعام 

سرمایه گذاران را ظرف یک هفته اعام کنند.

فرماندهانتظامینهاوندخبرداد:
پلمب یک شرکت بازاریابی 

شبکه ای در نهاوند

هگمتانه،گروهشهرســتان:فرمانــدهانتظامی
شهرستاننهاوندازشناســاییوپلمبیکشرکت
بازاریابیشبکهایفاقدمجوزتوسطمأمورانپلیس

آگاهیاینشهرستانخبرداد.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ شااحمد ساکی 
عنوان کــرد: مأمــوران پلیس آگاهی شهرســتان 
نهاوند با رصد اطاعاتی یک شــبکه بازاریاب را در 
شهرستان نهاوند شناسایی و با هماهنگی قضائی 
به همراه مأموران اطاعات انتظامی و نماینده اداره 
صنعت معــدن و تجارت برای بررســی موضوع به 

محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران در محل طبق 
بررســی به عمل آمده، 3 نفر خود را مسؤول این 
شرکت معرفی کرده اند و 53 نفر نیز در حال انجام 
فعالیت حضور داشتند که مسؤوالن شرکت مجوز 

قانونی در خصوص این شرکت ارائه نکرده اند.
وی افزود: با توجــه به اینکــه هیچ مجوزی 
دال بر فعالیت شــرکت وجود نداشت با دستور 
مقام قضائی این واحد پلمب و افراد مسؤول در 
شرکت به پلیس آگاهی شهرستان نهاوند منتقل 

شدند.
سرهنگ ساکی گفت: مســؤوالن این شرکت 
شبکه ای عنوان کردند شــرکت بازاریابی تأسیس 
شــده بازاریابی ســینه به ســینه برای ارائه کاال یا 
خدمــات بدون وجــود واســطه، یعنی رســاندن 
مســتقیم کاال از تولید کننده به مشــتری با کمک 
تبلیغ مشتریان قبل اســت و به عبارت دیگر بازار 
یابــی شــبکه ای یک محصــول خاص بــه جای 
تبلیغات رســانه ای توســط مصرف کنندگان خود 

محصول تبلیغ و به فروش می رسد.
به نقل از مهــر، فرمانده انتظامی شهرســتان 
نهاوند گفت: بــا توجه به اینکه این شــرکت فاقد 
مجوز دارای زیر شــاخه هایی بوده و از نفرات زیر 
شــاخه هم مبالغی دریافت شده علیرغم نداشتن 
شاکی تا این لحظه به علت فعالیت غیر قانونی و 

پیشگیری از تبعات احتمالی پلمب شد.

خبــــــــر
فرماندارتویسرکان:

تعاونی دهیاران باید کارگاه های راکد را فعال کند

هگمتانه،گروهشهرستان:فرماندارتویسرکانبا
ابرازنارضایتیازعملکردتعاونیدهیارانگفت:این
تعاونیبایدکارگاههایراکدونیمهفعالشهرستان

رااحیاکند،هرچندخیلیبهآنامیدوارنیستم.
به گزارش هگمتانه، ســید رســول حسینی در 
نشست مشــورتی با دهیاران با تبریک روز روابط 
عمومی و تأکید بر تقویت آن از ســوی مسووالن 
در راســتای رشــد و پویایی جامعه در عرصه های 
مختلف اظهار کرد: دهیــاران ارتباط و تعامل خود 
را با شورای اسامی روستا با بهره مندی درست و 
به موقــع از روابط عمومی قوی کننــد، چراکه این  
تعامل نتیجه کاربردی تــری را در تحقق برنامه ها 

به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه دســتگاه های اجرایی از 
دهیاران انتظاراتی دارند، که اصا در شرح وظایف 
قانونی آنهــا نیامده اســت بیان کرد: بــر همین 
اســاس ما در این مباحث کمک و همیاری شما 
دهیاران را برای توســعه و پیشــرفت همه جانبه 

شهرستان نیاز می دانیم.
فرماندار تویسرکان خواستار ورود دهیاران برای 
تحقق برنامه سند سه ســاله سرشاخه کاری گردو 
شــد و تاش برای اجرای این برنامــه طبق زمان 
تدوین شده در راســتای جلوگیری از سرمازدگی و 
خسارات جبران ناپذیر برای کشــاورزان را ضروری 

دانست.

وی گفت: متأسفانه ســال گذشته شاهد فوت 
هشــت نفر را به به خاطر گردوتکانی بودیم، هشت 

نفر قطع نخاع شدند و حدود 60 نفر نیز مجروح.
حســینی با بیان اینکه دهیاران باید اطاعات 
خــود را بــه روز کننــد که اگــر الزم بود روســای 
دســتگاه های اجرایی به چالش کشــیده شوند، 
حساســیت امــر اطاع رســانی در تویســرکان را 
کم رنگ خوانــد و ادامه داد: اطاع رســانی یکی 
از ارکان مهم امروز جامعه برای رشــد و پیشرفت 

است.
*سهمامسالتویسرکانبرایبیمهروستاییو

عشایر1128نفراست
وی با بیان اینکه دهیاران برای معرفی روستای 
خود و قابلیت هــای آن از رســانه ها کمک بگیرند 
گفــت: امیدواریم در زمینه تحقق شــعار ســال با 
عنوان »جهش تولید« که جهش فکر هم هســت 

ورود جدی داشته باشند.
فرماندار تویســرکان با اشــاره به اینکه امسال 
بایــد یک هــزار و 128 نفــر در تویســرکان بیمه 
روســتایی شــوند، با انتقاد از جایگاه هشتم این 
شهرســتان در حوزه بیمه روســتایی و عشایری 
تأمیــن اجتماعــی اضافه کــرد: محترمانــه باید 
بگوئیم شهرستان در آخر جدول بیمه روستایی و 

عشایری استان قرار دارد.
وی با تأکید بر برگزاری جلســه ای در خصوص 
بیمه روســتایی به قید فوریت توســط بخشداران 
گفت: دهیاران و شــورای اســامی بــا هماهنگی 
کارگزاران و بخشــداران برای تحقق این مهم همه 

توان خود را به کار گیرند.
حســینی تعامل و ارتباط دهیــاران برای حل 
آســیب های اجتماعی را ســازنده خواند و با بیان 
اینکه کمک های مؤمنانه با هماهنگی بخشــداران 
انجام شود، افزود: از شهرستان های برتر در اجرای 

رزمایش همدلی »کمک مؤمنانه« بودیم.

وی بــا تقدیــر از عملکــرد دهیــاران بــرای 
ضدعفونی روستاها با شــیوع ویروس کرونا گفت: 
اســتعدادهای روســتاهای شهرســتان احصــا و 

شناسنامه روستا تدوین شود.
فرمانــدار تویســرکان از اختصــاص 5 میلیارد 
تومان تســهیات ارزان قیمت بــرای خرید مبل و 
منبت شهرســتان خبر داد و با تأکید بر برگشــت 
ایــن اعتبار در صــورت عدم جــذب آن گفت: این 
طــرح برای کمــک به شهرســتان اجرا شــده اما 
نمی دانیم چرا برخی از فــروش محصوالت مبل و 
منبت خود به مردم بومی شهرســتان خودداری و 
برخی از مردم هم از فعاالن بومی این عرصه خرید 

نمی کنند؟
وی در ادامه بــا گله مندی از اینکــه انجام همه 
امور شهرستان متأســفانه به فرمانداری و شخص 
فرماندار ختم می شــود بیان کرد: سلســله مراتب 
در انجــام کارهــا باید رعایــت شــود و از مراجعه 
گروهی مردم ساکن در روســتاها به بخشداری و 

فرمانداری ممانعت شود.
حسینی با اشاره به استمرار روستاگردشی در 
ســال جاری ضمن تقدیر از زحمات نماینده مردم 
تویســرکان در مجلس افزود: ســال گذشــته به 
دلیل انتخابات حضورم در برنامه روستاگردشــی 

ضعیف بود.
وی یکی از شــاخص های برتر شــدن فرماندار 
تویســرکان در اســتان را در ســال جاری روستا 
گردشی دانست و اضافه کرد: برنامه روستاگردشی 
در حــال حاضــر اجــرا می شــود و ما بــه دنبال 

کیفی سازی آن هم هستیم.
فرمانــدار تویســرکان بــا تأکیــد بــر اینکه 
اعتبارات داده شــده برای یک پروژه باید برای 
همان پــروژه و در همان روســتا هزینه شــود 
تصریح کــرد: مــن طلــب پیمانــکار و دیون را 
پرداخــت نمی کنم، اینکــه اعتبار تعریف شــده 

برای یــک پروژه به طــرح یا پــروژه دیگر داده 
شود فرهنگی غلط در شهرستان است.

وی مطلــع بودن دهیــار از اعتبارات روســتا را 
حق دهیار دانســت و با بیان اینکه دانســتن این 
اطاعات شــما را در امور محوله کمک می کند بیان 
کرد: تعدادی از دهیاران در جلسات به جز شورای 

تأمین حضور داشته باشند.
حســینی با اشــاره به اختصاص 400 میلیون 
تومان با حدود 50 درصد تخصیص برای روشنایی 
روســتاهای شهرســتان و اینکه مردم روســتاها 
نباید از ایــن موضوع رنج ببرند گفت: بخشــداران 
درخصوص مشکات روســتا رئیس اداره مربوطه 
در روستا را دعوت کنند؛ البته بعدازظهر؛ نه ساعت 
اداری زیرا بســیاری از مدیران ما در شهرســتان 

پروازی هستند.
*خیلیبهتعاونیدهیارانامیدوارنیستم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخــاق اداری در 
تویســرکان باید تعدیل شــود، ضمــن اینکه در 
گفتمان ســازی هم ضعیــف هســتیم ادامه داد: 
بنــده هــم از تعاونی دهیــاران ناراضی هســتم، 
این تعاونی بایــد کارگاه های راکــد و نیمه فعال 

شهرستان را احیا کند.
حسینی با بیان اینکه خیلی به تعاونی دهیاران 
تویسرکان امیدوار نیستم، بهتر بگویم این تعاونی 
تعطیــل مطلق اســت، از اعطای تســهیات برای 
بســته بندی محصوالت قابل ارزش چون ســیر و 
ســماق خبر داد و گفت: اراده خواستن برای انجام 
کار باید باشــد در غیر این صورت هیچ اتفاقی رخ 

نخواهد داد.
به نقل از فــارس، وی با بیان اینکــه خیلی از 
دهیــاران در هزینه کرد اعتبــارات روســتا ناتوان 
هســتند تأکید کرد: اگر این اعتبارات جذب نشود 
برگردانده می شود پس دهیاران باید با تمام توان 

در این راستا اقدام کنند.

فرمانداروعدهداد:

حمایت از مهاجرت معکوس به روستاهای خالی از سکنه در اسدآباد
هگمتانه،گروهشهرســتان:فرمانداراســدآباد
گفت:تمــامتــوانخودرابــرایفراهمشــدن
زیرساختواســتقرارامکاناتدرمناطقروستایی
ومهاجــرتمعکــوسبــهکارمیگیریــمواز
روســتاهایشهرستان به مهاجرتهایمعکوس

حمایتمیکنیم.
به گزارش هگمتانــه، مجید درویشــی با بیان 
اینکه در حــال حاضر یکی از روســتاهای خالی از 
سکنه اسدآباد به نام »چشمه بید« واقع در بخش 
پیرســلمان با فراهم شدن زیرســاخت های الزم 
احیاء شده اســت، افزود: در حال حاضر جمعی از 
خانوارهای روستای خالی از سکنه »حسین آباد« 
در بخش مرکزی اســدآباد نیز خواســتار بازگشت 
به دیار خود هســتند که در این رابطــه تمام توان 
خود را برای فراهم شــدن زیرســاخت و استقرار 
امکانات در مناطق روســتایی و مهاجرت معکوس 
به کار می گیریــم و از مهاجرت هــای معکوس به 

روستاهای شهرستان حمایت می کنیم.
وی با بیان اینکه بخشی از زمین های مسکونی 
روستای حســین آباد به علت خالی از سکنه بودن 

به باغ تبدیل شده و برای جلوگیری از تخریب این 
باغ هــا و تأمین زمین مســکونی نیازمند همکاری 
دســتگاه های ذی ربط هســتیم، تصریح کرد: در 
همین رابطه برای بازگشــت اهالی این روســتا و 
روند شتاب مهاجرت معکوس قرار است 7000 متر 
از اراضی این روســتا توســط بنیاد مسکن انقاب 
اسامی شهرستان تفکیک شــود که در این راستا 
به همکاری منابع طبیعی نیز برای واگذاری بخشی 
از زمین از منابــع ملی نیاز بوده تا بــا فروش این 
اراضی به اهالی، احداث و ساخت منازل مسکونی 

در این روستای خالی از سکنه آغاز شود.
درویشــی ادامه داد: در حال حاضر این روستا 
از کلیه زیرساخت های الزم چون آب، برق و جاده 
برخوردار بوده و دارای کد آبادی اســت و همکاری 
ادارات و دســتگاه های ذیربط در بحث تفکیک و 
واگذاری زمین نقش مؤثری در بازگشــت زندگی 

به این روستا خواهد داشت.
فرمانــدار اســدآباد بیــان کــرد: در بخــش 
پیرسلمان نیز هم اکنون در یک روستای دیگر به 
نام »کاظم آباد« برخی از اهالی خواستار بازگشت 

بوده کــه کد آبادی گرفته شــده و پیگیر بررســی 
احیای این روستا نیز هستیم.

وی با اشــاره به نقش مهم عمــران و آبادانی 
احیــای  و  معکــوس  مهاجــرت  در  روســتاها 
روستاهای خالی از ســکنه گفت: امروزه توجه به 
امکانات و زیرســاخت های روستایی و در کنار آن 
اشتغال و اقتصاد روســتاها موجب آن بوده که با 
پدیده نوظهور مهاجرت معکوس مواجه باشیم که 

به قطع از این امر حمایت می شود.

