
 انتخاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شــورای 
عالی اســتان ها را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و 
سربلندی در همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.

برادران اسـدی

جناب آقای مهندس حمید بادامی

 انتخاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی استان ها 
را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در همه مراحل زندگی 

از خدای متعال خواستاریم .

رحیم الوندی مشاور شهردار همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان » نایب رئیس شورای عالی استان ها« 
کــه بیانگر تعهد، تخصص و کارآمدی شــما می باشــد را صمیمانه تبریک و 
تهنیــت عرض نمــوده و از درگاه خداوند متعال موفقیت و ســربلندی تان را 

مسألت داریم. پیروز و سربلند باشید.

جناب آاقی مهندس حمید بادامی

علی اصغر زبردست 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان
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با حضور شهردار همدان

نشست ویدئو کنفرانسی
 مجمع شهرداران
 کالنشهرها

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

آمادگی پایگاه های بسیج مساجد 
برای تقویت شورای

 اجتماعی محالت
تاریخ و بزرگان همدان معرفی شوند
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صفحه 3

صفحه 2

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی 
شهر همدان تأکید کرد:

باغات و منابع طبیعی 
حفظ شود

صفحه 2

در جلسه آینده صحن شورای شهر همدان

مشکالت و گرانی مسکن 
بررسی می شود

قیمت مسکن در همدان حبابی است

برگـــزیده ها

افزایش خودسرانه 
40درصدی کرایه های 

اسنپ

پالسمادرمانی برای 3 بیمار 
کرونایی در همدان

احتکار خودرو گزارش 
شود

استقاللی ها در تدارک 
ساخت اردوگاه در همدان

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان:

موقوفات جدید آسیب های 
اجتماعی را کاهش دهند

آمادگی برای امتحانات 
نهایی حضوری

پایه دوازدهم

بعد از تعطیالت 14 خرداد انجام می شود

حرکت آزمایشی قطار دو 
طبقه همدان- تهران
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مهلت 15 روزه برای پروژه 16 ساله
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:  سرمایه گذاران پتروشیمی ابن سینا بهانه جویی نکنند

قالیباف در اولین نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس:

تحول با شفافیت
 مردمی سازی، 

هوشمندسازی و کارآمدی

افزایش نگران کننده مصرف آب در همدان
5

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان همدان گفت: دهمین جشــنواره 

کتاب خوانی رضوی تا پایان تیرماه تمدید شد.
به گــزارش هگمتانه، عاطفه زارعــی صبح دیروز 
در جمع خبرنگاران از تمدید جشــنواره کتاب خوانی 
رضوی تا پایان تیرماه خبر داد و اظهار کرد: جشنواره 
کتاب خوانی رضوی از اسفند ماه سال گذشته آغاز و 
نهم خردادماه به عنوان آخرین روز شــرکت در این 

رویداد فرهنگی در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: با توجه به اســتقبالی که مردم از این 
جشــنواره فرهنگی-دینی به عمل آوردند دبیرخانه 
مرکزی جشــنواره کتاب خوانی رضوی مهلت شرکت 

در این جشنواره را تا پایان تیرماه 1399 تمدید کرد.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
تصریــح کــرد: عالقه مندان بــرای شــرکت در این 

جشــنواره تا 31 تیرماه فرصت دارند بــا مراجعه به 
وبــگاه samakpl.ir در مســابقات برخط این دوره 
شرکت کنند. وی تأکید کرد: بستر برگزاری کامل این 
جشنواره در بستر فضای مجازی آماده شده و نیازی 
به مراجعه حضوری به کتابخانه های عمومی نیست 
و با مراجعه به وبگاه جشنواره امکان بارگیری منابع 

و شرکت در جشنواره وجود دارد.
زارعــی ادامه داد: ایــن جشــنواره در قالب های 
روزنامــه کتــاب، مســابقات  داستانک نویســی، 
چهارگزینه ای، پویش کتاب خوانــی و فعالیت های 

گروهی جشنواره طراحی شده است.
وی با بیان اینکه 12 منبع در این جشــنواره برای 

گروه های ســنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال 
تعریف شده است خاطرنشان کرد: هر فردی بنا به 

عالقه خود می تواند در این جشنواره شرکت کند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان با 
بیان اینکه سال گذشته بیش از 62 هزار نفر از استان 
همدان در این جشنواره شــرکت کردند گفت: بیش 
از نیمی از شــرکت کنندگان در دوره نهــم به صورت 

الکترونیکی شرکت کرده بودند.
وی با اشــاره به اینکــه تهدید کرونــا فرصتی 
شــد تا بتوانیم فعالیت های کتاب خوانی را هرچه 
بیشــتر در فضای مجازی گســترش دهیم گفت: 
در زمانی که کتابخانه های عمومی اســتان تعطیل 
بودنــد کتابــداران فعالیت های خــود را در فضای 
مجازی ادامه دادند و به این صورت ارتباط خود با 

اعضا را حفظ کردند.

تمدید جشنواره کتاب خوانی 
رضوی تا پایان تیر

از 46 واحد لبنی در استان 17 واحد فعال و نیمه فعال هستندتعطیلی 60 درصد صنایع لبنی همدان
2
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مهلت 15 روزه
 برای پروژه 16 ساله

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار: 
سرمایه گذاران پتروشیمی ابن سینا بهانه جویی نکنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار همدان با انتقاد از تعلل 
و تأخیر 16 ساله در ســاخت پتروشیمی ابن سینا 
برای آخرین بــار مهلت داد ظــرف 15 روز آینده 

تکلیف این طرح را مشخص کنند.
به گــزارش هگمتانه، ظاهر پــور مجاهد روز 
یکشنبه در ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 
اســتان همدان اظهار کرد: هیچ عذر و بهانه ای 
بــرای ادامه ســاخت پتروشــیمی ابن ســینا 
پذیرفتنی نیست و سرمایه گذاران این طرح هر 

چه سریعتر عملیات اجرایی را از سر بگیرند.
وی تأکید کرد: این طرح مطالبه جدی مردم 
استان است و بیش از این دولت نمی تواند پاسخ 
گوی کم کاری های متولیان به افکار عمومی باشد.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان گفت: زمیــن ارزان قیمت، آب و برق در 
بهترین نقطه همدان برای پتروشیمی ابن سینا 
آماده شده اما سرمایه گذاران گویا تمایلی برای 
اجرای طرح ندارند و مدام بهانه جویی می کنند.

پورمجاهد با بیان اینکــه 100 هکتار از اراضی 
منطقه ویژه اقتصــادی جهان آبــاد و آب مورد 
نیاز این صنعت بزرگ با مساعدت ویژه استان 
تأمین شــده اســت، افزود: مســؤوالن نهایت 
تعامل و همکاری را با سرمایه گذاران داشته اند 

و از هیچ کمکی دریغ نمی کنند.
وی خاطرنشــان کرد: به اندازه کافی از این 
طرح حمایت و پشــتیبانی شــده و حاال نوبت 
متولیان اســت که برادری خود را ثابت کرده و 

کم کاری های گذشته را جبران کنند.
پورمجاهد گفت: 15 روز مهلت داده شــده تا 
هیأت مدیره پتروشیمی ابن ســینا برای آغاز 
طرح تصمیم گیری کند و گرنه تمام امتیازهای 
واگذار شده ســلب و صرف طرح های عمرانی و 

اقتصادی می شود که در صف انتظار قرار دارند.
به نقــل از ایرنا، پتروشــیمی ابن ســینا از 
مصوبه های ســفر رهبر معظم انقالب به همدان 
در ســال 1383 اســت که ســال هاســت در 

پیشرفت 10 درصدی متوقف شده است.

احتکار خودرو گزارش شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
تأکید کــرد: با توجه به دســتورات وزارت صمت 
انبار و احتکار خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ ها 
تخلف محســوب می شــود لــذا شــهروندان 
در صــورت مشــاهده احتــکار ایــن خودروها 

اطالع رسانی کنند.
به گزارش هگمتانه، داریــوش صفاری روز 
گذشــته با بیان اینکه در حــال حاضر وضعیت 
نسبی بازار شــرایط قابل قبولی دارد اظهار کرد: 

نوسانات خاصی در قیمت  اقالم وجود ندارد.
وی با اشــاره بــه اینکــه تاکنــون افزایش 
قیمت برنج از سوی ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و وزارت صمت اعالم نشــده 
اســت تأکید کرد: نظارت در این زمینه به قوت 
در حال اجراســت و حتی در شهرســتان ها نیز 
کســبه ای که اقدام به فروش برنــج با قیمت 
جدید کرده باشــند برخورد قانونــی الزم انجام 

می شود.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت همدان بــا بیــان اینکه گران 
فروشــی و افزایش قیمت کاال بــا هم متفاوت 
است اگرچه در استان همدان نیز قیمت برخی 
از خدمات و کاالها تابع کشــور است ادامه داد: 
به طور کلی در حال حاضر قیمت هــا در بازار به 

ثبات رسیده است.
*محدودیت واردات، حبوبات را گران کرد

وی تصریــح کرد: قیمت حبوبات با شــیوع 
ویروس کرونــا و محدودیــت واردات افزایش 
یافته اســت چراکه بخش اعظمــی از حبوبات 

کشور از طریق واردات تأمین می شود.
صفاری با اشاره به اینکه در این برهه میزان 
عرضه و تقاضــا برهم خــورد و افزایش قیمت 
حبوبات در بازار بروز کرد گفت: ماه آینده قیمت 
این کاال با ورود تولیــدات داخل به بازار کاهش 

خواهد یافت.
وی اظهار کرد: شــهروندان تخلفــات گران 
فروشــی و کم فروشــی صنــوف را از طریــق 
تلفن های 124 اطالع رســانی کنند و گروه های 

بازرسی را در زمینه نظارت بازار یاری رسانند.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت همــدان در گفتگــو با فارس، 
تأکیــد کــرد: با توجــه بــه دســتورات وزارت 
صمت انبــار و احتکار خــودرو صفــر کیلومتر 
در پارکینگ ها تخلف محســوب می شــود لذا 
شــهروندان در صورت مشــاهده احتــکار این 

خودروها اطالع رسانی کنند.

خبــــــــر

»زمان« 
امتیاز رسانه های کاغذی

صفورا کاظمیان
رشد فضای مجازی و همه گیری استفاده از آن 
همچنین رشد پوشــش اینترنت تا اندازه ای باعث 
کم رمقی رســانه های کاغذی شد، رســانه هایی که 
پیش از این مهمترین منبع خبررسانی محسوب 

می شدند.
اینترنت، خبرگزاری ها را به رســانه های پیشــرو 
تبدیل کرد و رسانه های کاغذی تبدیل به اطالع رسانان 
فورواردی شــدند. در این میان برخی معتقدند عمر 
رسانه های کاغذی به سر رسیده؛ چراکه اخبار جدیدی 
برای انتشار ندارند و مردم ترجیح می دهند اخبار را در 
گوشی های همراه خود مرور کنند حتی در کانال های 
فضای مجــازی خالصه خبــر را بخواننــد؛ در واقع 
مخاطبان با ظهور اینترنت تبدیل به خوانندگان یک 
پاراگرافی شــده اند که حوصله مطالعه بیشتر از یک 

پاراگراف را ندارند.
حال راهکار چیست؟ آیا رسانه های کاغذی باید 

گود را برای خبرگزاری ها خالی کنند؟
خبرگزاری ها در حوزه خبر رسانی به روز و کم هزینه 
موفق عمــل کرده اند. اینترنــت امروزه بــه یکی از 
ضروریات سبد خانوار تبدیل شــده و مردم با خرید 
اینترنت به اخبار نیز دسترسی سریع پیدا می کنند 
و دیگر خود را برای دستیابی به اخبار، نیازمند خرج 
اضافه نمی بیننــد. اما آنچه خبرگزاری هــا از آن بهره 
کمتری دارند طالیی به نام »زمان« است. »وقت« 
بهره گرانبهایی است که در اختیار رسانه های کاغذی به 
ویژه روزنامه هاست و روزنامه ها باید از آن در راستای 
تغییــر رویه از فــورواردی به تولیدی و اســتنباطی 
اســتفاده کنند. تحلیل اخبــار و بهره منــدی از نظر 
کارشناسان رویه ای است که روزنامه ها باید در پیش 
بگیرند و جایگاه خــود را در میان مخاطبان بازیابند. 
در واقع آنچه رسانه های کاغذی به ویژه روزنامه ها در 
این شرایط به آن نیاز دارند تغییر از عملکرد فورواردی 
به تحلیل با استفاده از نظر کارشناسان با زاویه نگاه 
متفاوت از یکدیگر است. این رویه در جذب مخاطب، 

روشنگری و اعتمادسازی نیز تأثیر بسزایی دارد.
بعــد از ظهــور خبرگزاری ها روزنامه هــا درگیر 
معضلی به نام خبر ســوخته شــدند. ایــن اخبار 
ســوخته نیز راهی جز تغییر رویه به سمت تحلیل 
ندارد تنها در این صورت است که رسانه های کاغذی 
می توانند بــا حضور خبرگزاری ها بــه حیات مفید 

خود ادامه دهند.
آنچــه تردیدی نمی تــوان در موردش داشــت 
این است که عمر قلم و رســانه های کاغذی هرگز 
به ســر نمی آید و حس و حال روزنامه در دســت 
گرفتن با هیچ حس دیگری جایگزین نمی شــود 
اما روزنامه ها نباید شــیوه خبرگزاری  هــا را در امر 
اطالع رســانی دنبال کنند بلکه الزم است به سمت 

تحلیل، تغییر رویه دهند.
از طــرف دیگــر رســانه های کاغذی بــه ویژه 
روزنامه ها به عنوان ســند مکتوب مورد توجه قرار 
می گیرنــد زیــرا خبرگزاری هــا امــکان ویرایش 
اطالعات خــود را دارند ایــن در حالی اســت که 
روزنامه هــا بعــد از انتشــار دیگر امــکان تغییر و 
ویرایش ندارند از اینرو کار این دســت رسانه ها با 
تنش و دشــواری دوچندان روبه روســت که البته 

ارزش کار را هم مضاعف می کند.

یادداشت روز

بعد از تعطیالت 14 خرداد انجام می شود

حرکت آزمایشی قطار دو طبقه 
همدان- تهران

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیــرکل راه آهن 
غرب کشور از برقراری قطار دو طبقه در مسیر همدان- 
تهران خبر داد و گفت: قطــار دو طبقه همدان- تهران 
بعد از تعطیالت 14 خــرداد در راه آهن همدان حرکت 

آزمایشی خواهد داشت.
به گــزارش هگمتانــه، سیدســعید ابراهیم نژاد 
با بیان اینکــه موافقت هــای الزم بــرای راه اندازی 
قطار دو طبقه در مســیر همدان- تهران گرفته شده 
اســت، اظهار کرد: به علت اینکه این قطار نخستین 
بار است که در این مســیر حرکت می کند ابتدا باید 
آزمایش هــای الزم فنی را طی کند. وی با اشــاره به 
اینکه بهای بلیت قطار دو طبقه همدان- تهران هنوز 
مشخص نشده اســت، تصریح کرد: هنوز مشخص 
نیست این قطار با چه سرعت و امکاناتی راه اندازی 
شــود بنابرایــن هنوز قیمت گذاری نشــده اســت. 
مدیرکل راه آهن غرب کشــور درباره بقــای قطار دو 
طبقه همدان- تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که 
قطار دو طبقــه همدان- تهران از ســوی همدانی ها 

استقبال شود ماندگار خواهد بود.
*علت حادثه قطار همدان- مشهد مشخص نشده 

است
ابراهیم نژاد با بیان اینکــه هنوز علت حادثه قطار 
همدان- مشهد مشخص نشده اســت، گفت: علت 
حادثه قطار همدان- مشــهد که در حوالی پرند اتفاق 
افتاد، در کمیســیون عالی ســوانح راه آهن در حال 
بررسی اســت. مدیرکل راه آهن همدان در گفتگو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه قطارهای همدان برقرار است، 
اظهار کــرد: قطار همدان- مشــهد یــک روز درمیان 

حرکت می کند و خط مشکلی ندارد.