درویشی در گفتگو با ایســنا، با اشاره به بحث 
آیین 400 ساله مغفول جشــن شکرگذاری تاالب 
پیرســلمان اظهار کــرد: از هر آنچه کــه مربوط به 
آیین و میراث فرهنگی شهرســتان اسدآباد باشد، 
برای حفــظ و ارزشــمندی ایــن آیین ها تاش 
خواهیم کــرد و از بحث پیگیری ثبــت آیین 400 
ساله جشــن شــکرگذاری تاالب پیرســلمان در 
فهرســت آثــار ناملموس ملی کشــور اســتقبال 

خواهیم کرد.

سقوط مرگبار راننده بی احتیاط به »تاریکدره«
هگمتانه،گروهشهرســتان:فرمانــدهانتظامی
شهرســتانهمدانازکشــفجســدمرد40ساله

البرزیدر»تاریکدره«همدانخبرداد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ جمشید باقری در 
تشریح خبر مطرح کرد: عصر روز دوشنبه شهروندان 
به محض مشاهده یک خودروی متاشی شده در 
تاریکدره به مأموران اطــاع می دهند و همکاران ما 

بافاصله به محل حادثه اعزام می شوند.
وی بــا بیــان اینکه همــکاران ما پــس از یک 
ســاعت و نیم تاش به علت صعب العبــور بودن 
منطقه، موفق به خارج کردن جنازه از دره می شوند، 
افزود: این فرد 40 ســاله که ظاهرًا از اســتان البرز 
به شهرستان تویســرکان مســافر آورده بود، برای 
بازگشت جاده کوتاه تویسرکان-گنجنامه را برگزیده 
و احتمااًل به علت بلد نبودن از مسیر منحرف و دچار 

واژگونی شده و به دره سقوط می کند.
باقری با بیان اینکه خودروی ســمند این فرد 
به شــدت متاشــی شــده بود و با زحمت به باال 
کشیده شــد و به علت صعب العبور بودن توسط 
خودروی نیــروی انتظامــی به پارکینــگ انتقال 
یافت، تصریح کرد: دیشــب دادســتان کشــیک 
در محل حادثه حاضر شــد و دســتور رسیدگی به 
موضوع را صادر کرد بنابراین کارشناســان پلیس 
راهور و پلیس راه تیمی تشــکیل داده و بر ســر 
صحنه تصادف حاضر می شــوند تا علت واژگونی 
را مورد بررسی قرار دهند ضمن اینکه معاینه فنی 
خودرو نیز به منظور تشــخیص علت حادثه انجام 

می گیرد.
وی با اشــاره بــه تحویل جســد به پزشــکی 
قانونی، ادامه داد: با توجه بــه اینکه یک خانواده 

مفقود شدن پسرشان را به پلیس آگاهی گزارش 
کــرده بودند، پزشــکی قانونــی به دنبــال تطابق 
دادن مشخصات ارائه شــده با جسد کشف شده 

هستند.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان در بخش 
دیگری از تصادف شــدید یک دســتگاه خودروی 
پژو پــارس با یک مینــی بوس در بلوار ارم شــهر 
همدان خبر داد و گفت: ســاعت یک بامداد راننده 
پژو پــارس با ســه سرنشــین از پشــت به یک 

دستگاه مینی بوس برخورد می کند.
وی با بیان اینکــه یک خانم 27 ســاله در جا 
فوت می کند و دو سرنشــین دیگر که خانم و آقا 
هستند، دچار جراحت می شــوند، اعام کرد: فقط 
سرنشــینان خودروی پژو آســیب دیــده و علت 

حادثه در دست بررسی است.

معاون امدادونجات جمعیت هال احمر استان 
همدان نیز درباره کشف جســد در تاریکدره گفت: 
دوشــنبه 29 اردیبهشــت ماه ســاعت 21 نیروی 
انتظامــی از طریق خــط 112 )ندای امــداد( با ما 
ارتباط برقرار کرده و واژگونی یک دستگاه خودروی 
سمند به رنگ مشــکی و ســقوط به دره در جاده 

پیست اسکی را اعام می کند.
به نقل از ایســنا، حمیــد عرفی یگانــه با بیان 
اینکــه بافاصله امدادگــران هال احمــر به محل 
حادثه اعزام می شوند، خاطرنشان کرد: یک فوتی 
در صحنه حادثه و حــدود 10 متری خــودرو پیدا 
شــده بود که با کمک ارگان های نیروی انتظامی، 
اورژانس، پلیس راه و آتش نشــانی به پزشــکی 
قانونی منتقل شد و عملیات امدادونجات در سال 

23:45 دقیقه به پایان رسید.

کشف 5 دستگاه خودروی سرقتی در همدان

هگمتانه،گروهشهرســتان:رئیسپلیسآگاهی
انتظامیاستانهمدانگفت:پنجدستگاهخودروی
سرقتیواوراقشــدهازمنزلیکمتهمدرهمدان

کشفوضبطشد.

به گــزارش هگمتانــه، ســرهنگ کارآگاه علی 
اسدبیگی روز دوشنبه اظهار کرد: پس از وقوع چند 
فقره سرقت خودرو، بررسی این موضوع در دستور 
کار دایره مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی همدان 

قرار گرفت.
وی اضافه کرد: به دنبال بررســی دوربین های 
مدار بســته واقــع در پیرامون محل های ســرقت 
مشخص شد که فردی با اســتفاده از یک دستگاه 
خودروی ســواری پراید پاک مخدوش، اقدام به 

سرقت این خودروها کرده است.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان بیان کرد: 

با انجام یکســری کارهای اطاعاتی و به کارگیری 
شگردهای خاص پلیسی این سارق شناسایی شد 
که با هماهنگی مقــام قضایی، مأمــوران وی را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ اسدبیگی گفت: در بازرسی از مخفیگاه 
متهم یک دستگاه پراید مســروقه اوراق شده، یک 
دســتگاه خودرو نیم اوراقی، وســایل و تجهیزات 
خودرو، اسناد و مدارک خودرهای سرقتی و مدارک 

مالکان خودروها کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: سارق اقدام به پارک سه دستگاه 
خودروی ســرقتی نیــز در داخل کوچــه و مجاور 

منزل مســکونی اش کرده بود که این خودروها نیز 
شناسایی و ضبط شدند.

ســرهنگ اســدبیگی با بیان اینکه پرونده این 
متهم تکمیل و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته 
اســت افزود: دارندگان خودرو از وسایل حفاظتی 
نظیر دزدگیر بــرای افزایش امنیت وســیله نقلیه 
استفاده کرده و از پارک خودرو در مکان های ناامن 

پرهیز کنند.
2 هزار و 400 سارق ســال 98 در استان همدان 
دســتگیر شــدند که از این تعداد 360 تن سارق 

حرفه ای و دارای سوابق متعدد سرقت بودند.

شهرستان



آگهی مزایده

رونوشت آگهی حصر وراثت
 م.الف 39

آقای جواد لطفی دارای شناسنامه شماره 49 موالید به شرح دادخواست به کالسه 
113/9900115 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ام سلمه ابراهیمی به شناسنامه شماره 13/ در تاریخ 75/5/15 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر اســت 
به:   1.  اکبر لطفی به شماره شناسنامه 49 موالید پسر متوفیه   2.  جواد لطفی به 
شــماره شناسنامه 13518 پسر متوفیه   3. رضا لطفی به شماره شناسنامه 9683 
موالید پســر متوفیه   4. حبیب اله لطفی به شــماره شناسنامه 180 همسر دائمی 
متوفیه  5. پیکربیگم آقابالی به شــماره شناسنامه 183 مادر متوفیه والغیر. غیر از 

نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ

مفقـود شــده
پروانه ساختمانی به شماره پروانه 2/122361 کد نوسازی 20804-16 
به نام هادی اسدیانی یکتا مالک پالک ثبتی 10/2465 مفقود گردیده 
اســت از یابنــده تقاضا دارد که برگه مربوطه را به شــهرداری منطقه 2 

تحویل نماید. )از درجه اعتبار ساقط می باشد(.

0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1                                                      081 - 38282939
سازمان آگهــی های روزنامـــه هگمتـــانه 

مناسب تریـن تعرفه های تبلیغاتــــی

دقیق تریـن گستـــره توزیع استانــــی

روزنامه هگمتانه

همکار گرامی جناب آقای میثـم ناصرنـژاد
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مشاور ورزشی شورای شهر همدان  و تقارن انتصاب 

جناب تان در شورای سردبیری ورزش صدا و سیمای استان را تبریک و تهنیت عرض می نماید.

5 سه شنبه 3۰ ارديبهشت ۱3۹۹    25 رمضان ۱44۱   ۱۹ می  2۰2۰  شماره 4522

روابط عمومی ترکیبی 
از علم، هنر و تخصص

مهرداد آزادی

روابــط عمومی یک شــغل نیســت، روابط 
عمومی شوق، عشق و آئینه تمام نمای سازمان 

است.
امروزه در عصر حاضر اگر بگوییم ارتباطات 
اولین عنصر و اساســی ترین اصل مــورد نیاز 
بشر است ســخن به گزاف نگفتیم و به جرأت 
می توان گفــت یکــی از بنیادی ترین دانش ها 
و مهمترین عوامل پیشــرفت انســان امروزی 
و شــالوده و زیربنای ســایر علوم قرن حاضر 

است.
روابط عمومی بخشــی از ســازمان یا اداره 
اســت که مســؤولیت برقراری ارتباط با دیگر 
ســازمان ها، نهادهــا و افراد جامعــه را دارد و 
مجموعه ای از اقدامات و کوشش های حساب 
شــده را در بر می گیــرد که هر ســازمان برای 
برقراری ارتبــاط هدفمند و مؤثر با کســانی که 
در ارتباط اســت انجام می دهد که این روند را 

روابط عمومی و ارتباطات می گویند.
روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی اســت 
کــه درون و بــرون دســتگاه را به هــم پیوند 
می دهد و روابط عمومی هدف و چگونگی کلید 
برنامه ها را ترسیم می کند و مشاور امین مدیر 
و کلیه کارکنان دســتگاه است پس الزم است 
که مدیر و کارکنــان صددرصد بــه وی اعتماد 

داشته باشند.
به طورکلی وظایــف روابــط عمومی بدین 

شرح است:
1- ارائــه چهره واقعــی و شــفاف از اداره، 

سازمان یا شرکت به مردم
2- ســاختن چهره ای مناسب از سازمان یا 

اداره برای مردم و مخاطبان و جامعه هدف
3- ارتباط برقرار کردن با رسانه ها در قالب: 
الف( جواب گویی ب( برگزاری نشست خبری 
پ( ارســال خبــر د( برگــزاری تــور خبری و 

مصاحبه مطبوعاتی
4- ارتباطــات مردمی از طریــق الف( فضا 
ســازی محیــط مناســب اداری ب( پرپایی 
مراسم، همایش و نمایشگاه پ( افکار سنجی 
)تهیه فرم های نظر ســنجی( ت( پاسخ گویی 

شفاف و روشن به مردم و مخاطبان
5- تهیــه گزارش هــای تحلیلــی ادواری 
)ماهنامه، ســه ماهــه، فصلــی و …( از افکار 

عمومی برای ارائه به مدیر سازمان یا اداره
6- تاش بــرای تقویــت هر چه بیشــتر 

روحیه تفاهم بین کارکنان و مدیر دستگاه
7- داشــتن اطاعات مفیــد و کافی جهت 

اطاع رسانی و پاسخ گویی به ارباب رجوع
8- و شــاید مهم تریــن وظیفه، شــناخت 
افکار عمومی و نفــوذ در آن برای جلب رضایت 
افکار عمومی نســبت به ســازمان یا دستگاه 

متبوع باشد.
چشم و چراغ یک دســتگاه روابط عمومی 
اســت که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را 
نیز زیبا بنمایاند و روابــط عمومی حافظ منافع 
دستگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر و 

کار دارند.
روابط عمومی باید چشــم، گــوش و زبان 
گویای ســازمان مربوطه باشــد و در حقیقت 
روابط عمومی ترکیبی از علــم و آگاهی، هنر و 
تخصص است و مدیر آن برای موفق شدن در 
این مســؤولیت باید خود را به همه این فنون 
مجهز و آراسته کند و آیینه شفاف و تمام نمای 

سازمان خود باشد.
امــروزه معیارهــای قالــب در جامعه ما 
بی توجهی به ارزش های نهفتــه در کار روابط 
عمومی هاســت به طوری که ایــن امر باعث 
شده در بسیاری از ســازمان ها، بخش روابط 
عمومــی مبدل بــه بخش تبلیغات ســازمان 
شــود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه 

بپردازد.
مدیرروابطعمومیمنابعطبیعیوآبخیزداری
استانهمدان

يادداشت وارده

اعالم ساعت کار جدید 
بانک ها از اول خرداد

لغو دورکاری ها

هگمتانه،گــروهایرانوجهــانطبقاعالم
دبیرشورایهماهنگیبانکهاازاولخردادماه
دورکاریوشــیفتبندیکارمنــدانبانکهای
دولتیونیمهدولتیلغومیشــودوکارمندان
بایدبراساسساعتکارجدیددربانکهاحضور

داشتهباشند.
به گزارش هگمتانه، علیرضا قیطاســی دبیر 
شورای هماهنگی بانک ها در نامه ای خطاب به 
مدیران عامل بانک هــا اعام کرد: این دبیرخانه 
درمورد نحوه فعالیت شــعب بانک ها با حضور 
دو ســوم کارکنــان به صــورت شــیفت بندی، 
چرخشــی و دورکاری به اســتحضار می رساند 
موضوع در جلســه اصلی مورخ 21 اردیبهشــت 
 99  شورای هماهنگی بانک ها مطرح و مقرر شد 
از تاریــخ یکم خرداد  99  کلیــه کارکنان صنف و 
ســتاد بانک ها در محل خدمت حاضر گردند و 
فقط ســاعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر 
8 ســال و همکارانی که بیماری زمینه ای دارند، 

روزانه 2 ساعت تقلیل یابد.
ضمنًا چنانچه در هر استان با توجه به شرایط 
روز، ســتاد ملی مقابله با کرونــا تصمیمی در 
خصوص ســاعت کاری بانک ها اتخــاذ نماید، 
تصمیم ســتاد مذکور با هماهنگی استاندار مد 
نظر قرار گیرد. بر همین اســاس، ســاعت کار 
کارکنان بانک ها از اول خردادماه 99 در روزهای 
شنبه تا چهارشنبه از ســاعت 7 تا 14 و روزهای 

پنج شنبه 7 الی 13 است.
گفتنی است، با شیوع ویروس کرونا در کشور 
در هفته های نخست تغییراتی برای ساعت کار و 
نحوه حضور کارکنان بانک ها اعمال شده بود که با 
رفع محدودیت ها این تغییرات نیز برداشته شد. 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون جمعی از 
کارکنان بانک ها در پی ابتا به کرونا از دنیا رفتند 

که یکی از آنها مدیرعامل بانک مسکن بود.

حمله سایبری ناموفق
 رژیم صهیونیستی 
به بندر شهید رجایی

ادعای واشنگتن پست: این حمله در واکنش 
به حمله سایبری ایران به »تأسیسات آبی 

روستایی اسرائیل« بوده است

هگمتانه،گروهایرانوجهان:یکمسؤولدر
بندرشهیدرجاییضمنردادعایحملهموفقبه
تأسیســاتاینبندرگفت:درهفتهگذشتهبرخی
اختاللهادرســامانههایرایانهایبندربهوقوع
پیوستکهمیتواندناشیازحملهسایبریباشد.

به گــزارش هگمتانــه، روزنامه واشــنگتن 
پســت چاپ آمریکا در گزارشــی که دوشــنبه 
29 اردیبهشت منتشــر کرد به نقل از یک مقام 
دولت آمریــکا و مقامات رســمی »یک دولت 
خارجی« مدعی شد که رژیم صهیونیستی علیه 
تأسیســات »بندر شــهید رجایی ایران« حمله 

سایبری داشته است.
مسؤوالن ذیربط در بندر شهید رجایی تأکید 
کرده اند که با توجه بــه آمادگی کامل واحدهای 
پدافنــد غیرعامل در تأسیســات بندر شــهید 
رجایی و مقابله بــه موقع و مؤثر با اشــکاالت 
به وجــود آمــده، هیچ گونــه اخالــی در روند 

فعالیت های جاری ایجاد نشد.
واشنگتن پست مدعی شــده این حمله در 
واکنش به عملیات ســایبری  صــورت گرفته از 
ســوی ایران در ماه آوریل به »تأسیســات آبی 

روستایی اسرائیل« انجام شده است.

مشارکت 100 هیأت همدان در پویش »علی یاوران«خبــــــــر
طبخ و توزیع 110 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان در وعده سحر تا پایان ماه مبارک رمضان                 پخش زنده ذکر توسل از محل طبخ غذاها در فضای مجازی

هگمتانه،گــروهخبرهمدان:مســؤولجامعه
دینیمشــعراســتانهمدانازفعالیت100هیأت
استاندر»پویشعلییاوران«خبردادوگفت:در
استانهمدانبیشاز110هزارپرسغذایگرمدر
وعدهســحرتاپایانماهمبارکرمضانطبخوبین

نیازمندانتوزیعخواهدشد.
به گزارش هگمتانه، جال تلطفی با بیان اینکه 

کمک به همنــوع توصیه و ســیره عملی اهل 
بیت)ع( اســت، اظهار کــرد: آموزه های دینی 
در این زمینه زیاد اســت و ورود به این عرصه 

موجب رشد معنوی افراد می  شود.
وی بــه فرمایــش و توصیه رهبــر معظم 
انقاب مبنی بر »کمک مؤمنانه« اشــاره کرد و 
گفت: به نحو احسن این مهم در جامعه اتفاق 
افتاد و مردم جانانه پای کار آمدند و توانستند 

خود را در این ماه رشد دهند.
مسؤول جامعه دینی مشعر استان همدان 
بیان کرد: ارائه کمک های مؤمنانه اتفاق مبارکی 
بود که در هیچ کجــای دنیا چنیــن چیزی را 
نمی بینیــم و این ویژگی جامعه ای اســت که 

تحت نظر ولی فقیه اداره می شود.
وی با تأکید بــر اینکه هدایــت ولی فقیه 
جامعــه را به ســمتی می برد کــه ضمن حل 
مشــکات زمینه رشــد معنوی جامعه فراهم 

شــود از راه انــدازی »پویش علی یاوران« توســط 
هیأت هــای مذهبــی کشــور در رزمایــش کمک 
مؤمنانه خبر داد و گفت: 110 آشــپزخانه در کشــور 

توسط هیأتی ها دایر شد.
تلطفــی بــا بیــان اینکــه در آشــپزخانه های 
پیش بینی شده غذای گرم طبخ و برای وعده سحر 
ماه مبارک رمضــان در بین خانواده هــای نیازمند 
توزیع شــد ادامه داد: در اســتان همــدان نیز به 

تبعیت از سراسر کشور این اتفاق رخ داد.
شهرســتان های  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
همدان، مایر، نهاونــد، فامنین، رزن و بهار نیز این 

آشــپزخانه ها راه اندازی و توزیع وعده سحر انجام 
شد.

مسؤول جامعه دینی مشعر اســتان همدان با 
تأکید بر اینکه توزیع وعده ســحر عــاوه بر توزیع 
بسته های معیشــتی بوده اســت، یادآور شد: در 
استان همدان بیش از 110 هزار پرس غذای گرم در 
وعده سحر تا پایان ماه مبارک رمضان طبخ و بین 

نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه غذاهای طبخ شــده بین 35 
تا 40 هزار خانواده در استان توزیع می شود، اظهار 
کرد: عــاوه بر اقدامــات ذکر شــده، فضایی برای 
برپایی منبــر، روضه و ذکر توســل در همان مکان 
طبخ غــذا پیش بینی شــده و در شــب های ماه 
مبارک رمضــان به صورت زنــده از فضای مجازی 

پخش می شود.
تلطفی با اشــاره به اینکه غذاهای طبخ شــده 
متبــرک به روضــه اهــل بیــت)ع( و مناجات با 
خداوند است افزود: قریب به 100 هیأت استان در 

»پویش علی یاوران« درگیر هستند که این پویش 
در شــهر همدان، مایــر و نهاوند از شــب اول ماه 
مبارک رمضان آغاز شد و در برخی شهرستان ها نیز 

از نیمه این ماه مبارک آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در شــهر همــدان تیم اصلی 
آشپزی یکی بود و هر شــب یک هیأت بانی طبخ 
غذا می شد گفت: به طور میانگین در طبخ و توزیع 

غذا حداقل 50 نفر هر شــب درگیــر بودند که این 
غذاها بیــن افراد و خانوارهای شناســایی شــده 

توسط هیأت ها توزیع می شود.
مسؤول جامعه دینی مشعر اســتان همدان با 
اشاره به برگزاری جلســاتی قبل از آغاز ماه مبارک 
رمضان با هیأت های حاضر در این پویش، تصریح 
کرد: راه اندازی پویش به هیأت ها اطاع رســانی و 
شناسایی  خانواده ها و افراد نیازمند توسط هیأت ها 
انجام شــد؛ بعضًا از مراکز نیکوکاری کمیته امداد 
امام)ره( نیز فهرست هایی برای ارائه وعده غذایی 

گرفته شده است.

وی با اشاره به راه اندازی آشپزخانه ها با رعایت 
تمــام پروتکل هــای بهداشــتی ادامــه داد: پس 
از اتمام ایــن پویش با پایان مــاه مبارک رمضان، 
هیأت ها پویش های دیگری را در راســتای کمک 
مؤمنانه خواهند داشــت که اطاع رســانی خواهد 

شد.
تلطفی در ادامه گریزی بــه جهاد هیأتی ها زد و 
بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا بچه هیأتی ها 
بــا ضدعفونی معابــر و اماکن عمومــی، تهیه 
و توزیع محلــول ضدعفونی، ماســک و گان، 
خدمات بــه بیمارســتان ها، حمایــت از کادر 
درمان و تهیه و توزیع بسته های معیشتی قبل 

از سال نو پای کار آمدند.
وی با بیان اینکه هیأتی ها در تهیه و توزیع 
بســته های معیشــتی با آغــاز بحــران کرونا 
پیشگام بودند، افزود: هیأت ها پیش از سایر 
مجموعه ها در اســتان همدان اقدام به تهیه و 
توزیع بیش از 10 هزار بســته معیشتی قبل از 

سال نو کردند.
مســؤول جامعــه دینی مشــعر اســتان 
همدان با بیان اینکه هیأتی هــا تا هر زمان که 
نیاز باشــد برای حمایت از نیازمندان و کمک 
به آحاد جامعه پــای کار هســتند، ادامه داد: 
مراســم و برنامه ها تعطیل شــد اما هیأت ها 
تعطیل نشــدند و با تبدیل فعالیت ها به اقدامات 
خداپســندانه و فعالیت های اجتماعی کار را پیش 

بردند.
وی با بیــان اینکــه برنامه های دیگــری برای 
ایام عیــد فطر در نظر اســت، یادآور شــد: برنامه 
»هیأت خودرو« با کمک شهرداری و مجموعه های 
جبهه انقــاب به مناســبت عید فطر بــا برگزاری 
برنامه جشــنی در پایانه انقاب و بــا حضور افراد 
در خودروها دنبال خواهد شــد که از طریق نشــر 
لوح زمــان و مکان دقیــق آن در فضــای مجازی 

اطاع رسانی می شود.

جنگ قریب الوقوع تولیدکنندگان گاز طبیعی بر سر بازار

هگمتانه،گروهایرانوجهان:تولیدکنندگانگاز
طبیعیجهانبهزودیجنگبرسربهدستآوردن
ســهمبازارراآغازخواهندکردکهاینباعثخواهد

شدقیمتهاحتیمنفیشوند.
به گزارش هگمتانه، تولیدکننــدگان گاز طبیعی 

جهان به زودی جنگ بر ســر به دست آوردن سهم 
بازار را آغاز خواهند کرد که این باعث خواهد شــد 
قیمت ها حتی منفی شــوند و در نهایت باید برخی 
از این تولیدکنندگان تصمیــم بگیرند تولید خود را 

کاهش دهند.
خطر زیــادی وجــود دارد که بــازار گاز طبیعی 
مسیری مشــابه بازار نفت خام را در پیش گرفته و 
جنگ قیمت بر سر به دست آوردن سهم بازار باعث 

سقوط قیمت ها تا سطح زیر صفر شود.
قطر بزرگترین تولیــد کننده ال ان جی در جهان، 
تحت فشار کاهش تقاضای گاز طبیعی و پر شدن 
ظرفیت انبارهای ذخیره سازی آن به زودی مجبور 
به کاهش تولید خواهد بود، در غیر این صورت باید 

با رقیبانی مانند روســیه، اســترالیا، آمریکا و نروژ 
برای به دســت آوردن ســهم بازار نبرد کند که این 

احتمااًل باعث سقوط شدید قیمت ها خواهد شد.
این یــک وضعیــت باخت باخت بــرای قطر 
اســت هرچند گزینه دوم برای بــازار ال ان جی و 
به ویژه صادرکنندگان آمریکایی بســیار خطرناک 

خواهد بود.
اما مانند بــازار نفت، بازارهــای گاز طبیعی هم 
اشــباع شــده و ظرفیت انبارهای ذخیره ســازی 
آن رو به اتمام اســت. در حال حاضر 17 کشــتی 
ســوپرتانکر ال ان جی در آب های امارات سرگردان 
هســتند که چنین چیــزی در این موقع از ســال 

بی سابقه است.

قیمت های ال ان جی تــا 1.63 دالر برای هر 
واحد گرمایی انگلیسی، ســقوط کرده اند. قیمت 
پیش خرید ال ان جی برای ماه های تابســتان با 
تخفیفی ســنگین نســبت به ماه های زمســتان 
ارائــه می شــود. فاصلــه بین شــاخص قیمت 
ال ان جــی تحویــل در ژوئن با شــاخص قیمت 
ال ان جــی تحویل در جــوالی به 23.9 ســنت 
رسیده اســت که این بیشــترین اختاف قیمت 
بیــن قراردادهای دو ماه متوالــی از اکتبر 2016 

تا کنون است.
کارشناســان معتقدند با شــرایط موجود بازار 
ال ان جــی ظرف چنــد هفتــه آینده بــه وضعیت 

بحرانی اشباع کامل خواهد رسید.

نفت  فوق ارزان 117 نفت کش در راه چین
هگمتانــه،گروهایــرانوجهــان:درحالیکه
جهانبهآرامــیدرحالبیرونآمــدنازقرنطینه
کرونــااســتچیــنبیشــتریناســتفادهرااز

قیمتهایفوقارزاننفتخامبردهاست.
به گزارش هگمتانه، در حالی که جهان به آرامی 
در حال بیرون آمدن از قرنطینه کرونا است چین 
بیشترین استفاده را از قیمت های فوق ارزان نفت 
خام برده اســت. این در حالی اســت کــه تقاضا 
در بزرگترین واردکننده نفت خــام جهان در حال 

بازگشت است.
در حال حاضــر ناوگانــی از 117 نفتکش فوق 
بزرگ که هر کدام از آنهــا ظرفیت حمل 2 میلیون 
بشــکه نفت دارند رهسپار چین هســتند تا نفت 
خود را از اواســط می تا اواسط آگوســت در بنادر 

این کشور تخلیه کنند.
بســیاری از این محموله ها در ماه آوریل و در 
زمان ســقوط قیمت نفت و منفی شــدن قیمت 

نفت آمریکا خریداری شده اند.

بلومبــرگ گــزارش داد کــه اگــر همــه این 
نفتکش هــا به انــدازه ظرفیت ذخیره اســتاندارد 
خود نفــت خام بــه همراه داشــته باشــند و آن 

را در انبارهــای چین تخلیه کنند، ایــن به معنای 
این خواهد بود که چین در ســه مــاه آینده بیش 
از 230 میلیون بشــکه نفت دریافت خواهد کرد. 