خبــــر

نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار با سرمایه گذارانی از عراق و لبنان:

غفلت از ظرفیت کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده ولی فقیه در 
اســتان همدان گفت: یکی از اقداماتی که در راســتای 
تحقق بیانات رهبر معظم انقالب و شعار سال می توان 
انجام داد، استفاده از ظرفیت کشــورهای منطقه برای 

سرمایه گذاری است که از آن غفلت شده است.
به گــزارش هگمتانه، آیت هللا حبیب هللا شــعبانی 

صبح دیــروز در دیدار بــا جمعی از ســرمایه گذاران 
خارجی اهل لبنان و عراق، اظهار کرد: از لحاظ شرایط 
اجتماعی و سالیق اقتصادی کشــور ما با کشورهای 
منطقه به خصوص لبنان و عراق بسیار نزدیک است 
که وجود این اشتراکات آرمانی فرصت مناسبی است 

که باید از آن استفاده کرد.
وی ابراز کرد: ایجاد اشــتغال برای هم استانی ها 
و جوانان اســتان از اهمیت باالیی برخوردار اســت و 

اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان افزود: با 
برگزاری جلســه به تنهایی نمی تــوان امیدوار بود که 

این اتفاق خواهد افتاد و مجموعه ای ساخته خواهد 
شــد، انجام کار نیازمند پیگیری های مداوم از سوی 
طرفین اســت که بنده نیز این موضــوع را به صورت 

جدی از مسؤوالن پیگیری خواهم کرد.
وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه گذار در استان، 
بیان کرد: یکی از اقداماتی که در راستای تحقق بیانات 
رهبر معظم انقالب و شعار ســال می توان انجام داد، 

استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه است.
امــام جمعه همــدان تصریــح کرد: اشــتراکات 
مذهبی، فکری و تاریخ و تمدنی که در بین کشورهای 
منطقه و ایران وجــود دارد ظرفیت مهمی اســت که 

متأسفانه تا به حال از آن استفاده نشده است.
* مسافت کوتاه بین ایران و عراق ظرفیت است

در ادامه یکی از ســرمایه گذاران حاضر در جلسه با 
بیان اینکه 80 درصد بازار عراق را چین و ترکیه تشکیل 
داده است بیان کرد: با شناسایی بازار هدف و تحقیقات 
مورد نیاز، باید بهترین استفاده را از مرزهای مشترکی 

که در بین دو کشور وجود دارد ببریم.
وی افزود: رســیدن کاالیی از چین شاید 10 تا 15 
روز به طول بینجامد اما اگر محموله ای صبح از ایران 
حرکت کند، چند ساعت بعد در مرزهای عراق خواهد 

بود و این ظرفیتی است که باید از آن استفاده کرد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

باغات و منابع طبیعی حفظ شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز مطالعات 
و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان بر مقابله 

با غارتگران منابع طبیعی تأکید کرد.
ابراهیم مولوی در گفتگوی اختصاصی با هگمتانه، 
ضمن تأکید بر حفظ باغات و منابــع طبیعی که نیاز 
جدی جامعه امروز است، بیان کرد: سخنان ارزشمند 
و حکیمانه رهبــر انقالب در خصــوص منابع طبیعی 
حجت را بر همه مسؤوالن تمام کرده است و باید قدر 
نعمت با ارزش آب، خاک، هوا،  جنگل، مراتع و منابع 
طبیعی را به خوبی بدانیم و روی آن حساسیت داشته 

باشیم و به خوبی از آن حافظت و حراست کنیم.
مولوی در مــورد چالش های منابــع طبیعی بیان 
کرد: باید جلوی ساخت و ســازهای غیرمجاز و بدون 
ضابطه در باغات را گرفت و اجاره نداد منابع طبیعی و 
جلوه های سرسبز شهر همدان از بین برود چراکه این 

سرمایه متعلق به آیندگان نیز هست.
وی در ادامــه افــزود: کالبد واقعی شــهر همدان، 
درختان و منابع طبیعــی و آب و هوای خوب و باغات 
سرسبز آن است که در این مسیر بایستی با یک عزم 
جدی جلوی دســت اندازی غارتگران منابع طبیعی را 

گرفت و اجازه هــر گونه تخریب را از آنان ســلب کرد 
همچنین مســؤوالن نظارتی و دســتگاه های متولی 
و شــهرداری همدان و شورای شــهر باید ورود جدی 
داشته باشند و از ثروت های طبیعی و باغات سرسبز 

کهن شهر همدان دفاع کنند.
رئیس مرکــز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان اعالم کرد: باید منابع طبیعی 
و باغات زیبــا در گنجنامه و باغات شــمال و جنوب 
شهر همدان حفظ شود؛ چراکه یکی از شاخص های 
اصلی گردشگری اســتان در منظر گردشگران، عنوان 
شهر سبز پایدار و جاذبه های طبیعی گردشگری کهن 
شهر همدان اســت و این جلوه های طبیعی یکی از 
نعمت های خدادادی است که گردشگران را به استان 

جذب می کنند.
وی در مورد اینکه همــدان با چالش های طبیعی 
از جمله ســیل، گردوغبار و ریزگردها و بســته شدن 
مســیرهای تنفسی شهر مواجه اســت راهکار نجات 
از بالهای طبیعی را توســعه منابع طبیعی و مراتع و 
درختان اعالم کرد و برای توســعه این زیرساخت ها 
وحدت همگانــی مــردم و دســتگاه های متولی را 

خواستار شد.
مولوی از مردم همدان خواســت با تمام توان از 
منابــع طبیعی، باغات سرســبز و چشــمه های آب، 
قنوات و... حفاظت کنند چون نسل انسان را طبیعت 
نجات می دهد و بیماری که برای جوامع انســانی به 
وجود می آید درمان آن نیز در طبیعت یافت می شود 
و اگر منابع طبیعــی را از بین ببریــم یعنی به مردم 
و نســل آینده ضربه مهلکــی وارد کرده ایــم و منابع 
طبیعی ثروت ملی اســت که با فرهنگ سازی مردم 
و افزایش نظارت دســتگاه های متولــی می توانیم 
در آینده شــهری زیباتر برای فرزندانمــان به یادگار 

بگذاریم.
مولوی افــزود: نباید با عنوان مدرنیته و توســعه 
شهرنشــینی منابع طبیعی را نادیــده گرفت چراکه 
روح شهروندان با نشــاط در گرو طبیعت زنده است 
و این امر باعث می شود نشاط و شادی زندگی مردم 
کمرنگ شود و کالبد شهر با ساختمان های بلند و بی 
قواره به شــهر مرده با اغتشاشات بصری وحشتناک 
تبدیل شــود، هرچند حمایــت از ســرمایه گذاری و 
توســعه تأسیســات گردشــگری از وظایــف اصلی 

مدیــران و متولیــان شــهری اســت و مطالعات و 
پژوهش هــای علمــی و تخصصــی در ایــن میانه 
می تواند بسیار راهگشا باشــد و در نهایت به توسعه 
پایدار کهن شــهر همدان با صیانت از مواهب طبیعی 
و حمایت از توســعه تأسیســات گردشــگری کمک 

شایانی کند.
وی افزود: تشکل های زیست محیطی در راستای 
حفاظــت از منابــع طبیعی،باغات و فضاهــای بکر، 
درختان کهنسال، چشمه ها و قنوات همدان اقدامات 
خوبی را انجام دادند ولی باید این گونه حساسیت ها 
گســترش پیدا کند؛ چراکه نگاه تیزبین آنان بعنوان 
نمایندگان افکار عمومی در حفظ منابع طبیعی کمک 

شایانی به شهر خواهد کرد.

با حضور شهردار همدان

نشست ویدئو کنفرانسی مجمع شهرداران کالنشهرها

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: نشســت ویدئو 
کنفرانسی مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران برگزار 

شد و شهردار همدان نیز در این نشست حضور داشت.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 

شهرداری همدان، یک صد و هفتمین نشست مجمع 
شهرداران کالنشــهرهای ایران به منظور تبادل نظر و 
بررسی موضوعات مرتبط با کالنشهرها روز گذشته به 

صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
شــهردار همدان در خصوص این نشســت گفت: 
به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، نشست 
مجمــع شــهرداران کالنشــهرهای ایــران از طریق 
ویدئوکنفرانس و با حضور جمالی نژاد معاون عمرانی 
وزیر کشور، حناچی شــهردار تهران و رئیس مجمع 
شهرداران کالنشهرها و سایر شــهرداران کالنشهرهای 

کشور برگزار شد.
عباس صوفی در این باره اظهار کرد: در ابتدای این 
نشست، موانع اجرای بند "و" تبصره )5( قانون بودجه 
سال های 98 و99 و موانع اجرایی مطالبات شهرداری 

در سایر قوانین مطرح، بررسی و هدف گذاری شد.
وی افزود: تبادل نظــر در رابطه بــا آثار ویروس 
کرونا در وضعیــت مالــی شــهرداری ها و افزایش 
هزینه های مرتبــط بــا آن از دیگــر موضوعات این 
نشســت بود که برخــی از اعضا به بیان مشــکالت 
موجــود در ایــن زمینــه پرداختنــد و خواســتار 

حمایت های دولت در این زمینه شدند.
شــهردار همــدان تصریــح کــرد: موضوعــات و 
مســایل مرتبط مدیریت شــهری با کمیســیون ها و 
فراکسیون های مجلس شــورای اسالمی با عنایت به 
تشــکیل دوره جدید فعالیت خانه ملت از مهمترین 
موضوعات این نشست دو ساعته بود که اعضا به بحث 
و تبادل نظر و بیان مشــکالت موجود در شهرداری ها 
پرداختند و خواستار برگزاری نشست های تخصصی با 
حضور نمایندگان مردم در مجلس در جهت رفع موانع 

موجود در اداره کالنشهرها شدند.

تعطیلی 60 درصد صنایع لبنی همدان
از 46 واحد لبنی در استان 17 واحد فعال و نیمه فعال هستند

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر صنایع تبدیلی و 
غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: از 
46 واحد دارای پروانه در استان همدان در حال حاضر 

17 تا 18 واحد فعال و نیمه فعال هستند.
به گــزارش هگمتانه، حســن محمــدی پیرامون 
مشکالت واحدهای لبنی گفت: استان همدان از دیرباز 
در زمینه تولید لبنیات و فرآوری آن در بین 10 اســتان 

برتر کشور بوده و هنوز هم این رتبه را حفظ کرده است.
محمدی با بیان اینکه در حال حاضر 46 واحد لبنی 
دارای پروانه بهره برداری از ســازمان جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت در اســتان همدان وجود دارد 
که ظرفیت تولید اسمی این واحد 598 هزار تن انواع 
محصوالت لبنی است و توان جذب 936 هزار تن شیر 
خام را دارند، گفت: اشتغال مستقیم این واحدها 1350 

نفر است.

مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان همدان اضافه کرد: با این وجود به 
دلیل عدم تنوع تولید در برخی واحدها و اصرار به تولید 
محصوالت قدیمی بســیاری از ایــن واحدهای لبنی 
تعطیل شده و چون به صورت کارگاهی فعال بودند در 
تأمین نقدینگی و مواردی از این قبیل مشکالتی پیش 
آمد و در مجمــوع از 46 واحد دارای پروانه در اســتان 
همدان در حال حاضر 17 تا 18 واحد فعال و نیمه فعال 

هستند.
*کاهش 30 تا 40 درصدی جذب شیر خام

وی با بیان اینکه به خاطر بیماری کرونا بسیاری از 
صنایع متضرر شدند که صنایع لبنی نیز در این بخش 
قرار دارند، گفت: امســال حدود 30 تا 40 درصد جذب 
شیر خام در دو سه ماه گذشــته کاهش یافته است و 
با توجه به اینکه شــیر خام یک زنجیره است خسارت 

زیادی به دامداران وارد شده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با بیان اینکه جذب شیر خام در واحدهای 
لبنی 30 تا 40 درصد کاهش یافت و به همین مقدار هم 
واحدهای گاو شیری در اســتان همدان متضرر شدند، 
گفت: امیدواریم بــا برنامه ریزی های صورت گرفته این 
ضررهای وارد شده به بخش دامداری و صنایع تبدیلی 
تا حدودی جبران شود ضمن اینکه دولت نیز بسته های 

حمایتی را پیش بینی کرده است.
کارشناس جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان 
اینکه در سال های نه چندان دور تعداد باالی کارخانه های 
تولید فرآورده های لبنی به عنوان ظرفیتی برای استان 
محسوب می شــد، اظهار نظر کرد: به علت وجود برخی 
مســائل که مهمترین آنها کمبود نقدینگی و مشکالت 

مالی است شماری از این واحدها تعطیل شده اند.

نسرین دانشــمند با تأکید بر اینکه این واحدهای 
تولیدی در اســتان همدان از کمبود نقدینگی آسیب 
می بینند، افزود: کمبود ســرمایه در گردش و مشکل 
در تأمیــن نهاده ها، بســته بندی و ســایر ملزومات 
مورد نیاز، قیمت انرژی و دســتمزد کارکنان به عنوان 
مهمترین مشکالت واحدهای تولیدی استان همدان 

مطرح است.
به نقل از مهــر، وی با بیــان اینکــه از زمانی که 
مشــکالت اقتصــادی، واحدهای صنعتــی تولید و 
فرآوری محصوالت لبنی در استان همدان را از رونق 
انداخته کارگاه های لبنی سنتی یکی پس از دیگری 
قد علم کرده اند و با اســتفاده از وسایل و روش های 
قدیمی به تأمین نیاز شــهروندان می پردازند، گفت: 
متأســفانه افزایش قیمت لبنیات تــوان خرید را از 

مردم گرفته است.

در جلسه آینده صحن شورای شهر همدان

مشکالت و گرانی مسکن بررسی می شود
قیمت مسکن در همدان حبابی است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسالمی 
شهر همدان گفت: پروانه ساخت یکی از دالیل افزایش 
قیمت مسکن اســت اما تأثیر چندانی ندارد و درصد 

قابل توجهی از قیمت مسکن در همدان حبابی است.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در چهاردهمین 
جلسه صحن شــورا با اشــاره به انتقاد اســتاندار از 
مدیریت شهری، گفت: شــورا از کمک مدیریت ارشد 
اســتان به مدیریت شــهری در خصوص پروژه های 
نیمه کاره، بویژه در امر اخذ اعتبارات ملی برای پروژه ها 
از جمله تقاطع غیر همســطح ســردار شهید همدانی 

استقبال می کند.
گردان با اشاره به افزایش بی رویه قیمت مسکن، 
اضافه کرد: افزایش قیمت مســکن کشوری است و 

عوامل زیادی در آن دخیل هستند.
به گفته گردان شورای اسالمی شهر و شهرداری، در 
حوزه گرانی مسکن در حال کاهش زمان صدور پروانه 
ساخت است که در این راستا از سال های گذشته کار 
صدور پروانه را مکانیزه کرده و ســعی کرده زمان را به 

حداقل برساند تا کمتر سرمایه راکد بماند.
* جلسه بررســی مشــکالت و گرانی مسکن در 

شورا تشکیل می شود
وی بــا تأکید بر اینکــه متولیان مســکن باید در 
راســتای کنترل افزایش قیمت وارد شوند، اظهار کرد: 
جلسه بعدی صحن شــورا با حضور متولیان مسکن 
در راســتای بررســی عوامل افزایش بی رویه قیمت 

مسکن در همدان برگزار می شود.
وی یکی دیگر از مشکالت را نداشتن سرمایه گذار 
عنوان کرد و گفت: شــورای اسالمی شــهر طرح های 
تشویقی بسیاری برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری 
در شــهر اجرا کرده تا بتواند زیرساخت های اقتصادی 
را افزایش دهد و در طرح های گردشــگری و هتل ها 
بسته های سرمایه گذاری ارائه شــده و در مناطقی که 
ساخت و ساز کمتر صورت می گیرد مجوز ساخت دو و 

نیم طبقه را رایگان کردیم.
*کاوسی امید: مشــاورین امالک عامالن اصلی 

گرانی مسکن در همدان
رئیس کمیســیون برنامه بودجه و مالی شــورای 
اسالمی شهر همدان هم در ســخنان پیش از دستور 
جلسه صحن شورا با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت 
مســکن اظهار کرد: عوامل تأثیرگذار در گرانی مسکن 
مؤثرند که مشاورین امالک عامالن اصلی در افزایش 

و گرانی قیمت هستند.
اکبر کاوسی امید اضافه کرد: اخیرًا مشاهده شده 
در یک روز یک ملک چندین بار معامله شده است و 

آیا کسی بر این خرید و فروش ها نظارتی ندارد؟
کاوســی با بیان بــر اینکه درصد قابــل توجهی از 
قیمت مســکن در همدان حبابی است که مشاورین 
امالک به وجود آورده اند، اظهار کــرد: در برخی موارد 
مشاورین امالک واسطه گری هم می کنند، به گونه ای 
که اگر واحد یا ملکی با قیمت مناسب به بنگاه سپرده 

شــود، آنها ملک را قولنامه ای خریــداری می کنند و 
با قیمتی باالتــر بــدون پرداخت پول انتقال ســند، 

می فروشند.
کاوسی امید با بیان اینکه در حال حاضر 600 متقاضی 
ایجاد مشاور امالک در شــهر همدان وجود دارد، افزود: 
امروزه در یک خیابان تعداد مشاورین امالک بیشتر از 
سوپرمارکت هاست و این ســؤال پیش می آید که این 

شهر به چه میزان به مشاور امالک نیاز دارد؟
 وی اضافه کرد: دولت وظیفه دارد بر اساس قانون، 

شرایط تأمین مسکن را برای آحاد جامعه ایجاد کند.
این عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه مسکن 
مهر با تمام کاســتی هایی که داشــت متأســفانه در 
ابتدای فعالیت دولت یازدهم کنار گذاشته شد، یادآور 
شد: تأمین مســکن از وظایف دولت هاست و از سال 
92 در این زمینه غفلت شــده اســت که نتیجه آن را 

امروز با افزایش و گرانی مسکن شاهدیم.
کاوســی امید با انتقاد از اینکه مدیریت شــهری 
در کشــور با مؤلفه های محدودی مواجه است، یادآور 
شد: مدیریت یکپارچه شهری چنانچه در کشور اتفاق 
افتد امروز دیگر شاهد مشــکالتی همچون افزایش 
قیمت مسکن نخواهیم بود چرا که اختیارات مدیریت 
شهری افزایش یافته می تواند در بخش های مختلف 

مدیریت کند.
وی با بیــان اینکه شــهرداری تنهــا در دو مؤلفه 
عوارض پروانه ساختمانی و صدور پروانه نقش دارد، 

افزود: در افزایــش عوارض پروانه ســاختمانی برای 
سال 99 تنها 20 درصد افزایش داشته ایم اما مسکن 
400 درصــد افزایش یافته اســت و این رقم نشــان 
می دهد کــه پروانه عوارض پروانه ســاختمانی تأثیر 

چندانی نداشته است .
وی همچنین با اشــاره به اینکه شــورای اسالمی 
شهر و شهرداری ســعی بر کاهش زمان صدور پروانه 
ساختمانی دارد، یادآور شد: متأسفانه بخش بیشتری 
از زمان صدور پروانه های ساختمانی به سازمان نظام 

مهندسی مربوط است.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و مالی شورای 
اســالمی شــهر همدان در ادامه تأکید کــرد: دولت و 
قوه قضاییه در برش های مختلف کشوری، استانی و 

شهرستانی باید وارد شده و نقش خود را ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، کاوسی امید اضافه کرد: امید است با برگزاری 
جلســه ای با حضور مســؤوالن متولی حوزه مسکن 
بتوانیــم ضمــن کنترل قیمت مســکن بــا تعاون و 
همکاری مدیران، مشاورین امالک و مردم و قابلیت 

مدیریت شهری این مشکل را حل کنیم.
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هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: به رغم کاستی ها و ضعف ها توانستیم گام 

اول انقالب را محکم و مقتدر برداریم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نشست علنی دیروز )یکشنبه 11 خرداد( قوۀ مقننه 
در نخستین نطق پیش از دستور خود در صحن علنی 
پارلمان، گفت: نگاهی به حجم و شّدت دشمنی نظام 
ســلطه با همه ابزارهای قدرتمند رســانه ای، اقتصادی 
و سیاســی و اطالعاتی خود، به خوبی گواه این مسئله 
اســت، که امروز انقالب اسالمی توانســته مهمترین 
الگوی رقیب برای نظام سرمایه داری جهانی باشد، این 
دستاورد بزرگ، تنها بر اســاس حرکت بر مدار مکتب 
امام)ره( و هدایت رهبری حکیــم انقالب و مجاهدت 
مردانی چون حاج قاسم ها به دست آمده است؛ مردانی 
که بــا والیت پذیری، عقالنیــت و کارآمــدی، خطوط 

طراحی شده توسط رهبری را تحقق بخشیده اند.
وی با اشــاره به آغاز دورۀ جدید مجلس ادامه داد: 
مجلس یازدهــم در ُبرهۀ حساســی از تاریخ انقالب 
اسالمی ایران و در آغاز برداشــتن گام چهل سالۀ دوم 
آن، و در حالی که جمهوری اســالمی با مجموعه ای از 
قّوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها روبه رو اســت،  
با همدلی و وحدت میان نماینــدگان مردم، برای حل 

مشکالت آنها، آغاز به کار می کند.
*جمهوری اسالمی ایران توانست گام اول را محکم 

و مقتدر بردارد
نمایندۀ مردم تهران در مجلس افزود: نگاهی کالن 
به گذشته چهل ساله و جایگاه فعلی جمهوری اسالمی، 
نشــانگر این اســت که علی رغم ضعف های کارکردی 
و رفتاری، و کاســتی های مرتفع نشــده، توانسته گام 
اّول خــود را محکم و مقتدر بــردارد. این یک واقعیت 
انکارناپذیر اســت کــه جمهــوری اســالمی، در برابر 
هجمه های گسترده دشمن، در همه عرصه های نظامی، 
سیاســی، اقتصادی، بین المللی، امنیتــی و فرهنگی 
ایســتادگی و مقاومت کرده، بدون اینکــه از آرمانهای 

اصلی خود، ذرّه ای عقب نشینی کند.
*جمهوری اسالمی ایران امروز تبدیل به یک بازیگر 

تأثیرگذار در عرصه بین المللی شده است
رئیس مجلس اضافه کرد: نظام اسالمی در سطوح 
راهبردی، روز به روز قوی تر از گذشته، به راه خود ادامه 
داده، به گونــه ای که امــروز به عنوان یــک قدرت مهم 
منطقه ای، تبدیل به یک بازیگــر تأثیرگذار و پرنفوذ در 

عرصه بین المللی شده است.
*ندیدن ناکامی های بزرگ، باعث از دســت رفتن 

سریع دستاوردها می شود
رئیس قوه مقننه یادآور شــد: کنــار این توفیقات 
عظیم، ندیدن ناکامی های بزرگ، باعث از دست رفتن 
سریع دستاوردها خواهد شد، چرا که نداشتن تصویر 
درست از واقعیت های موجود، باعث اشتباه در تصمیم 
و اجرا می شــود. ناکامی های گوناگــون در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متأســفانه به سرمایه 
اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است، بر این اساس، 
انقالب اســالمی در آغاز گام دوم خود، برای رســیدن 
به هدف ایجاد تمدن نوین اســالمی با مجموعه ای از 

تهدیدها و فرصت ها روبه رو است.
قالیباف با بیــان اینکه مهم تریــن فرصت، رهبری 
حکیمانه و هوشــمندانه حضــرت آیــت ا... العظمی 
خامنه ای اســت، که کشــتی نظــام را از طوفان های 
سخت به سالمت عبور داده اســت، عنوان کرد: فرصت 
دیگر، باور دینی عمیق مردم، به ویژه جامعه ایثارگری و 
خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و اعتقاد 
آنها به آرمان های انقالب اســالمی است که زمینه ساز 

امدادهای الهی در دشواری های بزرگ می شود.
*قدرت منطقه ای فزاینده جمهوری اســالمی،آن را 

به نماد مقاومت در برابر مستکبران تبدیل کرده است
وی اضافــه کرد: از ســوی دیگر قــدرت منطقه ای 
فزاینده جمهوری اســالمی، که باعث گســترش عمق 
راهبردی و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی شده، 
فرصت مغتنمی اســت که جمهوری اسالمی را به نماد 
مقاومت در برابر مستکبرین تبدیل کرده و همچنین با 
افزایش توان بازدارنده نظامی، جرأت دست درازی به 

این سرزمین را، از دشمن سلب کرده است.
رئیس قــوه مقننه تصریــح کرد: قــدرت علمی و 
پیشــرفت فن آورانه پرسرعت کشــور به دست نخبگان 
فرصت دیگری اســت که زمینۀ الزم جهــت هر گونه 
پیشرفت را فراهم کرده اســت. بدنۀ وسیع و گستردۀ 
نیروهای جهــادی و مردمی در سراســر کشــور نیز، 
فرصت بی نظیری است که می تواند در صورت انسجام 
و مدیریــت مطلوب و مبتنی بر الگــوی عمل جهادی، 

سبب غلبه بر ناکامی های گوناگون شود.
قالیباف به دیگــر فرصت های پیــِش روی انقالب 
اســالمی اشــاره و بیان کرد: فرصت بعــدی ما وجود 
طیفی از جوانان مؤمن و انقالبی است، که با استقامت 
مؤمنانــه خــود، موتور محرکــه این کشــتی پرتالطم 
شده اند؛ و کنار تمامی این موارد، سرمایه انسانی جوان 
و توانمند ایرانی، ثروت های عظیــم خدادادی و منابع 
فراوان طبیعــی نیز از جمله ظرفیت هــا و فرصت های 

دیگــری اســت کــه می تواند بســتر 
شکل گیری جهشی بزرگ در عرصه های 

گوناگون را فراهم آورد.
اجتماعــی؛  ســرمایۀ  *کاهــش 

نخستین تهدید در کمین نظام اسالمی
نماینده تهران در مجلس با یادآوری 
اینکــه کنــار فرصت هــای یادشــده، 
تهدیدهایی نیز در کمین نظام اسالمی 
اســت، گفت: تهدید نخســت، کاهش 
ســرمایۀ اجتماعی نظام اســت که در 
نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی 
کشور و فاصله گرفتن مسؤوالن از اصول 
انقالب ایجاد شــده و متأسفانه بحران 
اقتصادی را به وجود آورده که زمینه ساز 
بیکاری و آسیب های اجتماعی فراگیر 

شده است.
وی تهدید دیگر را فساد نگران کننده ای دانست که 
در تاروپود ســاختارهای مختلف نفــوذ کرده و موجب 
افزایش تبعیــض و نارضایتی، و عــدم تحّقق عدالت 

شده است.
*تضعیف نهاد خانواده، از طریق گسترش روزافزون 

سبک زندگی غربی تهدیدی نگران کننده تلقی می شود
رئیس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان اضافه کرد: 
ـ اجرایی به هم ریخته کشــور،  همچنین نظــام اداریـ 
تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب 
کرده است. تضعیف نهاد بسیار مهم خانواده، از طریق 
گسترش روزافزون ســبک زندگی غربی نیز، تهدیدی 
نگران کننده تلقی می شود که نیاز به توجه ویژه و فوری 

دارد.
قالیباف گســترش نفوذ جریان غــرب زده را، که با 
امید بستن به دشــمن، مانع خودباوری مّلی و توجه 
به ظرفیت های عظیم داخلی شــده است، تهدید مهم 
دیگری دانســت که باید دربارۀ آن به طور جدی هشیار 

بود.
وی ادامه داد: این که اگرچه مواردی که برشمردیم، 
می تواند تهدیدی جــّدی برای حاکمیــت مّلی ایران 
اسالمی باشد، اّما تجربه های پیشین انقالب اسالمی 
در وضعیت هــای بحرانی، نشــان داده اســت که اگر 
الگوهــای موفق گذشــته، به ویژه در پیــروزی انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس، و در تقویت تــوان نظامی و 
توســعه قدرت منطقه ای، مبنای عمل قــرار بگیرد، از 
تهدیدهــای موجود نیــز می توان فرصت هــای بزرگ 

ساخت.
*الگوی مدیریت جهادی؛ تنها راهکار اســتفاده از 

فرصت ها و جلوگیری از تهدیدها
نماینده تهران در مجلس با تصریــح به اینکه »از 
دید من، و بر اســاس نظام فکری رهبر معّظم انقالب 
اســالمی، برای اســتفاده از فرصت های یادشــده و 
جلوگیــری از اثرگذاری و تشــدید تهدیدهــا، تنها راه 
این اســت که الگوی مدیریت جهادی در پیش گرفته 
شود«، به تشریح اصول این الگوی مدیریتی پرداخت 
و گفت: این الگوی مدیریتی جهادی بر اصولی استوار 
اســت که نخســت باور به مبانی قرآنی و ســنت های 
الهی و استعانت مستمر از آنهاســت، که امروز برای ما 
در والیت مطلقۀ فقیه و مردم ســاالری اسالمی متبلور 

است و می تواند سبب گشایش هر بن بستی شود.
رئیس قوه مقننه افــزود: دومین الگوی مدیریتی 
عبارت است از؛ مردمی سازی حکمرانی، به ویژه مردمی 
کردن اقتصاد، که ظرفیت های عظیم انسانی، مادی و 
معنوی را وارد عرصۀ مدیریت می کند. ســومین الگو 
نیز تالش و کوشــش مجاهدانه و امیدوارانه است که 
کمبودها و نقص های ســاختاری و کاستی ها را جبران 

می کند.
وی چهارمین الگو را توجه ویژه به معنویت و اخالق 
اسالمی دانست که زمینه ســاز توجهات ویژۀ حضرت 

ولّی عصر)عج( و ِرزق الَیحتسب می شود و در توضیح 
پنجمین الگــوی مدیریتی گفت: وحــدت کلمه مردم 
و همگرایی نخبگان که به تعبیر امــام بزرگوار)ره(، رمز 

پیروزی و بقای جمهوری اسالمی است.
*میدان دادن به نســل جوان می تواند هر مانعی 

را از سر راه بردارد
قالیبــاف در ادامــه خاطرنشــان کرد: ششــمین 
الگو توجه و میدان دادن به نســل جــوان پرانگیزه و 
توانمندسازی آنان است، که می تواند هر مانعی را از سر 
راه بردارد و هفتمین مورد توجه ویژه به عدالت است، با 
اولویت دادن به محرومین و مستضعفین و همچنین 
طبقه متوسط ضعیف شــده، که صاحبان اصلی انقالب 

هستند و خواهند بود.
رئیس مجلس شورای اســالمی با یادآوری اینکه 
اکنون که مجلــس در آغــاز راه خود قــرار دارد، آنچه 
شرایط را خطرناک تر می کند، الگوی مدیریتی دستگاه 
اجرایی کشور است، که عالوه بر ناکارآمدی و آشفتگی 
مدیریتی، و تمرکز بر نــگاه به بیرون، به بســیاری از 
اصــول و مؤلفه های الگوی مدیریت جهــادی نیز باور 
ندارد، گفــت: در چنین شــرایطی اســت که مجلس 
یازدهــم می توانــد، با رویکــردی منطقــی و انقالبی 
نسبت به دولت، و با استفاده از ظرفیت های تقنینی و 
به خصوص نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقالب، 

دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.
*پیام رهبر حکیم انقالب، نقشه راه مجلِس یازدهم

وی اضافه کرد: مجلِس یازدهم، نقشــه راه خود را 
پیام رهبر حکیم انقالب قرار می دهــد و به عنوان یک 
نهاد مردمی و انقالبی که هدف خود را تشکیل مجلسی 
قوی و کارآمد قرارداده، حِل مسائِل مّلی و محّلِی مردم 
را به عنوان یک وظیفه انقالبــی و مطلوب، وجهه هّمت 
خود قرار خواهد داد و با این شــاخص، تعامل خود با 

دولت فعلی و دولت آینده را تنظیم می کند.
رئیس نهاد قانونگذاری بــا تأکید بر اینکه مجلس 
یازدهم، نــه بنــای تقابــل و مچ گیــری دارد و نه در 
پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می کند، گفت: 
مجلس یازدهم تالش می کند موانع قانونی دولت، در 
مســیر خدمت رســانی به مردم را حذف و اصالح کند، 
اما در عین حال، اجــازه نخواهد داد دولــت در اجرا و 
پیاده سازی قوانینی که حل کنندۀ مسائل مردم است، 

سهل انگاری کند.
قالیباف با یادآوری اینکه رهبری در پیام روشنگرانه 
خود در حــوزه اقتصادی بر توجه به معیشــت طبقات 
ضعیف و تحقــق عدالــت تأکیــد داشــتند، افزود: 
رهبری در پیام خود اشــاره فرمودند کــه مطابق نظر 
صاحب نظــران، این هدف بــا اصالح خطــوط اصلی 
اقتصاد مّلی محّقق می شــود. امــروزه امراض اصلی 
اقتصاد مّلــی ما مانند رشــد نقدینگــی، بهینه نبودن 
قیمت های نســبی و تخصصی نبــودن تولید، بر هیچ 
صاحب نظری پوشیده نیســت، از مهمترین دالیل آن 
هم، حذف حضــور مؤثر مردم، مداخــالت غیرمنطقی 

دولــت، انحصــارات، امضاهــای طالیی، 
پولی سازی کسری بودجه و نظام مالیاتی 

معیوب است.
*انقالب مردمی ما به اقتصاِد مردمی 

منجر نشد
رئیــس قــوه مقننــه تصریــح کرد: 
متأســفانه باید بپذیریم انقالب مردمی ما 
به اقتصــاِد مردمی منجر نشــد، علت هم 
این بود کــه آرمان های متعالــی انقالب، 
ماننــد پیشــرفت و عدالــت را در ظــرف 
دیوان ساالری یک صدساله کشور ریختیم 
و چنان که رهبری هم اشــاره کردند، نمره 
قابل قبولی نگرفتیم. این رخداد، بیش از 
همه، محصول نبود تفّکر جامع، منسجم و 

نظام مند نسبت به اقتصاد مّلی است.
وی ادامه داد: اقتصاد مردمی، مردم بنیاد است و با 
اراده و حضور و سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق 
پیدا می کند و دولــت در آن تنها نقش زمینه ســازی، 
ظرفیت ســازی و نظارت دارد. در ایــن اقتصاد، هدف، 
تنها کسب سود بیشتر و رشــد اقتصادی به هر قیمتی 
نیســت، بلکه اقتصاد وســیله ای اســت برای تحقق 
آرمانهای واالتر انسانی و اخالقی، که یکی از آنها تحقق 

عدالت است.
نماینده تهــران در مجلــس تأکید کــرد: مجلس 
مردمی، قوی و انقالبی یازدهم، با همه توان، امکانات و 
ظرفیتهای قانونی خود و با یاری خداوند متعال تالش 
خواهد کرد بارهــای به زمین مانده انقالب اســالمی را، 
که در رأس آن، حل مشکالت و ســختی های زندگی 
محرومین و مســتضعفین اســت، از زمین بــردارد و 
آسیب های اجتماعی ناشــی از فقر و محرومّیت را، به 

حداقل برساند.
قالیباف یادآور شــد: مجلس یازدهم، به عنوان یک 
مجلس مردمــی و انقالبی، کنار مســائل مّلی، به حل 
مسائل محّلی مردم نیز توجه دارد، و به ویژه اینجانب، 
به عنوان رئیس مجلس، خود را متعهد می دانم که در 
این موضوع، بــا حضور میدانی، پشــتیبان نمایندگان 
باشــم. این امر مهــم، از طریق هم افزایــی نیروهای 
جهادی و مردمــی، متخصصان و نماینــدگان بخش 
خصوصی، نمایندگان نهادهــای عمومی و حاکمیتی، 
و نمایندگان دستگاه های اجرایی با محوریت نمایندۀ 
مجلس، محّقق خواهد شد و هدف از آن این است، که 
هر نماینده در حوزۀ انتخابیۀ خود، به یک کنشگر فّعال 
در حوزۀ حل مســائل مردم و پاســخ به مطالبات آنها 
تبدیل شود و با اجرایی ســازی قوانین از طریق نظارت 
هوشــمند و مؤثر، و هم افزایی ظرفیت هــا و امکانات، 
معضالت حوزه انتخابیۀ خــود را برطرف کند. این الگو 
در سطح استان و ســپس در ســطح مّلی با تشکیل 

کارگروه های موضوعی دنبال خواهد شد.
*با مقوله فرهنگ برخورد شعاری شده است

وی ادامه داد: موضوع دیگر که اهمیت فراوان دارد، 
مقوله فرهنگ اســت. فرهنگ، همیشــه از مهمترین 
اولویت ها بوده، اما با آن برخورد شــعاری شده است. 
مجلس یازدهم، تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت 
ـ ایرانی در برابر سبک  فرهنگ و سبک زندگی اسالمیـ 
زندگی غربی را، اولویــت اصلی خود قــرار می دهد و 
اجرایی شدن سند تحّول آموزش و پرورش، و اصالح و 

تقویت کّمی و کیفی رسانه مّلی را پیگیری خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: همچنین 
تالش خواهیم کرد با شــتاب دادن به روند شکل گیری 
شــبکه مّلی اطالعــات، و نظــارت دقیق بــر عملکرد 
مســؤولین این حوزه، ضمن قانونمندســازی فضای 
مجازی، دســتگاه های مســؤول را مکّلــف کنیم که با 
بهترین کیفیت ممکن، خدمات زیرساختی و محتوایی 

در حوزه فضای مجازی را به مردم عرضه کنند.
قالیباف بــا تأکید به اینکه مجلــس یازدهم، خود 