طبق گــزارش بلومبــرگ ایــن بزرگتریــن گروه 
نفتکش هایی اســت که در یک مقطــع زمانی به 
ســوی بزرگترین واردکننده نفت جهــان حرکت 

می کنند.
ماه گذشــته، که تقاضــای نفت در ســایر 
نقــاط جهــان بــه شــدت پاییــن آمــده بود 
تولیدکننــدگان درجــات مختلــف نفــت خام 
تخفیف هــای ســنگینی را بــرای خریــداران 
پاالیشــگاه های  و  کردنــد  ارائــه  چینــی 
نفــت چیــن بــا اســتفاده از ایــن موقعیت 
محموله های نفــت فوق ارزانی را از آالســکا، 

کانادا و برزیل خریداری کردند.
تخمین زده شده است که در سه ماه اول 2020 
چین نــرخ ذخیره ســازی در انبارهــای تجاری و 

استراتژیک نفت خود را دو برابر کرده باشد.
واردات نفــت خــام چیــن در مــاه آوریل با 
بازگشت به کار پاالیشگاه های این کشور به 9.84 

میلیون بشکه در روز جهش کرد.

خبر همدان
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ممنوعیت حضور بازنشسته ها در مجامع انتخاباتی هیأت های ورزشی
هگمتانــه،گــروهورزش:مدیــرکلورزشو
جوانانهمدانگفت:حضوربازنشستههادرمجامع

انتخاباتیهیأتهایورزشیممنوعاست.
محسن جهانشیر روز سه شــنبه در نشست با 
ورزشی نویســان اظهار کرد: از این پس هیچ یک 
از بازنشســتگان نمی توانند در مجامــع انتخاباتی 

حضور یابند.
وی بیان کرد: در واقع بازنشســته ها نمی توانند 
در انتخابات نامزد شوند و این قانون ممنوعیت نیز 

اباغ شده است.

جهانشــیر اضافه کــرد: البته این قانــون برای 
هیأت های ورزشــی فعلی که با افراد بازنشســته 
مدیریت می شــوند، شامل نمی شــود اما آنها نیز 
پس از دوره چهار ســاله خود دیگر حق شرکت در 

انتخابات مجامع را ندارند.
وی یــادآور شــد: بــا وجــود اینکه روســای 
هیأت های ورزشی حقوق و مزایا دریافت نمی کنند 
و در بیــن آنها بازنشســته داریم، امــا قانون منع 
به کارگیری این افراد را نیز شامل می شود و باید در 

پایان دوره ریاست کنار بروند.

وی خاطرنشــان کرد: حتی پیشنهاد ممنوعیت 
حضور بازنشسته ها در ارکان داخلی هیأت از جمله 
نایب رئیس، دبیر و خزانه دار پیشنهاد شده است.

مدیــرکل ورزش و جوانان همــدان اظهار کرد: 
همچنین همانند ســال قبل هیچ یــک از کارکنان 
اداره ورزش و جوانــان همــدان حق مســوولیت 
پذیری در هیأت هــای ورزشــی را ندارند و تخلف 

محسوب می شود.
وی افزود: اجرای این قانــون برای هیأت های 
شهرستانی نیز الزامی اســت و باید توسط مدیران 

نظارت و در صورت تخلف برخورد شود.
جهانشــیر بیان کرد: معتقدیم کارمندانی که در 
هیأت های ورزشی فعالیت داشــته باشند، تمرکز 
الزم را در مباحث برنامه ریزی و نظارت را نخواهند 

داشت و عملکرد آنها ثمربخش نخواهد بود.
وی گفت: برهمین اســاس دوره های آموزشی 
مختلف را بــرای کارکنان دســتگاه ورزش اجرایی 

کرده ایم و آنها باید در این دوره ها حضور یابند.
هم اینک برخی از هیأت های ورزشــی همدان 

دارای روسای بازنشسته هستند.

ابالغ دستورالعمل و زمان بازگشایی تمرینات تیم های فوتبال
هگمتانــه،گروهورزش:دســتورالعملوزمان
بازگشــاییتمریناتتیمهایفوتبــالدرردههای

مختلفلیگابالغشد.
حیــدر بهاروند سرپرســت فدراســیون فوتبال 
و رئیس ســازمان لیگ در نامه ای به باشــگاه ها، 
هیأت هــای فوتبــال و ادارات کل ورزش و جوانان 
اســتان ها زمان آغاز تمرینات تیم ها را طبق رعایت 

پروتکل های بهداشتی به شرح زیر اباغ کرد:
»با اســتناد به پروتکل مصوبه ســتاد مبارزه با 
کرونا در ورزش که مورد تأیید وزارت بهداشــت نیز 
بوده و در روزهــای آتی نیز این مصوبات ارســال 
خواهد شــد خواهشــمند اســت با در نظر گرفتن 
تمامی جوانــب امر نســبت به رعایت مــوارد زیر 
توسط باشگاه ها و با نظارت ستاد مقابله با کرونا در 

ورزش دقت الزم را به عمل آورید:
-پیگیری امــور مربــوط به بازگشــایی محل 
تمرینــات و ورزشــگاه ها توســط هیــأت فوتبال 
استان ها و باشــگاه های ذی نفع از اداره کل ورزش 
و جوانان استان و انجام امور مربوط به ضدعفونی 

کردن آنها
-فراخوان بازیکنان و عوامل کادر فنی توســط 

باشگاه ها
-انجــام تســت های اســتاندارد مربــوط به 
تشــخیص ویروس کرونا برای بازیکنان و عوامل 
کادر فنی و اجرایی باشــگاه ها طبق دســتور ستاد 

مقابله با کرونا در ورزش
-تحویل نتایج تست های انجام شده به ستاد 

فوق الذکر و یا ایفمارک و اخذ مجوزهای الزم
-زمــان شــروع تمرینــات تیم هــا و جدول 
زمانبندی شروع مسابقات لیگ های برتر یک دو و 

سه کشور به شرح زیر است:
لیگ برتــر: زمان شــروع تمرینــات 3 خرداد 
1399 زمان مســابقه معوقه 29 خرداد 1399 زمان 

شروع هفتگی مسابقات 2 تیر 1399

لیگ دسته اول: زمان شروع تمرینات 5 خرداد 
1399 زمان مســابقه معوقه 30 خرداد 1399 زمان 

شروع هفتگی مسابقات 4 تیر 1399
لیگ دســته دوم: زمــان شــروع تمرینات 11 
خرداد 1399 زمان مســابقه معوقــه 5 تیر 1399 

زمان شروع هفتگی مسابقات 10 تیر 1399
لیگ دســته ســوم: زمان شــروع تمرینات 11 
خرداد 1399 زمان مســابقه معوقــه 5 تیر 1399 

زمان شروع هفتگی مسابقات 12 تیر 1399
بدیهی اســت با توجه به مصوبات ستاد مبارزه 
با کرونا در ورزش در خصوص رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و پزشــکی در تمرینات و مســابقات، 

جزئیات این پروتکل ها متعاقبًا اعام می گردد
با این حال سرپرســت فدراســیون پزشــکی 
ورزشی تأکید کرد که نه وزارت ورزش و جوانان نه 
فدراسیون پزشکی ورزشی و نه فدراسیون فوتبال 

نمی توانند ضامن سامتی افراد باشد.
مهرزاد خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی 

ورزشــی پس از برگزاری جلســه با سهیل مهدی، 
مســؤول برگزاری مســابقات لیگ برتــر فوتبال، 
اظهار کرد: پــس از پیگیری های صــورت گرفته از 
سوی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروتکل 

بهداشتی الزم آماده و اباغ شد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــا همکاری 
فدراسیون پزشــکی ورزشی و فدراســیون فوتبال 
فعالیت ها در حال پیشــبرد اســت و تأکید وزیر 
ورزش و جوانــان بــر برگــزاری هرچه ســالم تر 
تمرینات و مســابقات ورزشی است که این مساله 
از سوی مسؤوالن وزارتخانه های ورزش و بهداشت 

و به ویژه معاونان وزرا در حال پیگیری است.
سرپرست فدراسیون پزشــکی ورزشی با اشاره 
به اینکه امیدوار است پروتکل های مربوطه توسط 
ناظرهایی کــه به صــورت هماهنگ با مســؤوالن 
سازمان لیگ انتخاب می شوند و آموزش می بینند 
اجرایی شود، بیان کرد: تمام تاش خود را خواهیم 

کرد تا تمرینات به نحو مطلوب برگزار و با کمترین 
مشــکل به اهداف فدراســیون فوتبال برســیم و 
فدراسیون پزشکی ورزشــی به عنوان ناظر و همیار 
فدراســیون فوتبال در این زمینــه فعالیت خواهد 

کرد.
خلیلیان ادامه داد: شاید بر اساس نظرات وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا شیوع ویروس 
کرونا به کمترین حد خود رســیده باشــد اما باید 
بدانیم که شرایط برخی استان ها قرمز است و باید 
بگوییم که چه فدراســیون فوتبال، چه فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی و چــه وزارت ورزش نمی توانند 
ضامن سامتی هر کدام از ما باشند و ضامن اصلی 
خداوند اســت و ما باید خود مراقب و دیگر مراقب 
باشیم و به سامت خودمان و دیگران اهمیت دهیم 
و اگر کســی عائمی داشــت حتما گزارش کند تا 

تمرینات با حداکثر سامتی انجام شود.
سهیل مهدی، مسؤول برگزاری مسابقات لیگ 
برتر فوتبال نیــز پس از پایان این جلســه، عنوان 
کرد: آخریــن ابهامات و مــوارد در مــورد پروتکل 
اجرایی اباغــی از ســوی وزارت بهداشــت مورد 
بازربیبنــی قرار گرفت و مــواردی بود کــه باید در 
بحث اجرا شفاف می شــد و از همکاری فدراسیون 
پزشکی ورزشی و ستاد مقابله با گسترش کرونا در 

ورزش در این راستا تشکر می کنیم.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم با همیاری تمامی 
ارکان برگزاری مسابقات و تیم ها به ویژه پزشکان 
عزیز در بحث بهداشــت فردی و تیمی موفق عمل 
کنیم تا ایــن پروتکل به بهترین شــکل در مرحله 
تمرین و مسابقه اجرایی شــود چراکه با مساله ای 
فراگیــر و ملی روبه رو هســتیم و تمامــی تیم ها 
و لیگ ها در سراســر کشــور باید همکاری الزم را 
داشته باشند تا خطرپذیری را به حداقل برسانیم، 
هرچند این خطرپذیری همواره وجود دارد و خطر 

باالی سر ماست.

دفاع اولیایی از قهرمانی استقالل در آسیا
هگمتانه،گروهورزش:مدیرعاملاسبقاستقالل
گفت:پرسپولیســیهادرهمینجامباشــگاههای
آســیاییکهادعامیکنندمســابقهچهارجانبهبود،
نتوانســتندازگروهخــودصعودکننــد،آنهامقابل
محمــدانبنگالدشکــهمربیگــریاشرامرحوم

»ناصرحجازی«برعهدهداشت،مغلوبشدند.
کاظــم اولیایــی حرف هــای جالبــی را درباره 
قهرمانی استقال در ســال 1990 بر زبان آورد، او بر 
این باور است اســتقال با شایستگی قهرمان آسیا 

شد و هیچ کسی نمی تواند آن را زیر سوال ببرد.
مشــروح گفــت و گــو بــا مدیرعامل اســبق 

آبی پوشان را می خوانیم:
*آخرینمدیرعاملاستقاللهستیدکهقهرمان

آسیاشد،بهطورحتماتفاقجذابیبود؟
این یک افتخــار نه تنهــا برای اســتقال بلکه 
فوتبال ایران اســت، مگــر تیم هــای ایرانی چند 
بار قهرمان آســیا شــده اند؟ این دومین قهرمانی 
اســتقال در بزرگ تریــن و مهم تریــن تورنمنت 
ورزشی باشگاهی آســیا بود و از این که در آن سال 
مدیرعامل اســتقال بودم احســاس خوشایندی 

دارم.
*خیلیهااینقهرمانیرازیرسوالمیبرند.

قهرمانی اســتقال با قدرت و شایستگی صورت 
گرفت و هیچ کســی نمی تواند این قهرمانی را زیر 

سووال ببرد.
*پرسپولیســیهااســتقاللراقهرمانتورنمت

چهارجانبهمعرفیمیکنند.
این حرف ها درست نیســت و نمی توان با طرح 
چنین مســائلی که غیراخاقی و بــه دور از اصول 
جوانمردی است قهرمانی استقال را زیر سوال برد. 

من یک پرسشی از پرسپولیسی ها دارم
*چهپرسشی؟

پرسپولیسی ها به همین جام باشگاه های آسیا 
که ادعا می کنند تورنمنت  چهــار جانبه بود رفتند و 
نتوانســتند از گروه خــود صعود کننــد، آنها مقابل 
محمد بنگادش که مربیگری اش را مرحوم »ناصر 
حجازی« بر عهده داشــت رفتند و مغلوب شــدند. 
چطور آن زمان که در مســابقات جام باشــگاه های 

آسیا شــرکت می کردند تورنمنت با ارزشی بود اما 
وقتی نمی توانســتند به موفقیت برســند تورنمنت 

چهار جانبه لقب می گرفت.
*فکرمیکردیددرسال1990قهرمانشوید؟

ما کمربندهــا را برای قهرمانی بســته بودیم، به 
خاطر دارم وقتــی عازم این رقابت هــا بودیم پرواز 
مســتقیم به بنگادش وجــود نداشــت و باید به 
هندوســتان می رفتیم و از آنجا یک پــرواز داخلی 
دیگر انجــام داده و ســپس بــه محــل برگزاری 
مســابقات می رســیدم. مرحوم »ســهراب بوقی« 
ویزای هندوســتان نداشــت و قرار بــود هندی ها 
در فرودگاه ایــن کار را انجام دهند. در این کشــور 
همکاری های الزم انجام نشــد و مــن که عصبانی 
شــده بودم با صدای بلند گفتم چرا بــرای قهرمان 
آســیا مشــکل ایجاد می کنید؟ این نشان می دهد 
من بــه قهرمانی تیمــم  در این رقابت هــا ایمان و 

اعتقاد داشتم. از این ماجرا خاطره جالبی دارم.

*چهخاطرهای؟
در فــرودگاه بودیم آقایی که به همراه همســر و 
پسرش برای سفر به هندوســتان آمده بود، وقتی 
متوجه مشکل ما شــد وظیفه مترجمی را بر عهده 
گرفت و با پلیــس فــرودگاه مذاکره کــرد تا این 
مانع برطرف شــود، همین که او حرف می زد آقای 
شــهرآبادی که کارهای پزشکی اســتقال را انجام 
می داد آمد و بچه ها او را دکتر صــدا زدند، آن بنده 
خدا که بــا پلیس حرف می زد گفــت دکتر تیم آمد 
و رفت. شــهرآبادی که آشــنایی به زبان انگلیس 
نداشت شــد مســوول مذاکره با هندی ها تا برای 

زنده یاد سهراب روادید بگیرد.
*بهچهزبانیباهندیهاحرفزد؟

او فعل و فاعل  را جابجــا می کرد، به پلیس هند 
می گفت »ســهراب بوقی روادید نه!« بچه های تیم 
از خنده زمیــن افتاده بودند و او بــا همین زبان به 

دنبال حل مشکل وی بود.

قهرمانی استقال در بازی مقابل لیائونینگ چین 
صورت گرفت، تیمی چینی رقیب سرسخت و قدری 
بود اما در نهایت توانستیم با گل های رضا حسن زاده 
و صمد مرفاوی به برتری پیروزی برســیم. ما سال 
بعد هم می توانســتیم از عنوان قهرمانی دفاع کنیم 
که با اشــتباه داوری گل خوردیم و بازی به ضربات 

پنالتی کشیده شد تا مغلوب شویم.
*کارکردنبامنصورپورحیدریچطوربود؟

لذت بخــش و شــیرین. مــا با هم تقســیم 
وظایف کرده و تعامل عالی با هم داشــتیم، احترام 
یکدیگر را حفظ کرده و سعی می کردیم در راستای 

سربلندی و موفقیت استقال گام برداریم.
*درکاراودخالتمیکردید؟

هیچ وقت، مــن در حوزه فنی کاری نداشــتم و 
تمامی اختیارات این بخش را به ســرمربی واگذار 
کرده بــودم. اعتقاد داشــتم بازیکــن در رختکن و 
زمین مسابقه به ســرمربی تعلق دارد، کسی نباید 

در کار او کوچک تریــن دخالتی داشــته باشــد. نه 
تنها خودم دخالت نمی کــردم بلکه اجازه نمی دادم 
دیگران هم دخالــت کنند. در یکی از شــهرآوردها 
وقتی آقایــان هاشــمی طبا و ســعید فائقی قصد 

حضور در رختکن را داشتند، اما من مقاومت کردم.
*بــرایچــهکاریقصــدورودبــهرختکنرا

داشتند؟
آن زمان ها در برخی از شــهرآوردها مســووالن 
وقــت ســازمان تربیت بدنــی به رختکــن تیم ها 
می آمدند تا بگویند برای جلوگیری از بروز حاشــیه 
آرام بازی کنیــد، این اتفاق در زمــان مدیریت من 
رخ نداد چرا که به مســووالن وقت سازمان تربیت 
بدنی گفتم رختکن اســتقال فقط جای مربیان و 

بازیکنان است و هیچکس حق ورود به آن را ندارد.
*بهترینتیمتاریخاســتقاللراشمامدیریت

کردید.
اگر نگویم بهتریــن تیم تاریخ اســتقال اما با 
جرات می توانم بگویم اگر همه فوتبالی ها بخواهند 
سه تیم برتر تاریخ استقال را نام ببرند بدون شک 

استقال 90 یکی از این تیم هاست.
*آنروزهاچطوربازیکنجذبمیکردید؟

فوتبال آماتور بود و ما نیز فوتبال را به صورت آماتور 
اداره می کردیم، من برای عقد قــرارداد با بازیکنان و 

پرداخت پول به آنها شرایط خاصی داشتم.
*چهشرایطی؟

آن زمان سقف پرداختی های استقال 120 هزار 
تومان بود و من ایــن پول را بــه بازیکنان قدیمی 
پرداخــت می کردم، شــاید بازیکنی ســتاره بود و 
استعداد باالیی داشت اما پول بیشتری نمی گرفت 
چرا که ســابقه بازی در اســتقال را نداشت. ما به 
خاطر کیفیت پول نمی دادیم بلکه مبنای ما کسوت 

و وفاداری به باشگاه استقال بود.

ورزش

وقتی فیفا مانع از حضور دالل 
ایرانی در نشست خود شد

هگمتانه،گروهورزش:یکداللکهاینروزها
اطالعــاتقابلتوجهــیدربــارهفعالیتهایش
شنیدهمیشود،بابرخوردسختفدراسیونجهانی

فوتبالنیزمواجهشدهبود.
به گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگزاری فارس، 
این روزهــا اطاعات و اخبار جالبــی درباره داللی 
و تبانی در فوتبال کشور منتشر می شود و به تیتر 
اول رسانه های رســمی و شــبکه های اجتماعی 
تبدیل شده اســت. در این بین، جریان شناسی 
قابل تاملی نیز از ارتباطات پنهان دیده می شود که 
چگونه منافع برخی مدیران و تصمیم ســازان در 
گرو این فساد سازمان یافته و شبکه ای است که 

حتی مقابله با آن را برنمی تابند.
در این بین، افشــاگری هایی نیــز درباره یک 
طیف صورت گرفــت که در قالب مبارزه با فســاد 
و ترویج ســامت، به یک باره وارد فوتبال کشور 
شدند. این طیف که توانســته بود با یک طراحی 
به جایگاهی نیز دست یابد، به تدریج پشت پرده 
فعالیت هایش افشا شد تا امروز که ابعاد تبانی و 

داللی آنها تاحدودی عیان شده است.
براساس اطاعات دریافتی از یک منبع آگاه در 
گفت و گو با فارس، در دوران حضور این شــخص 
در ساختار فوتبال قرار بر برگزاری نشستی در مقر 
فدراسیون جهانی در سوئیس بود. این شخص که 
ادعای ارتباط نزدیک و صمیمی با مقامات ارشــد 
فیفا را داشــت، قرار بود در این سفر حضور داشته 
باشــد اما با مخالفت صریح فیفا مواجه شد. این 
مخالفت در شرایطی بوده که ادعای این شخص، 
ارتباط با ســطوح عالی مقامات فدراسیون جهانی 

و تصمیم گیران این حوزه بوده است.
این منبع آگاه عنوان می کند: »مقامات فیفا با 
طرح مسائلی مختلف و بیان اینکه شخصیت این 
فرد فیک )غیرواقعی( اســت، مانع از حضورش 
در نشســت شــدند. حتی قرار بر این شد که این 
شــخص به عنوان مترجم اعزام شــود که باز هم 
مخالفت شــد. همین ماجراها نشان می دهد که 
این فرد چگونــه و با چه طراحــی دروغینی وارد 
فوتبال کشور شده؛ در شــرایطی که فاقد جایگاه 
و شــخصیتی معتبر در خارج از مرزهای کشــور 

است.«
به گزارش فارس، این شــخص که با همراهی 
چند رســانه خاص که دارای ســوابق مشــخصی 
نیز هســتند، در تاش برای حفظ خود در فوتبال 
کشور اســت، به انواع تخلفات متهم شده. درباره 
فعالیت های وی و همراهانش، اطاعات جدیدی 
نیز به دست آمده که به زودی منتشر خواهد شد.

خبــر

کدام رشته های ورزشی هنوز 
نمی توانند فعالیت کنند؟

هگمتانه،گروهورزش:علیرغممجازشــمردن
تمریناتومسابقاتورزشیباتماسبدنیکمدر
خردادماهســالجاری،همچنانزمانازسرگیری
فعالیتدرباشــگاههایبدنســازیورشــتههای
ورزشیکشتی،شمشیربازی،شــنا،بوکس،کاراته،

ووشو،جودووتکواندومشخصنشدهاست.
28 اردیبهشــت ماه ســال جاری بود که ستاد 
مقابله با گسترش کرونا در ورزش به صورت رسمی 
اعام کرد تمرینات تیم های ورزشــی از اول خرداد 
و برگزاری مســابقات از 22 خرداد مجاز است؛ در 
چهاردهمین اطاعیه ستاد مقابله با گسترش کرونا 
در ورزش آمــده بود که پیرو مصوبات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا، تمرینات تیم های ورزشی با تماس 
بدنی کم از اول خردادماه بــا رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و با تشــخیص و نظارت فدراســیون 
پزشکی ورزشی مجاز اســت و همچنین برگزاری 
مسابقات در رشته های ورزشی با تماس بدنی کم، 
از 22 خردادماه بدون حضور تماشــاگر و با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی تحت نظارت دقیق 

فدراسیون پزشکی ورزشی مجاز خواهد بود.
با این وجود کماکان زمان از سرگیری فعالیت 
در باشگاه های بدنسازی و رشته های ورزشی دارای 
درگیری مانند کشتی، بوکس، کاراته، ووشو، جودو، 
تکواندو و شمشــیربازی و همچنین رشــته شنا 
مشخص نشده است و به عنوان آخرین رشته های 
ورزشــی که می توانند از سرگرفته شــوند، از سوی 
مسؤوالن وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی مســائل مرتبط با آن ها 

دنبال می شود.
گفتنی اســت علت عدم از ســرگیری فعالیت 
در ایــن موارد بر اســاس نظر کارشناســان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی است و آن ها 
معتقدند که فعالیت در باشــگاه های بدنســازی 
و رشــته های ورزشــی بوکــس، کاراته، ووشــو، 
جودو، تکواندو پر خطر بوده و فعــا در مورد آن ها 
تصمیم گیری صورت نگرفته اســت و طی روزهای 
آینده متولیــان وزارت ورزش و جوانــان به همراه 
مسؤوالن وزارت بهداشــت با بررسی شرایط شیوع 
ویروس کرونا در این رابطه تصمیم گیری خواهند 

کرد.
*مرحلهاولازسرگیریفعالیتهایورزشی

فعالیت هــای  ســرگیری  از  اول  مرحلــه  در 
ورزشــی پس از تعطیلی دو ماهــه ورزش ایران، 
15 اردیبهشــت ماه ســال جاری بود کــه با حضور 
مســؤوالن ارشــد وزارت ورزش و جوانان و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در ساختمان 
وزارت ورزش برگزار و فعالیت باشگاه های ورزشی 
که دارای رشــته انفرادی و غیــر گروهی که ارتباط 
فردی زیادی ندارند در ١٣٢ شــهر سفید با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی از ١٦ اردیبهشت ماه 

مجاز شمرده شد.
طبق آن تصمیم قبلی ستاد مقابله با گسترش 
کرونــا در ورزش، رشــته های تنیــس، تنیــس 
روی میز، دارت، پتانگ، شــطرنج، وزنــه برداری، 
بدمینتون، قایقرانی انفرادی، دوومیدانی، اسکیت، 
بولینگ، تیراندازی، تیراندازی با کمان، سوارکاری، 
اتومبیلرانــی و موتورســواری، دوچرخه ســواری، 
کوهنوردی، گلــف، جهت یابی، اســکی، پیاده روی، 
بازی های فکری، طناب زنــی، ورزش های طبیعی، 
ماهیگیری ورزشی، فریزبی، یوگا، ورزش تفریحی 
مهارت فردی و ورزش آمادگی جسمانی فدراسیون 
ورزش های همگانی رشته های ورزشی هستند که 
فعالیت آن ها در شــهرهای سفید مجاز اعام شد و 
تمام باشگاه ها موظف بودند که پیش از آغاز فعالیت 

در سامانه سامت وزارت بهداشت ثبت نام کنند.
*مرحلهدوم

در مرحلــه دوم اما ســتاد مقابله با گســترش 
کرونــا در ورزش در اطاعیــه شــماره 13 خود از 
آغاز فعالیت های ورزشــی رشــته های انفرادی و 
غیر گروهی در سراسر کشــور خبر داد و اعام کرد 
که پیرو اباغیه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، فعالیت باشــگاه های ورزشی رشته های 
انفرادی و غیر گروهی که ارتبــاط فردی زیادی در 
آن ورزش ها وجود ندارد با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی در سراسر کشور مجاز است.
در ایــن اطاعیه نیز آمــده بود که رشــته های 
تنیس، تنیس روی میز، وزنه برداری، بدمینتون، 
قایقرانی انفرادی، دوومیدانی، اســکیت، بولینگ، 
تیرانــدازی، تیرانــدازی با کمــان، ســوار کاری، 
اتومبیلرانــی و موتورســواری، دوچرخه ســواری، 
کوهنوردی، گلف، جهت یابی، اســکی، پیاده روی، 
بازی های فکری، طناب زنی، ورزش های طبیعی، 
ماهیگیری ورزشی، فریزبی، یوگا، ورزش تفریحی 
مهارت فردی، ورزش آمادگی جسمانی فدراسیون 
ورزش هــای همگانــی، غواصــی، دارت، پتانگ و 
شطرنج رشــته های ورزشی هســتند که فعالیت 
آن ها مجاز است و تمام باشگاه ها موظف هستند 
پیش از آغاز فعالیت، در ســامانه ســامت وزارت 
بهداشــت ثبت نام کننــد و همچنین بــا توجه به 
اهمیت رعایت نکات بهداشــتی تمام باشگاه ها به 

طور دقیق نظارت خواهند شد.