را نماینده همــه مردم ایــران می دانــد، تصریح کرد: 
مجلس حتی خــود را نماینده کســانی می داند که به 
هر دلیل سیاســی، یا نارضایتی از شرایط کشور، به آن 
رأی نداده اند، و بر اساس نگاه بلند رهبر حکیم انقالب، 
معتقد است که تمام دستگاه های حاکمیتی، باید مثل 
خورشید، بدون تبعیض بر همۀ شهروندان ایران عزیز 

بتابند و به آن ها خدمت کنند.
*مجلس یازدهم بر ســر آرمان های اصلِی انقالب، 

هیچ مسامحه ای را نمی پذیرد
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم با توجه به نقشی 
که برای خود در جایگاه تمدن ساز انقالب اسالمی قائل 
است، بر سر آرمانهای اصلِی انقالب، هیچ مسامحه ای 
را نمی پذیرد و مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجی، 
به ویژه آمریــکا و رژیم صهیونیســتی را جــزو اصول 
اساســی خود قرار می دهد، و در مرزبنــدی با جریان 
معاند و منافق داخلی، تعارف نمی کنــد، و البته دایرۀ 
نیروهای انقالب را مطابق راهبرد رهبر انقالب گسترده 
می داند، و با طرد نیروهای انقالبــی، به دلیل اختالف 
سلیقه های سیاسی یا کارشناسی، با جّدیت مخالفت 

خواهد کرد.
رئیس مجلس گفت: همچنیــن، مجلس یازدهم، 
توجه به واقعّیت ها را، در راه رســیدن به آرمانها، مدنظر 
قرار می دهد، تا آرمانگرایی به تّوهم نینجامد. بر اساس 
تبیین رهبــر فرزانۀ انقالب اســالمی، مکتب امام)ره( 
شــامل ســه بعد عدالت، معنویت و عقالنیت اســت 
و مجلس یازدهم بر این باور اســت که تمرکز و توجه 
یکسان بر تمامی این ابعاد، ضروری است و تأکید بر 
یکی از این ابعاد و بی توجهی بــه ابعاد دیگر، منجر به 

انحراف جامعه و حکومت می شود.
قالیاف بــا ابــراز اینکه مجلــس یازدهــم خود را 
متعّهد به ادامه دادن راه شــهید سلیمانی، در افزایش 
توان محور مقاومت، به عنوان راهبردی غیرقابل تغییر 
می داند و حمایت از ملت فلســطین، حزب هللا لبنان، 
گروه هــاِی مقاومت، حماس، جهاد اســالمی و مردم 
مظلوم یمــن را وظیفۀ انقالبی و مّلی خود به حســاب 
می آورد، گفت: مجلس یازدهم همیشــه خــود را کنار 
مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده هرگونه همکاری 

با آنها خواهد دانست.
*استکبارســتیزی، آرمانــی اعتقــادی و منفعتی 

راهبردی
وی با اشــاره به راهبرد مورد نظــر مجلس در حوزه 
سیاســت خارجــی، تأکید کــرد: مجلــس یازدهم، 
استکبارستیزی را، هم آرمانی اعتقادی و هم منفعتی 
راهبردی می داند و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان 
محور اســتکبار جهانی را، بی حاصــل و پرضرر ارزیابی 
می کند. راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریســت، 
تکمیل زنجیره انتقام خون شــهید ســلیمانی است، 
کاری که با حمله بی سابقه به پایگاه عین االسد شروع 
شد و با شکسته شــدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم 
توان پاسخ به اقدام جمهوری اسالمی ادامه یافت و با 
اخراج کامل ارتش تروریست آمریکا از منطقه تکمیل 

خواهد شد.
رئیس قوه مقننــه در ادامه نطق پیش از دســتور 
خود با ابــراز اینکه مجلــس یازدهم، در عیــن باور به 
درون زایی و مردم باوری، برون گرایی را نیز مدنظر قرار 
می دهد، گفت: مجلس اما معتقد اســت برون گرایی 
باید با تمرکز بر کشــورهای منطقه به ویژه همسایگان، 
و کنار آنها قدرت های بزرگی باشــد که در سختی ها با 
ما دوســتی کردند و منافع راهبردی قابل توجهی با ما 
دارند. البته مجلس یازدهم، حامی گسترش ارتباط با 
همه جامعه جهانی است، اما اعتماد به حکومت هایی 
را که چه در ســابقۀ تاریخی خود و چه در تجربۀ دوران 
جمهوری اســالمی، کارنامۀ ســیاهی دارنــد، خطای 

راهبردی می داند.
وی افــزود: طبیعی اســت که تحــّول در مجلس 
و احیــای جایگاه و شــأن مجلس، الــزام اولیه برای 
هر اقــدام مؤّثر در حل مســائل کشــور و مشــکالت 
مردم اســت. مجلس باید تغییر را از خــود آغاز کند. 
و  مردمی ســازی  هوشمندســازی،  شفاف ســازی، 
کارآمدســازی، چهار رویکرد اصلــی در تحّول مجلس 

خواهد بود.
*برای ساخت تمّدن نوین اسالمی، باید ایرانی قوی 

ساخت
رئیس نهاد قانونگذاری عنــوان کرد: در یک جمله، 
مجلس یازدهم، تمام تــالش خود را خواهــد کرد با 
اســتمداد از حضرت باری تعالی و تحت راهبری های 
رهبر فرزانه انقالب، مجلســی قوی، کارآمد، مردمی و 
انقالبی بســازد، تا با محور قراردادن حل مسائل مردم، 
و دفاع قدرتمنــد از حقــوق و منافع مصــّرح آنها در 
قانون اساسی، در ســال های آغازین گام دوم، سرمایه 
اجتماعی نظام را تقویت و حرکت به سمت ایجاد تمدن 

نوین اسالمی را تسریع کند.
رئیس مجلس شورای اســالمی با تأکید بر اینکه 
برای ســاخت تمّدن نوین اســالمی، باید ایرانی قوی 
ســاخت، گفت: ایرانی که در آن تک تک مردم ایران، 

با هر سلیقه ای و در هر گوشه ای از کشور، قوی باشند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

آمادگی پایگاه های بسیج مساجد برای تقویت شورای اجتماعی محالت
تاریخ و بزرگان همدان معرفی شوند

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده ســپاه ناحیه 
همدان بر معرفی تارخ و بزرگان هدان تأکید کرد.

به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاســدار علی بقایی 
پیش از ظهر یکشنبه در نشســتی با رئیس سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان اظهار 
کرد: گفت: از ظرفیت پایگاه های بســیج و مســاجد 
شــهر همدان در تقویــت شــورای اجتماعی محالت 

استفاده شود.

وی گفــت: روحیــه انقالبی و بســیجی خوبی در 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همــدان وجود دارد کــه باعث همــکاری و همفکری 

بیشتر بسیج و سپاه ناحیه همدان می شود.
فرمانده ســپاه ناحیه همدان افزود: ســپاه ناحیه 
همدان آمادگی همکاری و هم فکری در تمام حوزه ها 
را با این ســازمان دارد تا بتوانیم برنامه های مشترک 

خوبی را در شهر برگزار کنیم.
وی با اشــاره به فعالیت شورای اجتماعی محالت 
گفــت: شــورای اجتماعی محــالت باید بــا حضور 
پیشکسوتان هر محله تشکیل شــود و برای فعال تر 
شدن آن ظرفیت پایگاه های بســیج را در اختیار این 
شــوراها قرار می دهیم کمااینکه بــرای پویایی هرچه 

بیشــتر مســاجد نیز بایــد از ظرفیت آنها بــه خوبی 
استفاده شود.

بقایی به طرح »شهر دوستدار کودک« اشاره کرد و با 
بیان اینکه باید از ظرفیت مساجد استفاده شود تا بتوانیم 
نسل جدید را با مساجد آشــنا کنیم، گفت: در انجام کار 

فرهنگی پیام غیر رسمی بسیار تأثیرگذارتر است.
فرمانده ســپاه ناحیه همــدان با اشــاره به لزوم 
هویت بخشــی به محالت همدان بیان کــرد: به طور 
مثال باید تاریخچه بلوار 15 فروردین )موشک( بازگو 

شود و بزرگان همدان معرفی شوند.
وی با بیان اینکــه نباید مرحــوم بهنامجو در حد 
یک اسم باقی بماند و باید سردار شهید حاج حسین 
همدانی و عالمان بزرگی نظیر آیت هللا تألهی بیش از 

پیش به نسل جوان شــناخته و معرفی شوند، عنوان 
کــرد: اردوی راهیان نور شــهری باید هرســاله ادامه 
داشته باشد تا شــاهد زنده نگاه داشتن فرهنگ دفاع 

مقدس باشیم.
بقایی با بیان اینکه ایجاد نشاط اجتماعی از اولویت ها 
است، گفت: نشاط اجتماعی ضرورت جامعه بوده و باید 
با محوریت مســاجد و کانون های بســیج انجام شود و 

آماده همکاری کامل در این زمینه وجود دارد.
فرمانده سپاه ناحیه همدان افزود: در زمینه ورزش 
محالت نیز بســیج به خوبی ورود پیدا کرده و در حال 
حاضر در 10 محلــه ورزش همگانی برگزار می شــود و 
توانایی الزم وجــود دارد تا ورزش صبحگاهی را در تمام 

محالت همدان فعال کنیم.

سهمیه بندی بنزین 
در ونزوئال

افزایش قیمت سوخت پس از ٢٠سال
نیــکالس مــادورو، رئیس جمهــور ونزوئال 
اعالم کرد کــه قیمــت بنزین در این کشــور از 
ابتدای ژوئــن افزایش خواهد یافــت. در یک 
تغییر تاریخی پس از چند دهــه عرضه بنزین 
به قیمت تقریبا مجانی، هر لیتــر بنزین از روز 
دوشنبه در جایگاه های سوخت سراسر ونزوئال 
5000 بولیوار معادل 2.5 ســنت آمریکا فروخته 
خواهد شد. در 200 جایگاه هم بنزین به قیمت 
گران تر 50 ســنت آمریکا در هــر لیتر فروخته 
می شــود. ســهمیه بنزین برای هر خودرو 120 

لیتر در ماه تعیین شده است.

ابالغ دستورالعمل قیمتی 8 
خودروی دیگر ایران خودرو؛ 
افزایش قیمت از 4 تا 48 درصد

رئیس شــورای رقابت از ابالغ دستورالعمل 
قیمت گــذاری 8 محصول دیگر ایــران خودرو 
خبــر داد که بر ایــن اســاس، خودروهای پژو 
 ،S7 و S5 پارس اتوماتیــک تیوفایو، هایمــا
ســورن بنزینی، پژو 207 دنده ای و اتوماتیک، 
دنا و دنا پالس از 4 تا 48 درصد و متوسط 23 

درصد گران می شود.

افزایش خودسرانه 40درصدی 
کرایه های اسنپ

شرکت اسنپ و تپسی چراغ خاموش کرایه 
ســفرهای خود را 40درصد افزایش دادند. این 
اقدام خودسرانه موجب شکایت اکثر مسافران 
شده است. الزم اســت نهادهای نظارتی به این 
موضــوع ورود کنند تا جلوی ایــن گرانی بدون 

مجوز گرفته شود.

افزایش 15 درصدی حق 
عائله مندی بازنشستگان 

کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری 
از افزایــش 15 درصــدی حــق عائلــه مندی 
بازنشستگان خبر داد و گفت که این افزایش در 
حقوق خردادماه بازنشستگان پرداخت می شود 
و مابه التفاوت فروردین و اردیبهشــت نیز واریز 

می شود.

سهام بورسی و سهام 
عدالت وثیقه تسهیالت کارت 

اعتباری می شود
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بانک ها 
می توانند سهام بورسی، خصوصًا سهام عدالت را به 
عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند. با 
توجه به ارزنده بودن بخش عمده ای از سهم های 
موجود در سبد ســهام عدالت، به بانک ها توصیه 
می کنم درقبال وثیقه گرفتن ســهام آزاد شده، در 
چارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، 
به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی 
قصد فروش ســهام خود را ندارند، کارت اعتباری 
برای خرید بدهند. به حوزه فن آوری اطالعات بانک 
مرکزی تأکید کرده ام هرچه سریعتر در خصوص 

ساده سازی فرآیند صدور کارت اعتباری اقدام کند.

نیکزاد: 
مجلس یازدهم تشدید نظارت 
بر قیمت مسکن را به صورت 

جدی پیگیری خواهد کرد
نائب رئیس مجلس اظهار کرد: امروز احتکار 
2 میلیــون و 600 هزار مســکن و حجــم انبوه 
مستاجران در سطح کشــور نتیجه عدم نظارت 
اســت. دولت باید از محل بازگشــت اقســاط 
مسکن مهر در صدد ســاخت میلیون ها خانه در 
سطح کشــور برای مردم باشــد. دولت هیچ گاه 
نمی تواند به عنوان متولی اصلی ساخت مسکن 
ایفای نقش کند امــا باید با ارائه تســهیالت و 

اعتبارات الزم این اقدام اساسی را عملیاتی کند.

تصمیم جدید ایران درمورد 
جعبه سیاه هواپیمای 

اوکراینی
در واکنش بــه تاخیر طرف اوکراینــی، ایران 
احتمــاال جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینــی را به 
فرانسه ارسال می کند. مقامات ایرانی در واکنش 
به تاخیر طرف اوکراینی در پاســخ به پیشــنهاد 
ایران در خصوص جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
و همچنین روشن شــدن گام های بعدی اقدام 
در این زمینه، تصمیم گرفته اند جعبه ســیاه این 
هواپیما را به کشــور دیگری ) احتماال فرانســه ( 

ارسال کنند.

اخبــار کوتاه
قالیباف در اولین نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس:

تحول با شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدی
الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی آشفته و ناکارآمد است 

قالیباف نقشه راه را تعیین کرد:
 مردمی سازی حکمرانی
 نه مچگیری و نه تسامح

 حل مسائل محلی در کنار مسائل ملی
 واقع بینی به دور از آرمانخواهی توهمی
 عدالتخواهی در کنار معنویت وعقالنیت

 نماینده همه ایم حتی آنان که رای ندادند
 تکمیل زنجیره انتقام از خون سردار شهید سلیمانی

 مجلس شفاف، هوشمند، مردمی وکارآمد
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فرماندار نهاوند:
لزوم مرمت  و  آسفالت 
محور نهاوندـ   نورآباد 

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار نهاوند گفت: 
محور نهاوندـ  نورآباد از جمله محورهایی است که با 
توجه به قرار گرفتن در منطقه گردشگری گاماسیاب 

نیاز به مرمت و آسفالت دارد.
به گزارش هگمتانــه، مراد ناصــری در دیدار با 
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان همدان آسفالت 
محورهای ارتباطی نهاونــد را از مهمترین مطالبات 
محوری شهرســتان دانســت و اظهار کرد: انتظار 
می رود نسبت به رفع مشکالت موجود اقدام شود.

وی با اشــاره به این طرح های ارتباطی افزود: 
محور نهاونــدـ  نورآباد از جمله محورهایی اســت 
که با توجه به قــرار گرفتن در منطقه گردشــگری 
گاماسیاب نیاز به مرمت و آسفالت دارد و اقداماتی 
در آن در حال انجام اســت که البته هنوز به مرحله 

مدنظر نرسیده است.
فرماندار نهاوند گفت: آســفالت محور فیروزان 
ـ کنگاور یکی دیگر از مطالبــات ما در حوزه ی راه 
است که بخشــی از آن در حوزه استان کرمانشاه 
قرار گرفته و بخشــی نیز در استان همدان است 
که انتظار می رود هر چه ســریعتر آســفالت آن 

آغاز شود.
وی افزود: با توجــه به اینکه منطقــه گیان از 
جمله محورهــای پرتــردد به واســطه موقعیت 
گردشگری به شــمار می رود نیازمند ورود جدی 

است و باید ادامه کار از سمت نهاوند انجام شود.
ناصری به دیگــر طرح هــا و پروژه های حوزه 
راهســازی شهرســتان اشــاره کرد و افزود: رفع 
مشــکالت کارخانه آســفالت و تعییــن تکلیف 
زیرگذر کفراش نیز از دیگــر برنامه ها و مطالبات 
شهرســتان اســت  که الزم اســت در اجرای آنها 

تسریع به عمل آید.
وی به ضرورت ثبات مدیریت برای پیشــبرد 
کارها اشــاره کرد و گفت: ثبات مدیریت در نهاوند 
بر پایــه  کار، تــالش، شایســتگی و رضایتمندی 

مردم از مدیر است.
به نقل از فارس، فرمانــدار نهاوند در این زمینه 
اضافه کــرد: مدیران شهرســتان همانند گذشــته 
حمایت شده و می شــوند، ولی اگر مدیری نتواند 
در سال جهش تولید پاسخ گوی تعهدات دستگاه 
خود بوده و یا اینکه مدیرکل و مافوق اســتانی به 
علت کم کاری عذر مدیرش در شهرستان را بخواهد 
نباید با نگاه سیاسی به این موضوع پرداخته شود.

1000 واحد مسکن روستایی 
در نهاوند احداث می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در شهرســتان نهاونــد از احداث 
یک هزار واحد مسکن روستایی طرح ویژه ساالنه در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علیرضا نثــاری اظهار کرد: 
در سال جاری یک هزار واحد مسکن روستایی به 
صورت طرح ویژه در نهاوند اجرا می شود که تاکنون 

80 درصد قرارداد ساخت آنها منعقد شده است.
وی با بیان اینکه برای احداث این واحدها مبلغ 
40 میلیون تومــان به هر متقاضــی وام پرداخت 
می شــود گفت: طی سال گذشــته رونق خوبی در 
بخش ساخت و ساز مسکن شهرستان ایجاد شد.