خبـــر
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آن است شیوه حکومت

هگمتانه،گروهفرهنگی:»آناســتشــیوه
حکومت«ترجمهوتحلیلسیدمهدیشجاعیاز
نامهامامعلی)ع(بهمالکاشــتربرایچهارمین

بارچاپشد.
به گزارش تسنیم،  انتشــارات کتاب نیستان 
کتاب »آن است شیوه حکومت« اثر سید مهدی 

شجاعی را بازچاپ کرد.
این کتــاب ترجمه شــجاعی از عهدنامه و یا 
همان نامه  معروف امام علی)ع( به مالک اشتر 
اســت که در نهج الباغه نیز آمده است. شجاعی 
در این کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز از 
نهج الباغه به عنوان منشور و آیین نامه حکومت 
اســامی قائل بــوده ، آن را به صــورت مجزا در 
قالب کتابی آورده است. شیوه ترجمه این متن 
ارائه همزمان متن با ترجمه اســت. شجاعی در 
صفحات این کتاب متن فارســی و به دنبال آن 
و در کنارش، متــن عربی این نامــه را قرار داده 
است و ســعی کرده با اســتفاده از ساده ترین و 
شیواترین عبارات از عهده ترجمه این اثر برآید. 
نکته قابــل توجه در این ترجمــه آهنگین بودن 
آن و تاش برای ارائه متنی اســت که بی آنکه به 
دنبال روایتی شــاعرانه در ترجمه باشد توانسته 
آهنگی حماسی به خود بگیرد و به شکلی خاص 

عبارات را در پی هم و به منظور ترجمه قرار دهد.
شــجاعی که پیش از این نیز در حوزه ترجمه 
آثاری همچون ترجمه برخی از ادعیه را در قالب 
کتاب عرضه کــرده اســت، در این اثر تــازه به 
تناسب و اقتضای محتوا ســعی کرده تا اثری را 
پدید بیاورد که همانند متــن عربی آن، صابت 
یک نامه و در عین حال شورانگیزی توصیه های 

دنیوی و اخروی آن را در خود دارا باشد.
این نویســنده در مقدمه خود بر این کتاب به 
نوعی هدف از حکومت در اسام و آنچه به عنوان 
خافت و حکمرانی در این آیین بر مســلمانان 
رفته را مرور و در ادامه از زبان خود درباره منشور 
حکومت علوی و اسامی که برگرفه از نهج الباغه 
اســت و در نامه حضرت امام علی)ع( به مالک 

اشتر متبلور می شود، نکاتی را بیان کرده است.
شجاعی در این مقدمه نخست تقسیم بندی 
حکومت اسامی به دو شــیوه حکومت برگرفته 
از اســام علوی و حکومت برگرفته شده از اسام 
اموی را معرفی و ترســیم می کند و برای هر یک 
از آنها نیز شاهد مثالی را برمی شمارد. در ادامه با 
بیان مختصر ویژگی های هر یک از دو شــکل از 
آیین مســلمانی و حکومت داری، به بایســته ها 
و ضرورت هــای قواعد حکومت از منظر اســام 
حقیقی اشــاره کرده و  نامه حضرت علی)ع( به 
مالک اشــتر را نماد و ســمبل خلق ایــن قواعد 
معرفــی می کنــد و از مخاطــب می خواهد این 
فرمان را به عنوان شاخصی برای بررسی رفتارهای 
دولت مردان مورد استفاده قرار دهند و با آن دست 

به شناسایی و واکاوی کارنامه عمل آنها بزنند.
شــجاعی همچنیــن از این نامــه حضرت 
علی)ع( به مالک اشتر در بخشی از مقدمه خود 
به عنوان مهمترین سند در حمایت از حقوق بشر 
در تمامی دنیــا یاد کرده اســت و تأکید دارد که 
از ابتدای خلق بشــریت تاکنون هیچ سندی به 
مانند این به تعریف حــدود رابطه میان مردم و 

حکومت نپرداخته است.
انتشــارات نیســتان چاپ چهارم کتاب »آن 
است شیوه حکومت« را در 160 صفحه به قیمت 

19 هزار تومان منتشر کرده است.

خلوتی با کتاب گذری کوتاه بر زندگی، فلسفه و آرای اخالقی»توماس هابز«
تهیهوتنظیم:محسنصیفیکار

هگمتانه،گروهاندیشــه:توماسهابز1درآوریل
1588دروستپورت2انگلستانبهدنیاآمد.مادرش
هنگامیکهبارداراوبودازشــنیدنشــایعهحمله
ناوگانجنگیاســپانیادچاردردزایمانشــدهبود
واورازاییدهبود.هابزهمیشــهبااوشوخیمیکرد
ومیگفت:»مــنوترسباهــمدوقلوبودیم«3
هابزپسازفراغتازتحصیلدردانشــگاهآکسفورد
ونیزپسازچندســالدیگربهآمــوزشدریکیاز

خانوادههایسرشناسانگلیسیپرداخت.
او به زبان های مختلفی آشــنا بود و می توانست 
به التیــن، یونانی،  فرانســوی و ایتالیایی ســخن 
بگوید و کتاب بخواند. نکته جالب آن اســت که او 
در میانسالی دل به فلسفه نهاد و موفق شد اندیشه 
فلســفی اش را در ســه بخش فراهم آورد.4 ذهن 
او به شــدت درگیر مســائل اجتماعی و سیاســی 
بــود. بنابرایــن در 1640 »عناصر قانــون طبیعی و 
سیاســی«5 را نوشــت که دو بهره اش در 1650 به 
عنوان  هــای »طبیعت آدمــی با عنــاص بنیادین 

سیاست«6
و درباره »جسم سیاســی«7 درآمد. او در سال 
1640 از اندیشــه آنکه مبــادا به خاطــر معتقدات 
ســلطنت طلبانه، جانش به خطر بیفتد به فرانســه 
پناهنــده شــد و ســومین بخــش از دســتگاه 
فلســفی اش به نــام »دربــاره شــهروندی«8 در 
پاریس منتشر کرد و نیز در پاریس بود که تصنیف 
نامــی اش، »لویاتان9 یــا ماده، صــورت و قدرت 

حکومت دینی و مدنی«10 را نوشت.
هابز تا پایان عمر به اشــتغال های ادبی فراوانی 
همت گماشــت. هومر را بــه انگلیســی برگرداند و 
باالخره در ســال های 1655 و 1658 نخســتین و 
دومین بخش دستگاه فلســفی اش را به نام های 
»درباره جسم« )De corpore( و درباره نخستین 

انسان )De homine( منتشر کرد.
او همچنیــن بــه مناظــره و مناقشــه نیــز 
می پرداخت. در مناظــره ادبی اش بــا برمهال11 از 
عقیده موجبّیــت12 دفاع می کرد. اولیای کلیســا 
به ســبب معتقداتش او را متهم بــه ارتداد و الحاد 
می کردند اما هابز که فراز و نشــیب های فراوانی را 
در زندگی گذرانده بود، کسی نبود که این مناقشات 
لفظی او را از پای درآورد. او ســرانجام در زمستان 

سال 1679 در سن 91 سالگی دنیا را وداع گفت.
در این مقاله تاش بر آن است که نیم نگاهی به 
فلسفه هابز و نیز اشــارات کامل تری به دیدگاه وی 

درباره مسائل اخاق صورت پذیرد.
*غرض عملی فلسفه

هابز بر غرض عملی فلســفه تأکید خاص دارد. 
او می گوید: »غایت یا مقصود فلســفه آن اســت 
که بتوانیم از اثرهــا یا معلول هایی13 که پیشــتر 
رســیده ایم ســود گیریم؛ یا، تا جایی کــه از عهده 
ماده و نیرو و کوشــایی برمی آید با گماردن اجسام 
بر یکدیگر اثرها با معلول هایی همانند آنهایی که در 
ذهنمان تصویر می کنیم برای راحتی زندگی بشــر 

فرا آوریم.
غایت دانش، توانایی است... و مقصود هرگونه 
پژوهش نظــری، اجرای عمل یا چیزی اســت که 

تحقیقش الزم آید.14
فلســفه طبیعی ســودهای آشــکار بــه آدمی 
می بخشــد ولی فلســفه اخاقی و سیاســی نیز 
مفید فایده بسیار اســت. زیرا زندگی انسان گرفتار 
باهایــی از جمله بای عظیم جنگ داخلی اســت 
که از درک ناکافی آدمیان از قواعــد کردار و زندگی 
سیاسی سرچشمه می گیرند. »شناخت این قواعد 

همان فلسفه اخاقی است.«15

هابز همچنین درباره ارتباط فلسفه با نسبت های 
عّلی و معلولی عقیده دارد که فلسفه با نسبت های 
عّلی16 ســروکار دارد؛ »فلسفه شناخت معلول ها یا 
نمودهاســت. بدان گونه که به یاری تعقل راستین 
از روی شناختی که نخســت از علت ها17 یا هست 
شــدن18 آنها داریم تحصیل می کنیم. فیلســوف 
معلول ها را از روی علت های شــناخته و علت ها را 
از روی معلول های شــناخته کشــف می کند و این 

کشف به مدد »تعقل«  به دست می  آید.«
بنابراین، مراد از تبییــن عّلی هابز، گزارش علمی 
فراگرد19 هست کننده20 است که توسط آن معلولی 
از نیســت به هســت می آید. از اینجاســت که اگر 
چیزی از طریق فراگرد هست کننده به وجود نیامده 
باشــد، جزیی از موضوع فلســفه نمی تواند باشــد. 
بنابراین خدا و هرگونه واقعیت روحانی از فلسفه کنار 
نهاده می شود. »موضوع فلسفه یا زمینه مورد بحث 
فلسفه عبارت اســت از هر جســمی که از آن تصور 
هست شدن حاصل کنیم و با مشاهده اش بتوانیم با 
اجسام دیگر قیاسش کنیم، یا آنکه پذیرای ترکیب و 
تجزیه باشد؛ یعنی هر جسمی که می توان شناختی 

از هست شدن یا خواهش داشت... از این رو فلسفه 
مانــع االهیات اســت. مقصودم عقیــده به خدایی 
جاویدان، هست نشــدنی و فهم ناپذیر است که در او 
نه چیزی تقسیم و ترکیب می شود و نه پیدایش و 

حدوثی متصّور است.«21
فلسفه هابز ماده باورانه22 اســت به اعتبار آنکه 
جز اجســام چیزی را به دیده نمی گیــرد. البته تا 
جایی که طرد خدا و همه روحانیات از فلسفه، صرفًا 
نتیجه تعریفی اختیاری اســت، ماده باوری23 او 
را می تــوان روش مندانه خواند. هابــز نمی گوید که 
خدا نیســت، بلکه می گوید »خدا موضوع فلســفه 
نیست«. نزد او فلسفه و تعقل هم مصداق هستند 

و از اینجا برمی آید که االهیات، ناعقانی است.
*اخالق

هابز در ارائه نحوه تقســیمات در فلسفه چنین 
می گویــد: »هنــگام کاوش در پی هست شــدن و 
خواص اجســام، دو گونه اصلی و بســیار متفاوت 
از جســم می یابیــم.«24 یکی جســم طبیعی25 
نامیده می شــود. زیرا که ســاخته طبیعت اســت 
و دیگــری حکومــت26 خوانده می شــود. چرا که 
»ساخته اداره ها و همداستانی انسان هاست.«27 
بدین سان می توان فلســفه را به دو بخش فرعی 
طبیعی و مدنی قســمت کرد. فلســفه مدنی باز به 

بخش های فرعی تر تقســیم می گــردد. زیرا برای 
فهم سرشــت و کارکــرد و خواص یــک حکومت، 
باید نخســت گرایش هــا و انفعال ها28 و شــیوه 
کردار انســان را فهمید و این بخش از فلسفه که به 
این موضوع می پردازد اخــاق29 نام دارد و بخش 
دیگر که موضوعش تکالیف مدنی انســانی است، 

سیاست30 نامیده می شود.
از دیــدگاه هابز برای کســب دانــش اخاق و 
سیاســت به یــاری روش ترکیبی، الزم اســت که 
نخســت ریاضیات و فیزیــک را بیاموزیــم. زیرا 
روش ترکیبی مستلزم آن اســت که همه معلول ها 
را همچون نتایــج دور و نزدیک مبادی نخســتین 
ببینیم. گویا او می خواهد در طراحی ســازمان مند، 
مصادیق مبــادی کلی را در موضوعاتــی که همواره 
جزیی تــر می گردند بیابد. نمی توان انســان ها را از 
قوانین حرکت اســتنتاج کرد، ولی می توان نخست 
قوانین حرکت را به خودی خود و انطباقشــان را بر 
جســم به وجه کلی و انطباق دوم را بــر گونه های 
مختلف اجســام طبیعی بی جان و جاندار و انطباق 
سومشــان را بــر آن جســم صناعی کــه حکومت 

می نامیم، بررســی کرد. به هــر روی هابز می  گوید 
اگر روش تحلیلی را به کار ببندیــم، امکان دارد که 
فلســفه اخاق و سیاســت را بدون دانش پیشین 
ریاضیات و فیزیک بررسی کنیم. گیریم بپرسند که 
آیا فان فعل رواست یا نارواست. می توانیم مفهوم 
ناروا را به مفهوم امر خاف قانون و مفهوم قانون را 
به مفهوم فرمان کسی که دارای قدرت مجبورکننده 
اســت »تحلیل کنیم«. و مفهوم قدرت مجبورکننده 
را می شــود از مفهوم انســان هایی بیرون کشید که 
این قدرت را به خواست خود برقرار داشته اند تا در 
صلح و آرامش زندگی کنند. ســرانجام می توان به 
این مبدأ رسید که خواهش ها و انفعاالت آدمیان بر 
چنان سرشتی است که اگر قدرتی مانع آنان نباشد، 
پیوسته به ستیز با همدیگر برمی خیزند و »درستی 
این حــال به تجربــه هرکس که ذهــن خویش را 

بازجوید دانسته می شود.«31
پس با کاربرد روش ترکیبی می توان وارسی کرد 
که فعل مورد نظر رواســت یا نارواست و در سراسر 
فراگرد »تحلیل« و »ترکیب« درون حیطه اخاق و 
سیاست می مانیم، بدون آنکه مبادی دورتری را به 

میان آوریم.
*حرکاتحیاتیوحرکاتحیوانی

جانوران دوگونه حرکت دارند. حرکت اول حرکت 

حیاتی32 است. هابز با اشاره به اینکه این حرکت، 
خونی است که همواره در سیاه رگ ها و سرخ رگ ها 
می گردد، می  گوید: »جریان خــون، نبض، تنفس، 
هضم، تغذیه، دفع و... آن است که برای حرکاتشان 

به یاری متخلیه نیاز نیست.«33
گونــه دوم »حرکت حیوانی اســت کــه به آن 
حرکت ارادی34 نیز گویند. نخســتین آغاز درونی 
همه حرکت های ارادی، تخیل اســت. در حالی که 
»آغازین حرکت های ُخرد درون تن آدمی پیش از 
آنکه در راه رفتن، سخن گفتن در دیگر افعال بدنی 
نمایان گردند معمــواًل یازش، یا کوشــش35 نام 

دارند.
اگر این یازش به ســوی چیــزی روی آورد که 
مسبب آن است، خواهش یا آرزو نامیده می شود و 