رئیــس بنیاد مســکن انقــالب اســالمی در 
شهرستان نهاوند اضافه کرد: سال گذشته در بخش 
مسکن شهری و روســتایی رونق خوبی در سطح 
شهرستان ایجاد شــد به گونه ای که گردش مالی 
در حدود 800 میلیارد تومان در ســطح شهرستان 

ایجاد شد.
وی با بیــان اینکه تمام مصالــح و مواد مورد 
نیاز ســاخت و ســاز از بــازار شهرســتان تأمین 
شــده اســت افزود: مجموع گردش مالی ناشی 
از ساخت و ساز مسکن روســتایی و شهری که 
در سطح شهرستان آغاز شــده و ادامه دارد بالغ 
بر 800 میلیارد تومان بود کــه تمام مصالح مورد 
نیاز آن از کسبه شهر نهاوند تأمین شده و همین 

مساله باعث رونق بازار ساختمان شده است.
نثاری گفت: همانگونه که ساخت و ساز مسکن 
باعث رونق کســبه مرتبط با صنعت ساختمان در 
نهاوند شده لذا از مصالح فروشان انتظار می رود که 

قیمت ها را تعدیل کند.
وی در گفتگو با فارس، افزود: از محل اعتبارات 
سیل سال گذشته در نهاوند مبلغ 9 میلیارد تومان 
اعتبار برای بهسازی 14 روستا اختصاص داده شده 

که هم اکنون در حال اجراست.

خبــــــــر

بهره برداری از
محور تویسرکان-کنگاور

 تا پایان هفته دولت 

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان همدان گفت: قطعه سوم از 
پروژه محور چهار خطه بخش تویسرکان-کنگاور 

تاپایان هفته دولت به بهره برداری می رسد.
به گــزارش هگمتانــه، داریوش حســینی 
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان همدان در 
جریان بازدید از روند اجرایی قطعه سوم پروژه 
تویســرکان-کنگاور بازدید اظهار کرد: طول کل 
محور مورد نظر در اســتان همدان 32کیلومتر 
اســت که 15 کیلومتــر ابتدایی در گذشــته به 
صورت چهار خطه به بهره برداری رسیده و قطعه 
ســوم نیز به طول 5 کیلومتر در دســت احداث 

است.
وی بــا بیان اینکــه در این قطعــه عملیات 
خاک، ســاب بیــس و بیــس، همچنین 2.5 
کیلومتر آسفالت الیه اول به پایان رسیده است 
افزود: 2.5 کیلومتر باقیمانده آسفالت الیه اول 
و 5 کیلومتر روکش آســفالت نیز در حال انجام 
است که پیش بینی می شــود کل قطعه سوم تا 

پایان هفته دولت به بهره برداری برسد.
حســینی با اعالم اینکه قطعه 4 این پروژه 
نیز به طول 5.5 کیلومتر با پیشــرفت فیزیکی 
20 درصد توســط پیمانکار در حال انجام است، 
گفت: هــدف از اجــرای این پــروژه، افزایش 
ظرفیت ترافیک و ایمن ســازی محــور با توجه 
به تردد باالی وســائل نقلیه، سهولت جابجایی 
محصــوالت کشــاورزی و صنعتــی، ارتبــاط 
بزرگراهی تویســرکان و دیگر شهرهای همجوار 
با غرب کشــور، اتصال راه های تویســرکان به 
بزرگراه کربال و ایجاد مســیر جایگزین همدان 
- اســدآباد-کنگاور به همدان - تویســرکان- 

کنگاور است.
به نقل از تســنیم، مدیر کل راه و شهرسازی 
اســتان همدان تصریح کرد: تــالش ما بر این 
اســت که تمامی امکانــات و منابــع را تجهیز 
کنیم تا بتوانیم راه تویســرکان بــه کنگاور را در 

کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسانیم.

پرداخت300 میلیارد ریال 
سود سهام عدالت در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرعامل صندوق 
ســهام عدالت نهاوند گفــت: 300 میلیارد ریال 
سود سهام عدالت به شهروندان نهاوند پرداخت 

شده است.
به گزارش هگمتانه، اســالم خسروی اظهار 
کرد: از ابتدای تاسیس شــرکت سهام عدالت 
تاکنون 300 میلیارد ریال ســود سهام طی پنج 
مرحله بــه ســهامداران نهاوند پرداخته شــده 

است.
وی افــزود: ســود ســهام عدالــت طی دو 
مرحله در ســال های 86 و 87 و همچنین سه 
مرحله دیگر در سال های 95، 96 و 97 از طریق 
بانک های عامل به حساب افراد سهامدار واریز 

شده است.
مدیرعامــل صندوق ســهام عدالــت نهاوند 
مجموع سهامداران شهرستان نهاوند را 171 هزار 
نفر عنوان کرد و افزود: از مجموع جمعیت کلی 
شهرستان، 171 هزار نفر در قالب 45 هزار خانوار 
روستایی و شهری متشکل از 6 دهک درآمدی 

عضو سهام عدالت هستند.
وی به میزان ارزش سهام عدالت سهامداران 
اشــاره کرد و افزود: ارزش کل مجموعه پرتفوی 
سهامداران ســهام عدالت شهرســتان از محل 
سهام واگذار شده 9 میلیون تومان و احتساب 
کل ارزش بازار این سرمایه گذاری رقمی نزدیک 

به 1500 میلیارد تومان است.
خسروی با اشــاره به سبد دارایی های سهام 
عدالت گفت: مجموعه سبد دارایی سهام داران 
ســهام عدالت متشکل از 36 شــرکت ارزنده و 
راهبردی و ســودده بورســی و 13 شرکت غیر 

بورسی است.
وی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه مجموع 
ارزش ســهام عدالت شــهروندان ســرمایه ای 
بی نظیر برای توســعه شهرســتان است اضافه 
کــرد: ایــن رقــم ســرمایه گذاری در ســطح 
شهرســتان از محل واگذاری و اعطای ســهام 
شرکت های باالدســتی و ارزنده کشور به مردم 
در قالب ابالغیه سیاســت های کلــی اصل 44 
مقام معظم رهبری در نظــام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران تاکنون بی نظیر بوده است.

برگزاری مانور »هشدار« افزایش کرونا در نهاوندخبــــــــر
هگمتانه، گروه شهرستان: در پی افزایش تعداد 
مبتالیان به ویــروس کرونا در نهاونــد و همچنین 
اعالم وضعیت هشدار مانور مقابله با کرونا در نهاوند 

برگزار شد.
به گــزارش هگمتانــه، در پی افزایــش تعداد 
مبتالیان به ویــروس کرونا در نهاونــد و همچنین 
اعالم وضعیت هشــدار مانــور مقابله بــا کرونا در 

نهاوند برگزار شد.
در این مانــور آمبوالنس های هــالل احمر و 
مرکــز اورژانس نهاوند با به صــدا درآوردن آژیر 
هشــدار در خیابان های شــهر به حرکت در آمده 
و از طریــق بلندگو از مــردم خواســتند با توجه 
به موج دوم کرونا تهدید ایــن بیماری را جدی 

. ند بگیر

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند در این 
زمینه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا در ســطح شهرســتان تاکنون 149 
نفر بــه این ویــروس مبتــال شــده اند و در حال 
حاضــر وضعیت نهاونــد خطرناک و هشــدار هم 

جدی است.
مؤمنعلی دارابی افزود: شــرایط به  هیچ  عنوان 
عادی نیست و الزم اســت فاصله گذاری اجتماعی 
و مــوارد بهداشــتی همچنــان رعایت شــود چون 
در روزهای اخیر امــار ابتال به کرونــا در نهاوند باال 
رفته اســت و در حال حاضر وضعیت مناســبی در 

شهرستان نداریم.
وی همجــواری با شــهرهای آلــوده را از دیگر 
ضرورت های رعایت شیوه نامه های بهداشتی عنوان 

کرد و افــزود: با توجــه به همجواری با شــهرهای 
آلوده الزم اســت مردم از تــردد غیرضروری پرهیز 
کنند و در محل تجمعات نکات بهداشــتی را رعایت 

کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند با نگرانی از 
شــیوع مجدد این بیماری در نهاوند گفت: تا امروز 
149 نفر در نهاوند به بیماری کرونا مبتال شــده اند و 
چند روز اســت که آمار ابتال در این شهرستان روند 

افزایشی دارد.
وی ادامه تجمعات مردمی در مراسم عروسی و 
مجالس ترحیم را از تهدیــدات پیش رو عنوان کرد 
و افزود: در شــرایط کنونی عالوه بر حضور پرحجم 
شــهروندان در ســراب ها و مراکز تفریحی شــاهد 
برگزاری مراســم به  خصوص عروسی و تشییع در 

شــهر هســتیم که ادامه این وضعیت جای نگرانی 
دارد.

دارابی با بیان اینکه یکی از مشــکالت ما ورود 
افراد آلوده از دیگر شهرهاســت گفــت: در یکی از 
موارد فردی که نهاوندی بود و از یکی از شــهرهای 
آلوده به زادگاهش برگشــته بود متأسفانه با وجود 
داشــتن عالئم کرونــا از مراجعه به مراکــز درمانی 
خودداری کــرد که پس از شناســایی و آزمایش از 
بستگان و خانواده متأســفانه تعداد قابل توجهی از 

آن ها را آلوده کرده بود.
به نقــل از فــارس، وی در پایان ســخنانش از 
شهروندان خواســت توصیه های بهداشتی را جدی 
گرفته و ســعی کنند کمتر در سطح شــهر و مراکز 

تجمع حضور یابند.

بازدید فرماندار از کارگاه های تولیدی تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار تویسرکان 
با هدف رفع موانع و مشــکالت از رونــد تولید چند 

کارگاه در تویسرکان بازدید کرد.
به گزارش هگمتانــه، ظهر روز شــنبه فرماندار 
تویســرکان با همراهی چند تن از روســای ادارات 
از فرآیند تولید محصوالت چنــد کارگاه تولیدی در 
سطح شهرســتان با هدف بررســی روند کار و رفع 

مشکالت از نزدیک بازدید کرد.
نخستین کارگاه تولیدی، بسته بندی سبزیجات 
محلی به سبک ســنتی معصومه رضی، کارآفرین 
تویســرکانی بــود. ایــن کارآفریــن در خصوص 
فعالیتــش با اشــاره بــه تولیــدی بســته بندی 
محصوالت محلــی از جملــه ســبزیجات افزود: 
هم اکنون ســه نفر در ایــن کارگاه مشــغول به کار 
هســتند، در صورت حل مشــکل مکان، با توسعه 
کارگاه اشتغال زایی برای 15 نفر فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ترشیجات و سرکه محلی 
در کارگاه تولید می شود، از آســیب وارده به کارگاه 
با شــیوع کرونا ســخن گفت و تأکید کرد: با این 
وجود کارگاه مــا با رعایت اصول بهداشــتی فردی 
و اجتماعی به دلیــل مطالبه مشــتریان فعالیت 

می کرد.
رضی به فعالیت چهار ســاله کارگاه بسته بندی 
ســبزیجات محلی بــا بهره منــدی از دســترنج 
کشاورزان بومی اشاره کرد و گفت: همه محصوالت 
ما کامال طبیعی و دارای کیفیت باالیی هســتند به 
همین لحاظ مشــتریان هم راضی و استقبال هم 

زیاد است.
کارگاه بعــدی، بستنی ســازی »پدرخوب« در 
روستای مبارک آباد بود که به »همهمه« تغییر نام 
داده است، قاسم بیاتی، مســوول کارگاه تولیدی 
بستنی تعداد اشــتغال ایجاد شده در این کارگاه را 
16 نفر اعالم کرد و گفت: 15 ســال فقط فروشنده 
بودیم و 5 ســال اخیر تولید بســتنی در روستای 

مبارک آباد با هدف توسعه فعال کردیم.
*خم شدن کمر تولید با کاغذبازی های اداری

این تولیدکننده با اشاره به اینکه انتخاب ما نام 
»پدر خوب« بود اما با این نشــان تجاری موافقت 
نشد و به نام بستنی »همهمه« تغییر یافت افزود: 
ســاالنه این کارگاه ظرفیت تولید 300 تن بســتنی 

را دارد.

وی از توســعه این کارگاه به شرکت تولیدی در 
شــهرک صنعتی خبر داد و گفت: تصمیم به خرید 
کارخانــه  نان مهــدی را داریم که امــروز در تملک 

بانک صنعت، معدن و تجارت است.
بیاتی با انتقاد از اینکه بعد چند ســال فعالیت 
باید جواز تاســیس صادر شده از ســوی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت برای ادامــه فعالیت این 
کارگاه تغییــر و مجــدد از جهاد کشــاورزی مجوز 
گرفته شــود گفت: متأســفانه بــرای گرفتن جواز 
مجدد همه مراحل قبلــی را با تفاوت اینکه این بار 
باید جــواز را از جهاد کشــاورزی می گرفتیم، طی 

کردیم.
وی با اشــاره به اینکه بــرای تبدیــل واحد از 
مسکونی به صنعتی 10 میلیون تومان هزینه کردم 
گفت: مشــکلی که داریم عدم موافقــت اداره برق 
برای تبدیل انشــعابات برق از تجــاری به صنعتی 
است یک سال این درخواســت را دادیم اکنون با 

انشعاب تجاری هزینه زیادی بابت برق می دهم.
این تولیدکننده دلیل عــدم موافقت اداره برق 
را نامه از صنعت، معدن و تجــارت برای واگذاری 
انشعاب صنعتی دانست و بیان کرد: ما هم به اداره 
صنعت، معدن و تجارت درخواست دادیم که گفتند 

کارگاه شما جزو واحدهای صنعتی نیست.
وی اخــذ مجــوز تبدیل انشــعاب تجــاری به 
صنعتی را برای توســعه کارگاه تولیدی به شرکت 
در شهرک صنعتی را الزم دانست تأکید کرد: تعداد 
اشــتغال زایی با ایجــاد واحد تولیدی با توســعه 

می توان از 16 نفر به 50 شغل ارتقا داد.
بیاتی اضافه کــرد: هم اکنون هم بــرای کارگاه 

تولیدی در روســتای مبارک آباد یک انشعاب سه 
فاز نیاز داریم که امیدواریم شرکت برق با همکاری 

کند.
*ذخیره آرد و بستن دست تولیدکننده

کارگاه بعدی نیز متعلق بــه محمد میرزایی در 
روســتای کرزان بود، این کارگاه بــه منظور تولید 
رشــته محلی با اشــتغال برای 6 نفر بــه صورت 
مستقیم در »مدرســه« اســتیجاری از آموزش و 
پرورش در حــال فعالیت اســت، معصومه رضی، 
مادر ایــن کارآفرین جوان با اشــاره بــه اینکه ما 
مشکل فروش محصوالت تولیدی رشته را نداریم 

گفت: اکنون نیاز به آرد داریم.
این کارآفرین با بیان اینکه رشــته تولید شده 
در کارگاه کامال ســنتی و بدون هیچ افزودنی است 
و خوشــبختانه بازار فروش خود را پیدا کرده است 
تأکید کــرد: دغدغه اصلی ما تأمین آرد اســت، در 
حالی که مازاد آرد نان را فرد یا افرادی خریداری و 

ذخیره می کنند.
در این میان نکته قابل توجــه در خصوص آرد 
این است که طبق گفته برخی از فعاالن این عرصه 
فردی در خصوص آرد در شهرســتان بازار سیاه به 
راه انداخته است؛ به این شکل که اگر نانوایی چک 
یک ماهه به این فرد بدهــد آرد را به صورت نقدی 
از کارخانه مربوطه به شرط برداشتن نصف سهمیه  
نانوا می گیرد، متأســفانه این اتفاق در تویسرکان 
افتاده حتــی نام فــرد متخلف هم به مســووالن 
مربوطه داده شده اما گویا تاکنون هیچ اقدامی در 

این خصوص رخ نداده است.
*برگزاری جلســه بررسی مشــکالت در محل 

واحدهای تولیدی با هدف رونق روند تولید
فرماندار تویســرکان در ادامــه بازدید یک روزه 
هدف از این برنامه را ضمن بررســی روند فعالیت 
واحدهــای تولیدی شــنیدن مســائل و نیازهای 
فعاالن این عرصه دانست و اظهار کرد: تالش ها بر 
این است که با شناسایی و رفع مشکالت و پاسخ 
به مطالبات، روند تولیــد در بخش های مختلف رو 

به رشد و توسعه حرکت کند.
سیدرسول حســینی با اشاره به شــعار امسال 
با عنــوان »جهش تولیــد« افزود: هر چــه تولید 
رونق بیشــتری پیدا کند اشــتغال زایی بیشــتر و 
آسیب های اجتماعی کمتر خواهد شد، پس تحقق 
این مهم نیازمند نگاه و همتی ویژه اســت که باید 

مورد توجه همه دستگاه های اجرایی باشد.
وی با تأکید بر اینکه بررسی و رفع موانع تولید 
کارگاه های مسیر را برای پیشــرفت و بالندگی در 
عرصه واحدهای بزرگتر مهیا می کنــد، درباره حل 
مشــکل کارگاه تولید بســتنی گفت: جلسه ای را با 
حضور دستگاه های مربوطه در این کارگاه تولیدی 

به منظور رفع مشکالت آن برگزار خواهیم کرد.
فعالیــت  و  ایجــاد  از  تویســرکان  فرمانــدار 
کارگاه هــای تولیدی در روســتاهای شهرســتان 
ابزار خرســندی کرد و افزود: کارگاه تولید بســتنی 
روســتای مبارک آبــاد بــا ظرفیت تولید ســاالنه 
300 تن بســتنی، برای 16 نفر به صورت مستقیم 

اشتغال زایی کرده است.
وی با اشاره به اینکه آرد نباید آزاد باشد در این 
صورت قاچاق محسوب می شود خطاب به رئیس 
اداره صنعت، معــدن و تجارت گفــت: باید برنامه 
سرکشــی از نانوایی هــا را با حضور خبرنــگاران و 
فعاالن فضای مجازی داشته باشــیم و در صورت 
مشــاهده تخلف نانوایی به ویژه در امور بهداشتی 

آن نانوایی باید پلمب و قطع سهمیه شود.
حسینی در پاســخ به مشــکل خریداری آرد و 
ذخیره آن، تأکید کرد: این مسئله را مورد بررسی و 

پیگیری قرار خواهیم داد.
به نقل از فارس، در پایــان فرماندار با همراهان 
از مدرسه ابتدایی روســتای کرزان البته به صورت 
ســرزده بازدیــد کــرد، معلم ایــن مدرســه خانم 
اســماعیلی در مدرســه بــرای دو دانش آمــوز در 

پایه های مختلف تدریس و رفع اشکال داشت.

کشف پوشاک و سیگار قاچاق در همدان
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
استان همدان از کشف 2 هزار و 370 ثوب پوشاک 
قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این استان خبر 

داد.
بخشــعلی  هگمتانــه، ســردار  بــه گــزارش 
کامرانی صالــح در جمع خبرنــگاران اظهــار کرد: 
کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
اســتان با تشــدید اقدامات کنترلی در محور های 
اصلی و فرعی استان، در شب گذشته حین گشت 
زنی در محــور مالیر –همــدان، به یک دســتگاه 
خودروی پژو پارس در حال حرکت مشکوک و آن 

را متوقف کردند.
وی افــزود: در بررســی های اولیه مشــخص 
شــد، این خودرو حامل مقادیری پوشاک قاچاق 
می باشد که برای بررسی بیشــتر و انجام اقدامات 
قانونی به همراه راننده به اداره مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز منتقل شد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان با اشــاره به 
این که پــس از تخلیه و شــمارش، از این خودرو 
2 هزار و 370 ثوب انواع پوشــاک خارجی قاچاق 
کشف شــد، افزود: ارزش کاالی کشف شده برابر 
اعالم کارشناســان، یک میلیارد ریال برآورد شده 
که در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و در 

تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.
*کشــف یک میلیون و 620 هزار نخ ســیگار 

قاچاق در همدان
وی در ادامه ســخنانش از کشف سیگار قاچاق 
در همدان خبر داد و گفت: در راستای طرح مبارزه 
با قاچــاق کاال و در پــی دریافت خبــری مبنی بر 
ذخیــره مقادیر زیادی ســیگار قاچــاق، پیگیری 
موضــوع در دســتور کار مأموران پلیــس امنیت 

اقتصادی استان قرار گرفت.

کامرانی صالح افــزود: مأموران پس از اقدامات 
اطالعاتی و گشــت زنی های نامحسوس محل انبار 
کاالی قاچــاق را در یکــی از مناطق شــهر همدان 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی 
از آن یــک میلیون و 620 هزار نخ ســیگار خارجی 

قاچاق کشف کردند.
وی با اشــاره به اینکه ارزش ســیگار مکشوفه 
بنابه نظــر کارشناســان، بیش از 5 میلیــارد ریال 
برآورد شده است گفت: شهروندان در صورت اطالع 
از فعالیت های اقتصادی غیرقانونــی مراتب را در 
اســرع وقت از طریق تلفن 110 بــه پلیس اطالع 
دهند تا نسبت به دســتگیری متهمان در کمترین 

زمان ممکن اقدام شود.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان در ادامه از 
کشــف لوازم خانگی قاچاق به ارزش یک میلیارد 
ریال توســط مأموران پلیس آگاهی شهرســتان 

نهاوند خبر داد و گفــت: مأمــوران پلیس آگاهی 
شهرســتان نهاوند در راســتای اجــرای طرح های 
جامع مبارزه با قاچاق کاال بــا اقدامات اطالعاتی و 
فنی، دو دســتگاه خودروی ســواری حامل کاالی 
قاچاق را در محورهای مواصالتی این شهرســتان 

شناسایی و متوقف کردند.
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خودروها، 
چهــار دســتگاه کولــر گازی و چهار دســتگاه 
ماشین لباسشــویی کشــف و دو متهم در این 
خصوص با تشــکیل پرونده به مرجــع قضائی 

شدند. معرفی 
کامرانی صالح در پایان با اشــاره به اینکه ارزش 
محموله کشف شــده بر اســاس نظر کارشناسان، 
یک میلیارد ریال برآورد شــده است، گفت: پرونده 
متهمان در اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان در 

حال رسیدگی است.

طی سال جاری:

دستگیری 136 خرده فروش مواد مخدر در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
شهرســتان نهاونــد از دســتگیری 136 معتــاد و 
خرده فروش از ابتدای ســال جاری تاکنون در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمد ساکی اظهار کرد: در 
راستای اجرای طرح های مقابله ای با مواد مخدر از 
ابتدای سال جاری عالوه بر دستگیری 136 معتاد 
و خرده فروش، بیــش از 28 کیلوگــرم انواع مواد 
مخدر کشف و سه باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز 

متالشی شده است.

وی افــزود: براســاس روند و تدابیــر موجود 
یکی از مهمترین اولویت هــای اجرایی و عملیاتی 
پلیس مبارزه با مــواد مخدر، اجــرای طرح های 
مقابله ای با تهیــه و توزیع کننــدگان مواد مخدر 
با اســتفاده از تاکتیک های متنــوع در این حوزه 

است.
فرمانده انتظامی شهرســتان نهاونــد گفت: در 
همین راســتا کارکنان انتظامی شهرستان نهاوند با 
اشراف کامل اطالعاتی و انتظامی و استفاده بهینه 
از ظرفیت هــا و همچنیــن بکارگیری شــگردهای 

خاص پلیســی از ابتدای ســال تاکنون اقدام به 
اجرای طرح هــا و عملیات های متعدد در ســطح 

شهرو روستاها کرده اند.
وی در ادامــه افــزود: انتظامی شهرســتان در 
راســتای پیشــگیری مؤثر اجتماعی از آسیب ها 
و تهدیــدات مواد مخدر در جامعــه نیز برنامه های 
متنوعــی از جملــه ارائــه برنامه های آموزشــی و 
بیان توصیه ها و هشــدارهای پلیســی در راستای 
پیشــگیری از جرائم و آســیب ها با ظرفیت های 
موجــود در شهرســتان از جمله ظرفیــت اصحاب 

رسانه شهرستان، با توجه به موضوع ویروس کرونا 
و مد نظر قرار دادن فاصله اجتماعی شیوه نامه های 

بهداشتی ارائه کرده است.
ســاکی در پایان مقابله اثربخش با مقوله مواد 
مخــدر را نیازمند عــزم همگانی همه دســتگاه ها، 
مردم و نهادینه ســازی مشــارکت های عمومی در 
بین اقشــار مختلف جامعه دانســت و توجه ویژه 
دســتگاه های توام با تعامل فزاینده برای اقدامات 
مشــترک و مطلــوب را راهــکاری مناســب برای 

پیشگیری از این معضل قلمداد کرد.

شهرستان



آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
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م.الف 239
نظــر به اینکــه هیأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000130 مــورخ 1399/02/28 تصرفات مفــروزی و مالکانه آقای علی 
قربان احمدی فریازانی به شــماره ملی 3979514595 فرزند رشید متقاضی پرونده کالسه 
139711442600400133 در ششــدانگ یــک زمین مزروعی به مســاحت 45799/90 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 9 اصلی واقع در روستای جعفریه نوبرزن بخش 5 تویسرکان 
خریداری مع الواســطه از ابراهیم عبدالمالکی محرز گردیده اســت، لــذا مفاد رأی صادره به 
اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شــود و در صورتی که شخص یا اشــخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تســلیم و رسید عرض حال 
جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رســید را از دادگاه دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه 

خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

سیروس قلی زاده  ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
نوبت چاپ اول: 1399/03/12               نوبت چاپ دوم: 1399/03/27

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 241
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000129 
مورخ1399/02/27 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فرامرز غفاری پور به شماره ملی 5849946497 
فرزند صفدر متقاضی پرونده کالســه 139811442600400133 در 72 شعیر مشاع از 96 شعیر 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 247/40 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3557 اصلی 
واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک تویسرکان خیابان 24 متری کارگر، کوچه شهید سوری ضمناً مقدار 
24 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالک 3557 اصلی ثبت نگردیده که هیئت رأی به تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود داده اســت خریداری مع الواسطه از خداوردی بخشی محرز گردیده 
است، لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته 
باشــند از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید عرض حال 
جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
سیروس قلی زاده  ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
نوبت چاپ اول: 1399/03/12               نوبت چاپ دوم: 1399/03/27

آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی شماره 

م.الف 13980402678100031073
بدین وسیله به آقای حسن چهاردولی، نام پدر یحیی، تاریخ تولد 1369/06/01 شماره 
ملی 3920141962 ابالغ می شــود کــه خانم فاطمه ترکاشــوند جهت وصول مبلغ 
601.500.000 ریال )مبلغ ریالی تعداد 15 عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی موضوع 
الزم االجرا( به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1398/03/12-13768 دفتر 
ازدواج شــماره 40 شهر مالیر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9800328 در این اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/06/31 مأمور اداره پست 
مالیر، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبــق ماده 18 آئین نامه اجرا مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر - پری الوندی
تاریخ انتشار: 1399/03/12

آگهی حصر وراثت
م.الف 47

آقای اســماعیل خاوری تشریق دارای شناسنامه شــماره 71 به شرح دادخواست به 
کالســه 107/99/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان آقاشــیر خاوری تشریق به شناسنامه شماره 446 در تاریخ 
99/02/30 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی 
منحصر است به:  1.  اسماعیل خاوری تشریق، فرزند آقاشیر، متولد 1365، به شماره 
شناســنامه 71، فرزند متوفی  2.  وحید خاوری تشریق، فرزند آقاشیر، متولد 1369، 
به شــماره شناسنامه 4040068947، فرزند متوفی  3.  سعید خاوری تشریق، فرزند 
آقاشیر، متولد 1376، به شماره شناسنامه 40403300939، فرزند متوفی  4.  پریسا 
خاوری تشــریق، فرزند آقاشیر، متولد 1370، به شــماره شناسنامه 4040181646، 
فرزند متوفی  5.  رقیه رســتمی، فرزند حســین، متولد 1343، به شماره شناسنامه 
443، همســر متوفی  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 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 112 شورای حل اختالف بخش اللجین

آگهی حصر وراثت
م.الف 47

خانم پروانه برزگر دارای شناســنامه شــماره 1781 به شرح دادخواست به کالسه 
111/9900004ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی برزگر به شناسنامه شماره 631 در تاریخ 1398/8/9 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است 
به:  1.  پروانه برزگر به شــماره شناســنامه 1781 و شماره ملی 4031591799، 
تاریــخ تولد 1350/6/20 صادره از کبودراهنــگ، فرزند متوفی  2.   ای صنم برزگر 
به شماره شناسنامه 1782 و شماره ملی 4031591802، تاریخ تولد 1352/6/20 

صادره از کبودراهنگ، فرزند متوفی
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.

حوزه شماره 111 شورای حل اختالف بخش گل تپه

بیمارستان آتیه همدان  به عنوان مزایده گذار در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی 
مراجعین و بوفه داخل بیمارستان آتیه به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه افراد ذیصالح دارای 
پروانه کســب معتبر و یا دارای مجوزهای فعالیت و برای بوفه در زمینه فروش مواد غذایی و بهداشــتی 
دعوت می گردد از تاریخ نشــر این آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی 
الکترونیکی: www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. سپرده شرکت در مزایده 
بایســتی از طریق درگاه الکترونیکی ســامانه ستاد واریز گردد. تسلیم پیشــنهادات و کلیه مراحل انجام 
مزایده از طریق سامانه مذکور انجام می گیرد. لذا الزم است تا افراد متقاضی شرکت در مزایده در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مزایده محقق سازند. مضافاً این که مدارک پاکات »الف و ب« در سامانه ستاد قابل بارگذاری می باشد.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضویت: 021-41934 
و دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(موضوع مزایدهشماره ثبت مزایده در سامانه ستاد

30/000/000اجاره بوفه5099050۲90000005

63/000/000اجاره پارکینگ5099050۲90000004

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 99/3/13
 مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ  99/3/13 از طریق سامانه

 زمان تشکیل جلسه بازگشایی پاکت ها مزایده گران: ساعت 9 صبح مورخ 99/3/18

 اعالم برنده مزایده مورخ 99/3/19 ساعت 9 صبح و مهلت زمانی پذیرش برنده 24 ساعت

دکتر سمیر  انوری - ریاست بیمارستان آتیه همدان

آگهی مزایده

م.الف 308

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا
پرونده اجرایی شماره: 139804026781000569

 م.الف 51
بدینوســیله به خانم شهال اسکندری نام پدر حســینعلی تاریخ تولد 1345/3/12 
شــماره ملی 3922610733 شناســنامه 340 در خصوص اعتراض واصله توسط 
آقــای مرتضی میرالونــد موضــوع وارده 139805026781008466 در خصوص 
پرونــده اجرایــی کالســه 9800599 علیه آقــای مرتضی میرالوند رأی شــماره 
139906426781000006 رئیس ثبت به شرح بین الهاللین ابالغ می گردد: )چون 
مورد بازداشت وســیه امرار معاش مدیون می باشد موضوع مشمول بند 4 ماده 61 
آیین نامه جرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و مستنثیات دین بوده و نظر به رفع 
بازداشــت از آن را دارد( مقتضی است در صورتیکه به نظریه مذکور اعتراض دارید 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ محســوب است کتباً 
به شــعبه اجراء اعالم نمایید ضمناً به اعتراضی که خارج از مورد مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پری الوندی
مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی مالیر تاریخ انتشار:  1399/3/6

081 - 38282939
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

سازمان آگهــی های روزنامـــه هگمتـــانه 

مناسب تریـن تعرفه های تبلیغاتــــی

دقیق تریـن گستـــره توزیع استانــــی

5 دوشنبه 12 خرداد 1399    9 شوال 1441   1 ژوئن  2020  شماره 4530

آمادگی برای امتحانات نهایی 
حضوری پایه دوازدهم

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان همدان گفت: حوزه های امتحانی 
اســتان همدان برای برگزاری مطلــوب امتحانات 
نهایی پایه دوازدهم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

آماده شده است.
به گــزارش هگمتانــه، محمد پــورداود صبح 
یکشنبه در جلســه هماهنگی شــورای نظارت بر 
امتحانات نهایی پایه دوازدهم اســتان همدان از 
ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در 19 مدرســه 

ابتدایی و متوسطه اول شهر همدان خبر داد.
وی گفت: بــه منظــور تکریم اربــاب رجوع و 
کاهش دغدغه خانواده ها در امر ثبت نام و با توجه 
به تقاضای باالی ثبت نــام در تعدادی از مدارس، 
دانش آمــوزان پایه هــای اول ابتدایــی و هفتــم 
متوســطه در 19 مدرســه شــهر همدان به صورت 

الکترونیکی انجام می شود.
پورداود افزود: از این تعداد 8 مدرســه ابتدایی 
برای پایه اول اختصاص یافته اســت که ثبت نام 
آنها از 3 خردادماه آغاز شــد و تا 9 خردادماه ادامه 
داشــت. وی با بیان اینکــه 11 مدرســه دوره اول 
متوسطه نیز برای ثبت نام الکترونیکی پایه هفتم 
در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: ثبت نام در این 

مدارس از 24 تا 29 خردادماه انجام خواهد شد.
پورداود همچنین با اشــاره به اقدامات صورت 
گرفته برای برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم 
بر اساس شیوه نامه های بهداشــتی، اظهار کرد: با 
تشــکیل شــورای نظارت بر امتحانات نهایی پایه 
دوازدهــم در اســتان، زمینه و شــرایط الزم برای 
اجرای کامل دستورالعمل های مربوط به پیشگیری 
از شــیوع کرونا ویروس در حوزه های امتحانی به 

خوبی فراهم شده است.
وی بــا بیــان اینکــه دســتورالعمل برگزاری 
امتحانات نهایی پایه دوازدهم بر اســاس شــیوه 
نامه  های بهداشــتی مبنای عمل در استان است، 
افزود: بــا همکاری دســتگاه های دیگــر به ویژه 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
حوزه های امتحانی به لحاظ بهداشتی کاماًل آماده 
سازی شده است. وی با تأکید بر استفاده از اقالم 
بهداشــتی و حفاظتی به ویژه ماسک و دستکش 
توســط عوامل اجرایی و دانش آموزان، عنوان کرد: 
اقدامات الزم برای ضد عفونی حوزه های امتحانی 

و تهیه اقالم بهداشتی صورت گرفته است.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان همدان با 
قدردانی از عوامــل اجرایی امتحانات نهایی، گفت: 
از تمام ظرفیت ها و امکانات برای برگزاری مطلوب 
امتحانــات نهایی در شــرایط کرونایی اســتفاده 
کرده ایم تا دانش آموزان ضمن رعایت شــیوه نامه 
 های بهداشتی، با آسودگی خاطر در جلسه امتحان 
حاضر شــوند. معــاون تربیت بدنی و ســالمت 
آموزش و پرورش اســتان همدان نیــز اظهار کرد: 
اقدامات الزم برای آماده سازی حوزه های امتحانی 
به جهت بهداشــتی صورت گرفته تــا امتحانات با 

رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار شود.
عبدهللا جعفری با اشاره به استفاده حداکثری 
از ظرفیــت دســتگاه های مختلف، اضافــه کرد: 
نظارت های الزم برای کنترل مســائل بهداشــتی 
با کمک دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا انجام 
خواهد شــد. وی بــا تأکید بــر حضــور مراقبین 
سالمت در حوزه های امتحانی، گفت: امنیت روانی 
خانواده ها و دانش آموزان از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت و باید بهتریــن تصمیم گیری هــا را برای 

پیشگیری داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

فوت 110 بیمار کرونایی 
در همدان
1037 ابتال

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا از فوت 110 نفر در همدان بر 

اثر کرونا خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، رشــید حیدری مقدم 
بــا اعــالم این خبــر، اظهــار کــرد: هــم اکنون 
و  اســدآباد  فامنیــن،  رزن،  شهرســتان های 
تویســرکان در اســتان همدان در وضعیت سفید 

قرار دارند.
وی افزود: از ابتــدا تاکنون تعــداد 1037 مورد 
ابتال به ویروس کرونا در اســتان همدان داشته ایم 
و متأسفانه 110 مورد نیز در این مدت فوت شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، گفت: 
شاخص ســرایت پذیری کرونا در استان همدان 

یک سوم میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: متأســفانه مردم فکر می کنند 
بحران کرونا تمام شــده اســت و در بسیاری از 
ادارات و بانک هــا و مراکز جمعیتی فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت نمی شود.
حیدری مقدم گفت: با توجــه به تعطیالت آخر 
هفته و احتمال موج جدید سفرها، احتمال چرخش 
موج جمعیتی اســتان های مجاور کــه در وضعیت 

خوبی نیستند به سمت استان همدان وجود دارد.