اگر از چیزی بگریزد، نامش بیزاری است.
*خیروشر

این خواهش ها برخــی فطری36 هســتند یا 
با آدمــی می زایند و برخــی از تجربه سرچشــمه 
می گیرند ولی بــه هر روی »موضــوع خواهش یا 
آرزوی هرکس هرچه باشد، همان چیزی است که 
خود شــخص آن را خیر می نامــد و موضوع کین و 
بیزاری اش را شــر و موضوع تحقیرش را پســت و 

بی ارج می خواند.37
بنابرایــن، نیک و بد مفاهیمی نســبی اند، هیچ 
ماک عینی همگانــی و برگرفته از خــود اعیان یا 
موضوعات وجود ندارد که نیکــی و بدی را با محک 
آن از هم بازشناسیم. این واژه ها »همواره در پیوند 
با شخصی به کار می روند که به کارشان می برد.«38
قاعده تمییز نیــک از بد به فرد بســتگی دارد؛ 
یعنی بــه »حرکت هــای ارادی« او، ولــی چنانچه 
انســان را جدا از حکومت یا دولت در نظر نگیریم، 
نماینده حکومت – حاکــم- معین می کند که کدام 

کار نیک است و کدام بد.
*اراده

انســان ها بعضی افعــال را به تعّمــد39 انجام 
می دهند، ولی تعمد بر حســب انفعاالت40 تعریف 
می شود. هابز مجموع کل آرزوها، بیزاری ها، امیدها 
و بیم هایی را که تا دســتیابی و یا نرســیدن به آن 
ادامه می یابد، تعمد می خواند41 نتیجه می گیرد که 
جانوران نیز تعمد دارند زیــرا این توالی متناوب در 

جانوران نیز قابل مشاهده است.
»اراده بازپسین خواهش است.«42 و عملی که 
اختیار می کنیم به این گرایــش یا خواهش نهایی 
بسته اســت، بنابراین چون جانوران دارای تعمدند، 
به ناچار اراده هــم دارند. »انفعاالتــی که بیش از 
همه مایه تفــاوت در عقل  اند، کمابیــش عبارتند از 
آرزوی قدرت، ثروت، دانش و سرفرازی. همه اینها 
را می توان به نخســتین آرزو، یعنی آرزوی قدرت، 
تحویل کرد؛ زیــرا ثروت و دانش و ســرفرازی جز 

انواع چندگانه قدرت نیستند.«43
*قانونطبیعی

هنگامــی که جهــات مختلف برتــری را در نظر 
بگیریم بین انسان ها تســاوی قدرت برقرار است. 
همین تســاوی قدرت منشــأ خصومت است؛44 
زیرا تساوی قدرت منشأ تساوی امید به دستیابی 
به اهداف اســت. بنابراین در نظر هابز اواًل طبیعت 
به انســان ها قدرت برابر داده و ایــن برابری قدرت 
منشأ  تســاوی حقوق آنهاســت. ثانیًا این برابری 
منشــأ عواطفی از قبیل رقابت و خصومت است. او 
می گویــد» »حاصل رقابت و خصومت این اســت 
که جنگ بیــن انســان ها یک وضعیــت و حالت 
طبیعی است. به عبارت دیگر »وضع طبیعی انسان؛ 

وضعیت جنگی«45 است!

این وضــع طبیعی منشــأ 
حقی به نام »حــق طبیعی« 
برای انسان اســت که عبارت 
از »آزادی اعمــال قدرت برای 
انســان« اســت. از این حق 

طبیعــی، قانونی به نــام قوانین طبیعــی یا قانون 
طبیعت46 به دست می آید.47

بعضی از این قوانین نوزده گانه عبارتند از:
هرکس تا می تواند باید در پی تأمین صلح باشد 
و اگر نتوانســت صلح را حفظ کنــد می تواند تمام 
لوازم و امکانات جنــگ را برای حفــظ موجودیت 

خویش به کار برد.48
انســان همانقدر که خواهان صلح، بقای ذات و 
آزادی برای خویش اســت برای دیگران هم آنها را 

بخواهد.49
انســان باید در عمل به قرارداد خود وفادار باشد 
وگرنه قرارداد لفظی بیش نیست. این قانون اصل و 
منشأ عدالت است؛ زیرا آنجا که قرارداد در کار نباشد 
حق معنا ندارد.50 در واقــع ظلم را می توان به »وفا 
نکردن به قرارداد« تعریف کــرد و هر آنچه ظالمانه 

نیست عادالنه است.51
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.Affections
.Ethics
.Plitic

تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 5، صص 26-27 از:  درباره جسم 1، ص 74.
.Vital

لویاتان، ص 31، تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 5، ص 41.
.Voluntary

.Endeavourer
.Innate

لویاتان، 3، ص 31، تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 5، ص 42.
همان.

.Deliberation
انفعاالت، صورت های گوناگون خواهش ها و بیزاری اند به استثنای خوشی و رنج 
ناب که ثمره حتمی خیر یا شــرند و اینهــا همگی در زمره حرکت اند. تاریخ فلســفه 

کاپلستون، ج 5، ص 42.
لویاتان، 3، ص 48.

همان، ص 48، تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 5، ص 43.
لویاتان، 3، ص 61 و تاریخ فلسفه کاپلتسون، ج 5، ص 44.

لویاتان، صص 184-183.
.Natural state of war

.Laws of nature
لویاتان، 3، ص 116 و فلسفه اخاق و مبانی رفتار، صص 46 و 47.

لویاتان، ص 117.

لویاتان، ص 118.
لویاتان، 3، ص 130 و فلسفه اخاق و مبانی رفتار، صص 47 و 48.

لویاتان، ص 131.

باید هادی را شناخت؛ سپس به نگارش هادی نامه اقدام کرد!
هگمتانه،گروهاندیشــه:کتابیکهبــهبهانهارجنامه
آیتا...خسروشــاهیچاپشدهاســتراتکریماستاد
خسروشــاهینمیدانیم.بهقولیکــیازفضالیحوزه

علمیهاینارجنامهبودیانقصنامه؟!
به گــزارش هگمتانــه، ارج نامه مرحوم ســید هادی 
خسروشــاهی )هادی نامــه( به همت حجت االســام 
رسول جعفریان اســتاد تاریخ دانشگاه تهران تهیه شده 
است منتشــر شــد. این ارج نامه به منظور گرامیداشت 
مقام علمــی و فرهنگــی مرحوم هادی خسروشــاهی 
تهیه شــده و شــامل 54 مقاله و 1079 صفحه اســت. 
ســید محمود خسروشــاهی فرزند اســتاد سیدهادی 
خسروشاهی در یادداشتی به نقد این ارج نامه پرداخته 

است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

چنان خشک سالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق

غم خشکســالی فروکش کرده و غم بیماری فراگیر 
شده است. در این ماه های پر مال، والد معظم آیت ا... 
خسروشاهی نیز رخ در نقاب خاک کشید. در این مدت، 
بسیاری از عزیزان و فرهیختگان همت کردند و جنبه ای 
از شخصیت ایشان را به تصویر کشــیدند. در این میان 
کتابی به بهانه ی ارج نهادن به مقام مرحوم والد منتشر 
شــد. این اثر »هادی نامه« نام داشــت و آقای رسول 

جعفریان آن را گردآوری کرده بود. از زحمتشــان سپاس 
گزارم، اما این مجموعه را چندان در راستای دغدغه ها و 

تامات مرحوم والد نمی بینم.
ابتدامیبایداستادراشناختوبعد...

این کتاب پــر حجم که بیش از هزار صفحه اســت و 
تصویری از آیت ا... خسروشاهی بر جلد آن نقش بسته 
است، مخاطب را مجاب می کند که با خرید آن، می تواند 
به زوایای پیدا و پنهان شــخصیت ایشــان واقف شود. 
مبلغ 150 هزار تومان را هزینه می کند و به امید شناخت 
بیشــتر، کتاب را بــه مطالعــه می گیرد. غافــل از اینکه 
این اثــر به انــدازه ی کتابچه ای هم در خصوص اســتاد 

خسروشاهی به سخن نپرداخته است.
شــاید بتوان جفایی کــه در حق خریــدار این کتاب 
می شود را در ذیل حکمی شرعی در آورد و یکی از احکام 
فقهی را بر چنین عملی مترتب دانست. اینچنین هم اگر 

نباشد اما این را می دانیم که این خاف اخاق است.
این هــم از معایب تحقیق در ســرزمین ماســت که 
کمیت را ماک و معیاری برای برتــری می دانیم و پای 
کیفیت را چندان به میان نمی آوریم. وقتی که این کتاب 
پر حجم منتشــر شــد، برخی به همین کمیت باالی آن 
توجه دادنــد و آن را ماکی برای برتــری قلمداد کردند. 
گفته شده که پیش از چهلم آیت ا... خسروشاهی کتاب 
در این حجم بســیار منتشــر شده اســت. از همین رو 

حضرت آقای جعفریان را مورد تکریم قرار دادند. اما این 
حجم باال اگر نکته ی حســنه ای هم باشــد، مرحوم والد 
ابدًا به آن توجهی نداشــت. این گونه تاش ها را کشکول 
می دانست. به دفعات شاهد بودم که ایشان برای انتشار 
یک متن مختصر پانزده تا بیست بار آن را مورد ویرایش 

و بازبینی مکرر قرار می داد.
بارها از ایشان شــنیدم و به عینه می دیدم که کارهای 
با حجم باال را تورقی می کردند و به کناری می گذاشتند. 
همیشــه به این نکته اشــاره می کردند که در بســیاری 

موارد، کیفیت فدای کمیت شده است.
اما اینک اثری به بهانه ارج گذاری ایشــان!! منتشر 
می شــود که صرفًا به حجم عظیم آن تأکید شــده و به 
مــدت کوتــاه بیســت روزه ی آن توجه می شــود. این 
موعدهــای بیســت روزه و چهــل روزه بعضًا یــاد آور 
وعده های صد روزه اســت!! وعده ی آب اســت اما جز 

سرابی به ارمغان نمی آورد.
به این نکته، نیک واقفم کــه ارج نامه و یادنامه ها به 
همراه مقاالت بسیار و پژوهشگران فعالی تهیه می شود. 

این روّیه ی مقبول و مرسومی است.
اما در نظــر بگیرید مجموعه هایی را که اســتاد دکتر 
مهدی محقق و ســپس جناب دکتر بلخاری در انجمن 
آثار و مفاخر ایران منتشر کرده و می کنند. نه حتی این 
نهادهای برگزیده که حتی محققین کوشــای دیگری را 

در نظر بگیرید کــه چگونه به معرفــی فرهیختگان این 
دیار می پردازند. از آن جمله است آقای علی دهباشی. 
مجموعه های بخارا که به همت ایشــان منتشر می شود 
هر کدام به تنهایی برای شــناخت یکی از فرهیختگان 
کفایت می کند و هر کدام بــرای ثبت در تاریخ فرهنگی 
ایران بســنده اســت. در عرصه ی روحانیت و علما نیز 
آثاری که حضرت اســتاد رضــا مختاری در مؤسســه 
کتابشناسی شــیعه و اســتاد ناصرالدین انصاری قمی 
یا جنــاب حاج آقــا محمد تقــی انصاریــان از بزرگان 
عرصه نشــر معارف اهل بیت علیهم الســام به انتشار 
می رســانند، می تواند نمونه و الگویی نیــک در معرفی 

شخصیت های فرهیخته قلمداد شود.
اما وقتی که ماک سرعت و کمیت باال و افزون بود، 
پشت پا به اصول و اسلوب تحقیق زده می شود و بعضًا 
آثاری کم مایه منتشــر می گردد و هادی نامه نیز از این 
کم مایگی رنج می برد، واقعیتی که در تنظیم و چینش 

مطالب می توان این را به خوبی دریافت.
کتابی که در ارج و منزلت مرحوم والد نگاشــته شده 
با مقاله ای انتقادی از آیت ا... اســتادی آغاز می شــود. 
آیت ا... اســتادی متنی را در نقد کتــاب »خاندان علم 
و تقوا، فقاهت و سیاســت« نوشــته و در آن به برخی 
ایرادهای ویرایشــی و ارجاع دهی پرداختــه اند. البته 
تاریخ نــگارش ایــن مقالــه را نمی دانم امــا انتظار از 

بیش  اســتادی  آیت ا... 
از ایــن بود. باید اشــاره 
کنــم کــه انــدک زمانی 
بعــد از چاپ کتــاب در 
و  ســال 1395 شمسی 
به ســفارش والد رحمت 
را  نســخه ای  علیــه  هللا 
خدمــت حضــرت آقای 
هللا  حفظــه  اســتادی 
ارســال داشــتیم. حال 
چه شــد که ایشان پس 
از ســه ســال از زمــان 
چاپ و توزیــع کتاب، به 
این ایرادهای ویرایشــی 
نه چنــدان مهم دســت 

یافته و بدان تمســک می کنند؟ انتظــار این بود که اگر 
نکته ای نیز داشتند در این مدت با مرحوم والد در میان 
می گذاشــتند تا پاســخ ایشــان را هم دریافت کنند نه 

اینکه بعد از رحلت والد...
در ثانــی در کتابی که بــه بهانــه  ارج نامــه  آیت ا... 
خسروشاهی چاپ شده است، چنین متنی چرا می باید 
در سر فصل کتاب قرار گیرد؟ این غفلت گردآورنده ی اثر 

را می رساند.



دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای پروژه های ذیل  بر اساس فهرست بهای 
رشته های  ابنیه و خطوط انتقال آب سال 1399 را به پیمانكاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان 
پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دســتگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5(، از طریق 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( واگذارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/02/30

  هزینه خرید اســنادمناقصه: مبلغ   500،000 ریال است که میبایست به حساب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 به نام 
شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت واریز گردد.
  مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/02/30 لغایت 1399/03/6 تاپایان وقت اداری.

  آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/03/17 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.(
  تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/03/18 سالن جلسات مناقصه گزار.