خبــــــــر

معافیت بیمه بهار 
شامل خبرنگاران نشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون فرهنگی 
و رســانه ای فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان گفت: خبرنگاران و سایر افراد زیرپوشش 
بیمه صندوق اعتباری هنر حــق بیمه فصل بهار 

خود را پرداخت کنند.
به گــزارش هگمتانه، مجیــد فروتن دیروز 
در خصوص عدم اجرایی شــدن مصوبه دولت 
مبنی بر معافیــت بیمه فصل بهــار خبرنگاران، 
نویسندگان و هنرمندان اظهار کرد: این موضوع 
هنوز مشخص نیست و قرار اســت با برگزاری 
جلسه کشوری هماهنگی صندوق اعتباری هنر 

و تأمین اجتماعی انجام شود.
وی بــا تأکید بــر اینکــه خبرنــگاران حق 
بیمه بهار خــود را پرداخت کنند افــزود: تأمین 
اجتماعی هنوز این حــق بیمه را پرداخت نکرده 
و دولت نیز هزینــه را نداد، بنابرایــن افراد زیر 
پوشــش صندوق اعتبــاری هنر حــق بیمه را 

پرداخت کنند.
معاون فرهنگی و رســانه ای فرهنگ و ارشاد 
اســالمی همدان تصریح کرد: افراد زیرپوشش 
صندوق معطل پرداخت تأمین اجتماعی نباشند 
و حق بیمه را پرداخت کنند زیرا ممکن است در 

صورت تأخیر یک روزه بیمه آنها قطع شود.
وی یادآور شــد: اگر تصمیــم دولت عملی 
شــود، معافیت شــامل ســه ماه بعــد یعنی 
تابستان می شــود بنابراین مشــکلی در اعمال 

معافیت پرداخت پیش نخواهد آمد.
فروتن در پاسخ به سؤالی مبنی بر برگزاری 
نمایشــگاه کتاب نیــز گفت: با توجــه به اینکه 
وضعیت کرونا مشــخص نیست، بنابراین زمان 

برپایی نمایشگاه نیز تعیین نشده است.

خبــــــــر

خبـــر همدان

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان:

موقوفات جدید آسیب های اجتماعی را کاهش دهند
هگمتانه، گروه خبر همــدان: رئیس اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان همدان گفت: تحصیل 
و اشــتغال جوانان، کمک به ازدواج، دستگیری 
از فقرا، ترک اعتیاد و پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی از مهمترین مصادیق وقف های جدید 

است و باید با قوت بیشتری دنبال شود.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم سید حسن 
رضوی با مهم خواندن توجــه به ثبت وقف جدید 
گفت: متأســفانه امســال موردی از وقف جدید 
نداشتیم و نیاز اســت واقفان بر اساس نیاز روز 

جامعه به این امر ورود کنند.
وی بــا بیان اینکــه بیمــاری کرونــا در ثبت 
وقف های جدید نیز تأثیر گذاشــته اســت اظهار 
کرد: امسال موردی از وقف جدید نداشتیم چون 
مردم درگیر بیماری کرونا بودنــد اما امیدوارم به 

مرور شاهد ثبت موارد جدید وقف باشیم.
وی با بیان اینکه با شــیوع بیمــاری کرونا در 
حمایــت از اقشــار ضعیف جامعه طــی چندین 
مرحله بســته های حمایتی توزیــع کردیم گفت: 
از محــل نیــات واقفــان خیراندیــش و خیران 
توانســتیم بســته های غذایی را بین نیازمندان 

توزیع کنیم.
رئیــس اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان 
همدان ســوق دادن وقفیات به ســمت نیازهای 
واقعی و بــه روز جامعــه را ضروری دانســت و 
خاطرنشــان کرد: بایــد بتوانیم از این ســرمایه 

اجتماعی به بهترین شکل ممکن برای اصالح و 
توسعه اجتماع بهره ببریم.

وی با بیان اینکه تحصیل و اشــتغال جوانان، 
کمک به ازدواج، دســتگیری از فقرا، ترک اعتیاد 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از مهمترین 
مصادیق وقف های جدید اســت و بایــد با قوت 
بیشتری دنبال شــود گفت: با نام گذاری امسال 
به عنوان »جهش تولید« می تــوان در این زمینه 
وقفیاتی داشت و به واحدهای تولیدی و صنعتی 

در حل مشکالت کمک کرد.
رضوی با بیان اینکه سال گذشته هشت مورد 
وقف در همدان به ثبت رســید گفــت: امیدوارم 
امســال نیز واقفان در ایــن زمینــه ورود کنند تا 

شاهد اثرگذاری بیشتری باشیم.

پالسمادرمانی 3 بیمار کرونایی در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل انتقال 
خون استان همدان از پالســمادرمانی برای 3 

بیمار کرونایی در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، افشــین محمدی توضیح 
داد: افرادی که ابتالی آنها براســاس عالئم بالینی، 
آزمایشگاهی و یا حتی برخی رادیولوژی های انجام 
شــده از ریه به کروناویروس اثبات شده و حداقل 
یک مــاه از بهبودی آنها گذشــته باشــد می توانند 

پالسمای خون خود را اهدا کنند.
محمدی ادامه داد: سن اهداکننده باید بین 18 
تا 60 سال باشــد، بیماری زمینه ای نداشته باشند، 
داروی خاصی مصــرف نکنند و خانــم اهداکننده 
نباید سابقه بارداری داشته باشد. در اهدای پالسما 
فقط زردآبه خون منتقل شــده و گلبول های قرمز 
نقشی ندارند بنابراین افرادی که کم خونی دارند نیز 

می توانند پالسما اهدا کنند.
محمدی اضافه کرد: پالسمای افراد بهبودیافته 
حاوی آنتی بادی هایی اســت که وقتی به بدن فرد 
بیمار تزریق می شود مانند پادتن عمل کرده و این 

روش در بهبود فرد مبتال می تواند مؤثر باشد.
محمدی افزود: تاکنون در همدان فقط سه مورد 
تزریق پالسما در بیمارســتان های شهید بهشتی و 
فرشچیان سینا داشــتیم که با توجه به درخواست 
بیمارستان و شرایط بیمار اجازه ترخیص پالسما از 

مرکز انتقال خون استان را دادیم.
وی در رابطه با شــرایط بهبود این بیماران اظهار 
کرد: پــس از دو هفتــه ارزیابی و مقایســه آن با 
بیماری که پالسما دریافت نکرده می شود در رابطه 
با روند بهبود اظهارنظر کرد اما نمی توان از روی نتایج 

آزمایشات دو نفر نتیجه گیری کلی داشت.

افزایش نگران کننده مصرف آب در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت: نگرانیم 
که مصرف آب در مردادماه به بیش از 1800 لیتر در 
ثانیه که رکورد بسیار خطرناکی در مصرف آب است، 

برسد.
به گزارش هگمتانــه، حمیدرضا نیکداد با اشــاره 
به اینکــه با وجود اینکه ســدهای اســتان وضعیت 
خوبی دارنــد و ســرریز کرده اند اما به علت شــیوع 
کروناویروس مصرف آب بسیار باال رفته است، اظهار 
کرد: میزان تولید آب در خردادماه که هنوز هوا خیلی 
گرم نشده 1710 لیتر در ثانیه است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش 30 درصدی دارد.
وی تصریح کــرد: میــزان تولیــد آب در 25 تا 
30 مرداد سال گذشــته که گرم ترین روزهای سال 
به شــمار می رود 1690 لیتر در ثانیه بود اما امسال 
در اوایل خردادماه که هوا خیلی گرم نشــده میزان 
مصرف آب بــه 1710 لیتر در ثانیه رســیده که نگران 

کننده است.
نیکداد ادامــه داد: در حــال حاضــر نگرانی ما 
برای ماه های گرم ســال و افزایش دما و اســتفاده 
از کولرهای آبی بیشــتر اســت چراکه ممکن است 
مشــکالتی را برای شــهروندان ایجاد کند بنابراین 

توصیه ما به شــهروندان این است که در کنار رعایت 
نکات بهداشــتی و نظافت مدیریت مصرف را جدی 
بگیرند چراکه اگر با کمبود آب مواجه شــویم بحران 

جدی تر از کرونا را خواهیم داشت.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
همدان با اشــاره به خط انتقال آب از ســد تالوار به 
همدان، یادآور شد: عملیات اتصال خط آب رسانی از 
سد تالوار آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است 
بر همین اساس احتمال افت فشار آب در برخی از 

نقاط شهر همدان پیش بینی شده است.
وی افزود: این اتصال به منظور انتقال آب از سد 

تالوار به مخزن انصاراالمام همدان بوده تا اگر روزی 
انتقال آب از تالوار انجام شد، بتوانیم از این مخزن 

برای تأمین آب شرب همدان کمک بگیریم.
نیکداد یادآور شد: خوشــبختانه تمامی مخازن 
آب همدان پر اســت و تاکنون افت فشاری در هیچ 

یک از نقاط شهر به وجود نیامده است.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
همدان در گفتگو با ایســنا بیان کرد: عملیات اتصال 
خط آب رسانی از ســد تالوار بخشــی از خط انتقال 
آب است اما هنوز انتقال آب از سد تالوار به همدان 

صورت نگرفته است.

آموزش 3 هزار نفر در کالس های بسیج
 پزشکی همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول ســازمان 
بســیج جامعه پزشــکی اســتان همدان از شرکت 
3 هزار نفر در کالس های آموزشــی بســیج پزشکی 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید بهرامی خو با اشــاره 
به اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی همدان 
در خصوص بیمــاری کرونــا اظهار کرد: بــا اعالم 
مواردی از تک گیری کرونا در بعضی از مناطق کشور 
سازمان بسیج جامعه پزشکی همدان برای تعیین 
مسؤولیت و اهداف و نقشه راه فعالیت های خود را 

در زمینه های مختلفی شروع کرد.
وی بیان کــرد: با توجــه به فعالیــت مجموعه 
شورای اندیشه ورز و 20 کانون در استان و عضویت 
حدود 45 درصد از شاغالن حوزه سالمت در بسیج 
جامعه پزشکی اســتان و عضویت این سازمان در 
شورای عالی بهداشــت و درمان نیروهای مسلح، 
نخستین جلسه با دبیری ســازمان بسیج جامعه 
پزشکی و حضور اعضای شــورای عالی بهداشت و 

درمان نیروهای مسلح برگزار شد.
مسؤول سازمان بســیج جامعه پزشکی استان 
همدان خاطرنشــان کرد: در آن جلسه پیش بینی 
شــد در صــورت ورود بیمــاری بــه کشــور نقش 
مجموعه هــای مختلــف از جمله وظیفه بســیج 
جامعه پزشــکی چه خواهد بود و مطالب نیز مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه جلســه بعدی پــس از اعالم 
شــیوع بیماری کرونا به منظور اســتفاده از نظرات 
هیأت اندیشــه ورز با حضور سردار فرجی؛ جانشین 
فرمانده قرارگاه زیســتی اســتان برگزار شد عنوان 
کرد: در این جلســه ضمن بحث و بررسی در رابطه 
با وضعیت موجود، در خصوص نحوه ورود بســیج 
جامعه پزشکی به موضوع کرونا، تبادل نظر صورت 

گرفت.
بهرامی خو با اشاره به مساعدت به کارکنان کادر 
بهداشــت و درمان اســتان اضافه کرد: در این بین 
بســیج جامعه پزشــکی با همکاری قــرارگاه امام 
رضا)ع( سپاه ناحیه همدان به برگزاری کالس های 
آموزشــی برای جوانان عضو پایگاه های بســیج یا 

مراکز دانشگاهی اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه در این کالس ها موضوعات 
مختلــف از جمله امداد اولیــه و چگونگی مبارزه و 
پیشگیری از کرونا با اســتفاده از اساتید بسیجی 
صاحب نظر منتقل شــد گفت: 3 هــزار نفر در این 
کالس های آموزشی شرکت کردند تا در صورت نیاز 

از این نیروها استفاده شود.
مسؤول سازمان بســیج جامعه پزشکی استان 

همدان با اشــاره به ثبت نام از پزشکان، پرستاران، 
پیراپزشــکان داوطلب برای مقابله با کرونا از تهیه 
اقالم بهداشتی برای کارکنان حوزه سالمت خبر داد 
و گفت: از جمله این اقدامات تهیه و توزیع یک هزار 
لیتر محلول ضدعفونی کننده دســت و ســطوح و 
تقســیم آنها در ظروف 200 سی ســی و پخش در 

مراکز بهداشت و درمان استان همدان بود.
وی با بیان اینکه یک هــزار عدد گان مخصوص 
بــرای کارکنان حوزه ســالمت و 300عدد شــیلد و 
عینک در مراکز بهداشــتی درمانی تهیــه و توزیع 
شد افزود:  5 هزار جفت دســتکش التکس برای 
کارکنان حوزه ســالمت و 15 هزار عدد ماسک تهیه 
و در مراکز بهداشــت و کالس های آموزشی پخش 

شد.
بهرامی خــو از کنتــرل و تب ســنجی ورودی و 
خروجی بعضــی از بیمارســتان ها، پیگیری افراد 
مبتال به کرونا، انجام هماهنگی با دهیاران و شورای 
شهرها و روستاها در راستای کنترل ویروس کرونا 

با محدودیت عدم برگزاری خبر داد.
وی بیان کرد: پس از اعالم یکی از بیمارستان ها 
برای نقاهتگاه بیماران بنا به درخواســت مدیریت 
آن مرکز درمانــی طبق هماهنگی، کادر پرســتاری 
و دیگر نیروهــای مورد نیــاز به ســرعت از طرف 
بسیج جامعه پزشــکی تأمین و به آن بیمارستان 
اعالم شــد اما با توجه به تصمیمات استانی، این 
بیمارســتان از حالت نقاهتگاه خارج شد که البته 
این موضوع مــورد تقدیر مدیریت بیمارســتان از 

بسیج جامعه پزشکی قرار گرفت.
مسؤول سازمان بســیج جامعه پزشکی استان 
همدان بیان کرد: مجددًا با توجه بــه اعالم نیاز دو 
مرکز جداگانه بــرای نقاهتگاه ها در شــهر همدان 
اسامی نیروهای داوطلب به مســؤول نقاهتگاه ها 
تحویل داده شد که در صورت نیاز از این نیروها در 

این مراکز بهره مند شوند.
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برگزاری مراسم چهلم 
مرحوم شانه ای

مراســم چهلم مرحــوم عباس شــانه ای از 

پیشکســوتان بنام فوتبال همدان در مســجد 

مهدیه همدان برگزار شد.

در این مراسم چهره های سرشناس فوتبال 

همدان حضور یافتند.

همچنین قهرمانان بنام کشــتی نیز در این 

مراسم ختم شرکت کردند.

عباس شانه ای پدر حمید و وحید شانه ای از 

فوتبالیست های مطرح همدان است.

همچنین عبــاس بیگلربیگــی از قهرمانان 

سابق کشــتی در میادین بین المللی نیز داماد 

وی است.

روحش شاد و قرین رحمت الهی.

معرفی کادر فنی پاسارگاد

کادر فنی تیم فوتبال پاســارگاد نوین نهاوند 

معرفی شد.

احســان کولیونــد، احمــد مالمیر،حامــد 

ناظم،فرهاد فراشــی، آقای حیــدری و مهدی 

نیــک روش اعضای کادر فنــی نماینده فوتبال 

نهاوند را تشکیل می دهند.

مربی سابق همدان 
سرپرست هیأت فوتبال

 قم شد
سرپرســت جدید هیأت فوتبال استان قم 

تا زمان برگــزاری مجمع انتخابــات این هیأت 

ورزشی با ابالغ رســمی به این سمت منصوب 

شد.

10 روز پس از حضور حیدر بهاروند سرپرست 

فدراســیون فوتبال و عبدالکاظم طالقانی عضو 

هیأت رئیســه و رئیس کمیته امور استان های 

ایــن فدراســیون در قــم و تشــکیل مجمــع 

فوق العــاده ایــن هیــأت فوتبــال، »قدرت هللا 

باقری« به عنوان سرپرســت هیأت فوتبال قم 

معرفی شد.

مســوول جدید هیــأت فوتبال قــم دارای 

ســوابق فعالیــت ورزشــی بــه عنــوان مربی 

دانشگاه های علوم پزشــکی همدان و تیم های 

پیروزی همدان است و به عنوان مربی بدنساز 

تیم لیگ برتری پاس همدان نیز فعالیت کرده 

است.

آغاز تمرینات گرین

گرین کشــاورز تنها نماینده استان در لیگ 

دسته سه کشــور تمرینات خود را با حضور چند 

بازیکن کرمانشاهی پیگیری کرد.

سرمربی تیم گرین کشــاورز گفت: بازیکنان 

اگر در تمرینات حاضر نشــوند جــای خود را از 

دست خواهند داد.

علی گروســی بابیــان این مطلــب افزود: 

اولویت اول مــا بازیکنان بومی اســت اما اگر 

بازیکنــان در تمرینــات حاضر نشــوند ما هم 

مجبوریم از بازیکنان غیر بومی در لیگ کشــور 

استفاده کنیم.

تست کرونا 
چقدر هزینه دارد؟

برگزاری تســت کرونا برای باشگاه هایی که 

بنیــه مالی قوی ندارنــد در ایــن روزها به یک 

معضل بزرگ تبدیل شده است.