  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در 
سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/03/17 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به 

نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
  نشانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 

7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:  41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir   درج شده است.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پیمانكار نخواهد داشت.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادموضـــــــوعشماره مناقصه
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت 
بازگشایی

اجرای مخزن بتنی 2000 متر مكعبی ودیوار ع/99/105
209900700100000232.169.357.3971،608،467،8709محوطه مخزن گیان

ارتقاء کیفی تصفیه خانه آب عباس آباد از طریق ع/99/106
209900700100000333.715.400.3311.685.770.0179:30اجرای دیوارهای حائل و سازه اکسیالتورها

دعای روز بیست و ششم 
ماه مبارک رمضان

 روزنامه فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح استان همدان
 صاحب امتياز: شهرداري همدان 
سرپرست: مصطفی شيرمحمدی

 سردبير: سيدحامد تروهيد
 زير نظر شوراي نويسندگان

www.hegmataneh-news.ir :وبگاه
@hegmataneh_news_ir پيام رسان ايتا: 

hegmataneh.newspaper@gmail.com :رايانامه
 نشاني: همدان، ميدان آرامگاه بوعلي سينا، محوطه تاالر فجر

انتشار مطالب بيانگر ديدگاه صاحب اثر است و الزاما ديدگاه روزنامه نيست.

مهر تو هر شــام مرا کرده شــب قدر یقین
عطر تو هر ماهِ مرا کرده سراســر رمضان
ماه نماز اســت و اذان، عطر الهی ست وزان
هست در این سفره ی جان، رزق مقدر رمضان
علیرضا قزوه-بخشی از شعر

چهار شنبه 3۱  ارديبهشت ۱3۹۹    26 رمضان ۱44۱   2۰ می  2۰2۰  شماره 4523

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم اْجَعل َسْعیی فیِه َمْشــکوراً وَذنْبی فیِه َمْغفوراً وَعملی 
فیِه َمْقبواًل وَعْیبی فیِه َمْستوراً یا أْسَمِع الّسامعین.

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده 
وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم را در آن مورد 

قبول و عیب مرا در آن پوشیده اى شنواترین شنوایان.
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تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز حضور شهردار همد ان در محل طبخ غذاهاى پویش »علی یاوران«

تدبیر و برنامه ریزی را توأم با توکل بر خدا کن
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده است: چون )با برنامه ریزی و تفکر( 

تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، همانا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.
پیامبر معظم اسام)ص( فرموده اند: خداوندا خودم را تسلیم تو کردم و به تو پناه 

آوردم و کارم را به تو واگذار نمودم.
حکایت:روزی مرد عرب به خدمت رســول ا...)ص( رســید در حالی که شترش 
را نزدیک بیت پیامبر)ص( رها کرده بود! حضرت از او ســؤال کرد شــتر را کجا 
گذاشــتی؟ مرد پاســخ داد: آن را نزدیک محل شــما با توکل به خدا رها کردم! 
پیامبر مکرم)ص( فرمودند: برو پایش را به جایی ببند سپس برای حفظش بر 

خدا توکل کن.
گفت پیغمبر به آواز بلند                      با توکل زانوی اشتر ببند

نکته: برخی به غلط فکر می کنند توکل به خدا با ضرورت برنامه ریزی منافات دارد.

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی
پیمانه زمان

حمد خدایى را که اّول همه آثار هستى 
اوست

و قبل از او اّولى نبوده،
و آخر اســت بى آنکه پس از او آخرى 

باشد...
هر آن کس را که روزى فراوان داده

احدى نمى تواند بکاهد،
و هر آن کس را که روزى کاسته

هیچ کس نتواند بیفزاید...
آنگاه زندگــى او را زمانــى معین مقّدر 

فرمود،
و پایانى محدود قرار داد،

که با ایام عمر به  ســوى آن پایان قدم 
برمى دارد،

و با ســالهاى زندگیش بــه آن نزد یک 
می گردد،

تا چون به  آخر آن رسید،
و پیمانه زمانش لبریز شــد، جانش را 

مى گیرد
و او را به ســوى آنچه بــدان خدایش 

خوانده
از ثواب بســیار یا عذاب دردناک راهى 

مى کند،
تا از پى عدالت خود

بدکاران را به کردار بدشان
و نیکوکاران را به عمل صالحشــان جزا 

دهد...
برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

آدم به هر کی یا علی ُگفد، 
یا ُعَمر نیمی گه

هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــهری با 

گذشته ای زیبا و دلنواز؛ شــهری پر از یادهای 

مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. 

این روزها در پــس گذر زمــان و ایجاد زندگی 

مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود پدربزرگها و 

مادربزرگهایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی 

از نوجوانــان و جوانان امروز کلمــات متداول 

در همدان قدیم حتی به گوششــان نرســیده 

اســت و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی 

هســتند که می توانند خاطرات گذشته را زنده 

کنند برایمان و به کمک جوان تر هایمان بیایند 

تا بشناســند راه و رســم زندگی را در گذشــته 

شهرشان.

در این بخــش به معرفی برخــی کنایات و 

ضرب المثل هــا که در همــدان قدیم مصطلح 

بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.

آدمبههرکییاعلیُگفــد،یاُعَمرنیمیگه:
آدم بــه هر کــس یــا علی گفــت، یــا عمر 

نمی گوید. یعنی باید در عهد و پیمان اســتوار 

بود و از دورویی پرهیز کرد. در اصطاح مشابه 

گفته می شــود؛ وا گرگ ُدّمه ُمخوره، وا چوپان 

گیره ُمُکنه.

آِدِمبیِســباتکــوره: آدم بی ســواد کور 
است. یعنی بی ســواد مثل نابینا ست و دنیا را 

نمی بیند. در تشــویق به علم آموزی به کار برده 

می شود.

آِدِمدوروغگــوِطَمعکارِبــازیمیده:آدم 
دروغ گو طمع کار را بــازی می دهد. یعنی افراد 

حیله گر و دروغ گو کســی را که طمع کار است 

فریب می دهند.

*درارائهاینمطالبازکتابفرهنــگاصطالحاتعامیانه
همدانیتالیفمحمدعلینوریون–انتشــاراتســورهمهربهره

گرفتهشدهاست.

همه دان
مسیــر

رمضان ظرف مساعدی برای رشد ما است
هگمتانه، گروه فرهنگی: بــدون کمک خدا، هیچ 
عزت و هیچ ســعادتی نصیــب هیچ فــرد و ملتی 
نخواهد شــد. و کمک الهی هم یــک زمینه ها و یک 
موجباتــی دارد؛ کمــا اینکه در دعا عــرض می کنیم: 
»الّلهــم اّنی اســئلک موجبات رحمتــک«. از جمله  
مهمترین ایــن موجبات رحمت الهی، همین اســت 
که مســؤوالن کشــور و مدیران بخشــهای مختلف، 
پیش خدای متعال و مردم احساس تعهد کنند. این 
احساس هر چه بیشتر بشود و به دنبال خود تاش 
و تحرک بهتر و قوی تری به وجود آورد، یقینًا رحمت 

الهی بیشتر شامل حال ما خواهد شد.
باید حرکت کنیم و این حرکــت را با نیت الهی و 
با نیت قربت همراه کنیــم و بدانیم که در آن صورت، 
دســتگیری خدا و تفضات الهی حتمی است. حاال 
ماه رمضان، فرصت مناســبی اســت؛ چون »لعّلکم 
تّتقون«؛ اصًا خــدای متعال روزه را بــا این هدف 
مقرر فرموده است؛ الاقل یکی از اهداف واجب شدن 
روزه در این ماه - که شاخصه  مهم این ماه است - 
همین تحصیل تقواســت. در این دعای روزانه، بعد 
از نمازهــا می خوانیم: »و هذا شــهر عّظمته و کّرمته 
و شّرفته و فّضلته علی الّشهور«؛ خدای متعال این 

ماه را بر ماه های دیگر، فضیلت داده است.
یکی از چیزهایی کــه این مــاه را فضیلت داده، 
همین »روزه« اســت؛ یکی از چیزها »نزول قرآن« 

است؛ یکی از چیزها »شــب قدر« است؛ که اینها در 
همین دعا به عنوان شاخصه های این ماه ذکر شده 
است. این، ظرف مساعدی برای رشد و نمّو ماست؛ 
مثل بهــار می ماند؛ همچنانی که هــر کدام از فصول 
ســال، برای تحرکات عالم طبیعت، یــک اقتضای 
طبیعی دارند، همین طور فصولی از سال، مقطع هایی 
از روزها و شــبها و هفته ها و ماه ها، یک اقتضائاتی 
برای رشــد و نمّو و تحرک معنوی و باطنی انسانها و 

تعالی آنها دارند.
شب جمعه یک خصوصیتی دارد؛ روز جمعه یک 
خصوصیتــی دارد. از این ســاعات، تعجب هم نباید 
کرد؛ همچنانی که در طبیعت مادی یک خصوصیتی 
دارند، در این طبیعــت معنوی، در روح انســان، در 
تعالی انسان، در قبول اعمال و در تأثیر اعمال عبادی 
هم یــک خصوصیاتــی دارند؛ همان طــور که عرض 
کردیم مثل روز جمعه، شب نیمه  شــعبان و اوقاتی 
که به خصوص از طرف شــرع مقدس معین شــده 
اســت؛ »ایاما معدودات« که درباره  ماه رمضان است 
یا ایام ذی حجــه و از این قبیل. انتخــاب این روزها 
تصادفی نیست، که حاال ماه رمضان از لحاظ طبیعت 
و تأثیر با ماه رجب یا ماه ذیقعده یکســان باشد؛ نه، 
یک خصوصیتی دارد؛ مثل همان خصوصیت فصول 

که عرض کردیم. از این استفاده کنید.
بیاناترهبرمعظمانقالبدردیدارکارگزاراننظام1385/07/18

روی خط فرهنگ

داستان های نیمه تمام را به پایان برسانید!
هگمتانه، گــروه فرهنگی: سلســله مســابقات 
داســتان نیمه تمام بــه منظور پــرورش خاقیت و 
ارتقای توانمندی ذهنی عاقه مندان به هنر داســتان 

نویسی توسط فرهنگ سرای اخاق برگزار می شود.
با توجــه به اینکــه مطالعــه و کتابخوانی، عامل 
مهمی در مســیر شــکوفایی اســتعدادها، پرورش 
ذهن و گســترش تخیل افراد به شــمار می رود، به 
منظور رشد اندیشه و شــکوفایی خاقیت و تکامل 
ذهنی، سلســله مسابقات داســتان های نیمه تمام 
با مشارکت کانون زنگ داســتان، به صورت هفتگی 

برگزار می شود.
هر هفته توسط کانون زنگ داستان فرهنگسرای 
اخاق که بیش از 6 ســال در این فرهنگسرا زیر نظر 

ابوالفضــل درخشــنده فعالیت دارند، یک داســتان 
نیمه تمام در موضوعــات مختلف تهیــه و از طریق 
شبکه های مجازی و پیام رســان های داخلی منتشر 
می شــود و عاقه مندان، پــس از تکمیل داســتان 
و تعیین عنوانــی بــرای آن، به صــورت دایرکت به 
صفحه اینســتاگرام فرهنگســرای اخاق به نشانی 
Akhlagh.farhangsara و یــا از طریــق شــماره 
09354455314 بــه پیام رســان های واتس آپ یا 

روبیکا ارسال می کنند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، هــر هفتــه از بین 
داستان های واصله به دبیرخانه مســابقه بر اساس 
شاخصه های داســتان نویســی، آثار برتر انتخاب و 

تقدیر می شوند.

رفیق روزهای بندگی روزه داران در ایام کرونااطالع نگاشت
هگمتانه، گروه فرهنگی: کتابچه »رفیق روزهای 
بندگی« که به خاطر شــرایط شــیوع ویروس کرونا 
در فضای مجازی در دســترس عموم قــرار گرفته 
است، در قالب 30 نکته کوتاه متناسب با 30 روز ماه 

مبارک رمضان به طرح مبحث می پردازد.
به نوشته فارس، کتابچه »رفیق روزهای بندگی«، 
گزیــده ای از مباحث حجت االســام والمســلمین 
محمدرضا عابدینی استاد اخاق و مفسر قرآن کریم 
اســت که درباره آداب انس با این مصحف آسمانی 
توسط حجت االسام ســیدمحمدرضا فقیه ایمانی 
و همکاران ایشان در هســته منظومه فکری عامه 
طباطبایی مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( تهیه 

شده است.
حجت االســام عابدینی از اســاتید حوزه علمیه 

قم و از شــاگردان آیت هللا بهجت، عامه حسن زاده 
آملی و آیت هللا جوادی آملی اســت که ســال ها به 
تدریس علوم عقلی و نقلی بــا رویکرد معرفتی در 
حوزه علمیه قم اشــتغال دارد و از جمله مهم ترین 
دروس ایشان تدریس شرح المیزان و شرح اصول 

کافی است.
مباحــث انــس بــا قــرآن کریــم از مجمــوع 
ســخنرانی های تبلیغی وی در ماه مبارک رمضان و 
نیز از خال مباحث درسی شــرح تفسیر المیزان و 
چند جلســه حضوری تیم پژوهشی هسته منظومه 
فکری عامه طباطبایی با اســتاد اســتخراج شده 

است.
کتاب تفصیلــی آداب انس با قــرآن به زودی 
توسط مرکز رشد دانشــگاه امام صادق )ع( و نشر 

معارف منتشــر خواهد شــد. اما با توجــه به اینکه 
نشــر این کتاب به خاطر شــرایط خــاص فعلی به 
تأخیر افتــاد، مختصــری از آن در قالــب 30 نکته 
کوتاه متناســب با 30 روز ماه مبــارک رمضان برای 
بهره بیشتر از این ســفره ضیافت الهی و با توجه به 
شرایط خاص ابتای اجتماعی به ویروس منحوس 
کرونا و محدودیت دسترســی به جلسات عمومی 
انس با قرآن و بــرای اســتفاده در فضای مجازی 

تنظیم و در اختیار عاقه مندان قرار گرفت.
ســیر محتوایی این کتابچه از توجــه به حقیقت 
قرآن و اینکه قرآن حقیقتی زنده و با شــعور است و 
با مخاطب خویش ارتباط برقرار می کند آغاز می شود 
و در ادامه به نکاتی از جمله قرآن عهد الهی و نامه ای 

از سوی محبوب در تبیین جایگاه قرآن می پردازد.