طبق شیوه نامه های بهداشــتی که در اختیار 

باشگاه ها قرار گرفته اســت آنها باید در هفته یا 

10 روز یک بار تســت کرونا بدهند تا از سالمتی 

بازیکنان، کادرفنی و کلیــه عوامل تیم اطمینان 

حاصل شود.

اما نکته جالــب اینکه هزینه هر بار تســت 

کرونــا رقمــی نزدیک بــه 25 تــا 30 میلیون 

تومان می شــود و این موضوعی است که برای 

باشگاه های فوتبال که توان مالی باالیی ندارند 

به یک مشکل تبدیل شده است.

طبق اعالم سازمان لیگ بازی های لیگ برتر 

از تاریخ 29 خردادماه شــروع می شود و گفته 

می شــود تا اواســط مردادماه لیگ نوزدهم با 

تعیین قهرمان به پایان می رسد و در این زمان 

باشــگاه ها باید به صورت مرتب از بازیکنانشان 

تست کرونا بگیرند.

هزینه تســت کرونا به جز ارقامی اســت که 

باشــگاه ها باید برای ضدعفونی محل تمرین و 

بازی های خود پرداخت کنند.

کوتاه از فوتبال

استقاللی ها در تدارک 
ساخت اردوگاه در همدان

احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل 
در الیو اینستاگرامی خود با اکانت باشگاه اعالم 
کرد در نظر دارد دو اردوگاه جدید تمرینی برای 

استقالل بسازد.
سعادتمند با اشــاره به اینکه با اجاره زمین 
شــماره 2 ورزشــگاه آزادی و همچنیــن بهبود 
شــرایط زمین تمریــن اســتقالل در مجموعه 
ورزشــی انقالب این تیم به هیچ وجه امســال 
مشــکلی بــرای تمریــن نخواهد داشــت از 
طرح هــای جدید خود برای ســاخت و ســاز 
اردوگاه ناصــر حجازی با کمک هــواداران گفت 
و همچنین خبر از آغاز مذاکــره برای در اختیار 
گرفتن دو اردوگاه در دو منطقه همدان وشمال 

کشور را داد.
سعادتمند گفت:در نظر داریم برای استقالل 
در شمال کشور یک اردوگاه ســطح دریا ایجاد 
کنیم و مذاکرات اولیه بــرای در اختیار گرفتن 
زمین و امکانات برای این کار آغاز شــده است.

همچنیــن قصــد داریم در شــهر همــدان نیز 
اردوگاهی را به نام باشگاه استقالل برپا کنیم.

او تأکیــد کــرد ایــن صحبت ها بــه صورت 
مقدماتی در حال انجام اســت و هواداران نباید 
تصور کنند که ایــن بحث ها فضایــی و خیالی 
اســت و در نظر دارد که حتمًا ایــن امکانات را 

برای باشگاه استقالل ایجاد کند.

بی تجربگی جان کوهنورد 
آماتور را گرفت

جوان ورزشکار دلفانی از ارتفاعات کوه گرین 
سقوط کرد و در دم جان باخت.

تالش نیروهای مردمــی و هالل احمر برای 
باال آوردن جنازه ادامه داد.

درخواست اعزام هلی کوپتر نیز جهت انتقال 
جنازه بــا توجه به صعــب العبور بــودن منطقه 

اعالم شد.

تصمیم گیری در بازگشایی 
اماکن ورزش و جوانان

بازگشــایی اماکن ورزش و جوانان همدان 
با حضور مدیران و کارشناســان دستگاه ورزش 

مورد بررسی قرار گرفت.
در ایــن جلســه مقــرر شــد دوره توجیهی 
رعایــت  در  باشــگاه ها  مربیــان  و  کارکنــان 
شــیوه نامه های بهداشــتی اماکن با محوریت 

هیأت پزشکی ورزشی برگزار شود.
اطالع رســانی جامع به هیأت های ورزشی 
در نحوه بازگشــایی و فعالیت اماکن ورزشــی 
و تشدید بازرســی ها از اماکن ورزشی در زمان 
بازگشــایی توســط هیأت پزشــکی ورزشی و 

هیأت های مربوطه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

ملی پوش نهاوند تمرینات 
خود را آغاز کرد

علی اکبر احمدوند فوتبالیســت ملی پوش 
ناشنوایان کشور خود را برای بازی های آسیایی 

آماده می کند.
احمدوند بعد از بازگشت از اسپانیا تمرینات 
خود را بــه صورت انفرادی انجــام می دهد و به 
خاطر شــرایط ویــروس کرونا هنوز نتوانســته 

تمرینات گروهی را انجام بدهد.

تغییر محتوای 
دوره های مربیگری

رئیس کمیته آمــوزش گفت: از طریق فضای 
مجازی ارتباط مســتمری را با 246 مدرس در 
فوتبال، فوتسال، فوتبال ســاحلی، بدنسازی و 

دروازه بانی داریم.
میرشــاد ماجدی، در خصــوص برنامه های 
ایــن کمیته گفــت: کمیته آموزش بــا توجه به 
برنامه ای که در دســتورالعمل و فعالیتهای خود 
دارد، در زمان کرونا کار خــود را تعطیل نکرده و 
به طور مســتمر از طریق فضای مجازی ارتباط 
مستمری را با 246 مدرس در فوتبال، فوتسال، 
فوتبال ساحلی، بدنســازی و دروازه بانی داشته 

و دارد.
وی ادامه داد: درست اســت که کالس های 
آموزش به دلیل بیماری کرونا تعطیل شده اما 
یک نقطه مثبت برای ما این معضل داشت که 
از طریق فضای مجازی ارتباط مســتمری را با 
اساتید کشــور در بخش های آ، بی، سی، و دی 
فوتبال، فوتســال ایران و آسیا، فوتبال ساحلی 
ایران و آسیا، بدنسازی ایران و آسیا، دروازه بانی 
داشته و بسیاری از محتوای مربوط به برگزاری 

دوره های فوق را تغییر دادیم.

کوتاه از ورزش استان طرح ماندگار مدیریت شهری همدان برای توسعه ورزش شهروندی
پیاده راه ارم همدان؛ قدم بر مسیر سالمت

هگمتانه، گروه ورزش: عملیــات اجرایی طرح 
پیاده راه ارم همدان اگرچه هنوز از ســوی مدیریت 
شهری به اتمام نرسیده اما فرصتی را فراهم ساخته 
تا شــهروندان با تردد در این پیاده راه، در مســیر 

سالمت و تندرستی قدم بردارند.
پیاده راه ارم همدان به واسطه نزدیکی به دامنه 
الوند و قرار گرفتن در منطقــه ای خوش آب و هوا، 
نه تنها مقصد اتراق و گردشــگری شــهروندان در 
پایان هفته و روزهای تعطیل است بلکه این روزها 
فعالیت گسترده ورزش صبحگاهی را در این مسیر 

شاهد هستیم.
ایجاد این پیاده راه با استانداردسازی در سطح 
این امکان الزم را فراهم ســاخت تا ورزش پیاده 
روی به شکل سازماندهی شده و منسجم تر از قبل 

نزد شهروندان توسعه یابد.
در واقع ایــن پیــاده راه امروزه مســیر اصلی 
ورزش شهروندی به شــمار می رود و پیر و جوان، 
زن و مرد در این مسیر اقدام به پیاده روی و انجام 

برنامه های هوازی و ورزش صبحگاهی می کنند.
حاال پیــاده راه ارم تبدیل به مســیری دائمی 
بــرای شــهروندان عالقــه منــد بــه ورزش های 
صبحگاهی و پیاده روی شــده است و خیلی ها از 
این حیث قدردان مدیریت شهری هستند که این 
امــکان را فراهم کرد تا در منطقــه ای خوش آب و 

هوا، مسیر تندرستی ایجاد شود.
پیاده راه ارم همدان 2 هزار و 30 متر طول دارد 
و برای تردد شهروندان در مسیر پیاده، زیرساخت 

استاندارد و اصولی ایجاد شده است.
*پیاده روی، بهترین ورزش برای تمام سنین

رئیس هیــأت ورزش های همگانــی همدان با 
اشــاره به اینکه پیاده راه ارم مســیر بسیار خوبی 

بــرای انجــام ورزش های ســبک اســت، گفت: 
ورزش های همگانی نظیر پیــاده روی، نرم دویی، 
صبحگاهی و هوازی در این مســیر به خوبی قابل 

اجرا است.
هادی ســبزواری افزود: امروزه پیاده روی در 
تمامی رده های سنی انجام می شود و همدان یکی 

از استان های پیشتاز در این ورزش است.
وی بیان کرد: مسیر پیاده راه ارم این فرصت را 
ایجاد کرده که روزانه نزدیک بــه یک هزار همدانی 
در ســاعات مختلــف صبحگاهــی، عصرگاهی و 

شامگاهی در این محور تردد کنند.
ســبزواری با تأکید بر اینکه مسیر پیاده راه ارم 
می تواند با برنامه ریزی منســجم به مسیر سالمت 
و تندرستی شهروندان تبدیل شود، گفت: برگزاری 
جشنواره های عمومی در قالب رشته های همگانی 

در این منطقه امکان پذیر است.
رئیــس هیأت ورزش هــای همگانــی همدان 
یادآور شد: حتی می توانیم رشــته پیاده روی را به 
شکل منسجم و سازماندهی شده در ساعاتی از روز 
برنامه ریزی کنیم تا مردم نسبت به رعایت اصول و 

قواعد پرداختن به این ورزش نیز آشنا شوند.
وی با تأکیــد بر لزوم مشــارکت همــه جانبه 
دســتگاه های اجرایی در ســازماندهی برنامه های 
پیــاده روی گفــت: همــدان پیشــینه طوالنی در 
برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی خانوادگی 
دارد و عالوه بر نهادهای شــهرداری، از فرمانداران، 
بخشــداران و دهیاران می خواهیم کــه در اجرای 
باشــکوه چنین همایش هایی در ســطح اســتان 

مشارکت کنند.
*ارم، ایستگاه سالمت شود

کارشــناس توســعه ورزش هــای صبحگاهی 

همدان نیز پیشــنهاد می دهد: ایســتگاه سالمت 
در پیاده راه ارم ایجاد شــود چرا که هم اینک این 
مسیر با اســتقبال پرشمار شــهروندان برای پیاده 

روی مواجه است.
مریم روحی افزود: امروزه استقبال شهروندان 
از پیاده راه ارم برای فعالیت ورزشی روبه افزایش 
اســت و چه بهتــر این منطقــه تبدیل به مســیر 
سالمت شود و ایســتگاه هایی نظیر نوشیدنی های 
ویتامینــه، تســت ســالمت و ســایر ورزش های 

همگانی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه زیرساخت اســتاندارد در این 
پیاده راه ایجاد شــده تــا تمامی رده های ســنی 
بتواننــد فعالیت ورزشــی را با پیــاده روی انجام 
دهند، گفت: انتظار می رود شــهرداری در این طرح 
عمرانی – گردشــگری؛ ورزش همگانی را به خوبی 

لحاظ کند.
وی با اهمیت شمردن پیاده روی در ارتقا سطح 
سالمت و تندرستی شهروندان گفت: یک شخص 
عادی روزانه بین 2 هزار و 500 تا پنج هزارگام پیاده 
 روی می  کند و می توان با برنامــه پیاده روی این 

میزان را افزایش داد.
روحی با اشــاره بــه اینکه پیاده  روی ســریع 
میزان مصرف اکســیژن را افزایش می دهد، قلب 
را برای پمپ کــردن خون بیشــتر تقویت می کند 
و گردش خون را بهبود می بخشــد، خاطرنشــان 
کرد: این ورزش فشــار خون را کاهش می  دهد، 
همچنین روند پیشــرفت آرتروز را کنــد می کند، 
سرعت از دست رفتن توده استخوانی را در پوکی 
اســتخوان کاهش می د هد و عضــالت را تقویت 

می کند.
وی افزود: پیاده  روی به بسیاری از افراد مبتال 

به درد آرتــروز و کمردرد کمک کرده اســت ضمن 
اینکه اســترس را کاهش می دهد و کمک می کند 
چشــم انداز مثبتی از زندگی پیدا کرده و احساس 

جوانتر بودن داشته باشیم.
* اصول آموزشی رعایت شود

مســوول پویش ورزش هــای همگانی همدان 
گفت: پویــش ایران فعال از ســوی فدراســیون 
همگانی کشــور در راســتای مشــارکت حداکثری 
مردم ایجاد شــده و آمــوزش اصولــی را در راس 

می دانیم.
میثم ناصرنژاد افزود: در این پویش توجه ویژه 
به حضور گسترده مردم در ورزش پیاده روی شده 
اســت اما انتظار می رود همراه با اجــرای اصولی 

باشد.
وی بیان کرد: اســتفاده از کفش مناسب یکی 
از مهمتریــن نیازهای انجام این ورزش اســت به 
طوری که مانع از ایجاد تاول و پینه پا شــود ضمن 
اینکه پاشــنه کفش پیاده روی باید سفت و پنجه 

نیز فضای کافی داشته باشد.
ناصرنژاد بیان کــرد: از ورزشــکاران پیاده روی 
می خواهیــم پنــج دقیقــه ابتدایی را گــرم کنند، 
سپس به تناوب سرعت را باال برده و تنفس عمیق 
را همــراه فعالیت انجــام دهنــد و 15 دقیقه این 

وضعیت را طی کنند.
وی افــزود: به هنــگام پیــاده روی نیــز باید 
دســت ها را تاب داد، قامت را صاف و سر روبه باال 

باشد و با گام بلند قدم برداشت.
ناصرنژاد خاطرنشــان کرد: پنج دقیقه پایانی 
نیز باید با سردکردن و چند حرکت کششی مالیم 
همراه باشــد و نوشــیدن آب نیز نباید فراموش 

شود.

توضیحات فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد راستی آزمایی نمونه های کرونا
هگمتانه، گروه ورزش: ســخنگوی فدراســیون 
پزشکی ورزشــی در مورد راســتی آزمایی کرونای 
بازیکنــان تیم های فوتبــال لیگ برتــری گفت: 
کارگروه علمی در مورد بررســی جواب نمونه های 
بازیکنان تشکیل شده و جواب آن به سازمان لیگ 

ارسال می شود.
رضا ســعیدی با اشــاره به ابهاماتــی که در 
مــورد بازیکنــان مبتال بــه کرونا در لیــگ برتر 
وجود دارد، گفت: تیم ها موظف هســتند جواب 
آزمایش های خود را به ســازمان لیگ بفرستند. 
فدراســیون پزشــکی ورزشــی هم از ســازمان 
لیگ درخواســت کرد کــه یک نســخه از جواب 

آزمایشــات را برای بررســی در اختیار داشــته 
باشد.

وی در مورد راســتی آزمایی ایــن آزمایش ها 
افزود: در همین راستا مقرر شد یک کمیته علمی 
تشکیل شــود که جواب آزمایشــات را به صورت 
دقیق مورد بررســی قرار دهد تا حــرف و حدیثی 
در آن به وجــود نیاید. ما هــم توصیه های الزم را 
همراه هر جــواب آزمایش به ســازمان لیگ باز 

می گردانیم.
ســخنگوی فدراســیون پزشــکی ورزشــی در 
خصوص اینکه آزمایش برخی بازیکنان در دور اول 
منفی بــوده، اما خود بازیکن اعالم کــرده که کرونا 

دارد، خاطرنشان کرد: آزمایش مورد قبول که همه 
چیز را نشــان می دهد، پی سی آر اســت. در زمینه 
کرونا برخی تســت های دیگر هم وجــود دارد که 
ممکن است با اســتناد به آن، بازیکنان بگویند که 

کرونا داشته اند که آن مورد قبول نیست.
سعیدی گفت: مشکل دیگری هم که درسرتاسر 
دنیا وجود دارد، احتمال خطا در آزمایش پی سی آر 
اســت. یعنی ممکن اســت جــواب آزمایش یک 
بازیکن منفی باشــد اما خود بازیکن مبتال باشد. 
به همین خاطــر فیفا دســتورالعملی در این مورد 
تدوین کــرده که تیم ها در فاصله 72 ســاعت باید 
2 بار آزمایش پی سی آر بدهند تا درصد خطا پایین 

بیاید.
وی تأکید کرد: در نهایت می توان گفت که ما آن 
آزمایش هایی را مثبت تلقــی می کنیم که کارگروه 
علمی فدراســیون پزشکی ورزشــی آن را بررسی 

کرده باشد.
سخنگوی فدراسیون پزشــکی ورزشی در مورد 
اعالم برخی نام ها که به کرونا مبتال شــدند، گفت: 
در لیــگ برتر چند مــورد مثبت داشــتیم اما من 
نمی توانم به تعــداد دقیق و نام هــا را اعالم کنم. 
ما جواب ها را به ســازمان لیگ ارسال می کنیم و 
آنها در صورت صالحدید نام تیم و بازیکن را اعالم 

خواهند کرد.

خّیر ِ ورزشی وارد گود نهاوند شد

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان از بازسازی کف پوش و رختکن خانه 
پینگ پینگ مجموعه ورزشی علیمرادیان نهاوند با 

بهره گیری از توان خّیر ورزشی خبر داد.
محسن جهانشیر در بازدید از مجموعه ورزشی 
علیمرادیان نهاوند که با حضور معاون جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان همدان، رئیس اداره 
ورزش و جوانــان نهاوند و همچنین ســرمایه گذار 
بخش خصوصــی انجام شــد، اظهار کــرد: الزمه 
حرکت روبه جلو و تحول وضعیت فعلی در مجموعه 
ورزشی علیمرادیان نیازمند تعامل دوسویه با اداره 

ورزش و جوانان است.
وی با تأکید بر اینکه وفــاق و همدلی موجبات 

مرتفــع شــدن مشــکالت را فراهــم مــی آورد، 
گفت: برخــی امورات اجرایــی بــا برنامه ریزی و 
اولویت گذاری قابل حل و فصل شــدن است لذا با 
توجه به نیاز مجموعه به ســرویس ایاب و ذهاب 
تعمیــر و تجهیز مینی بوس مجموعــه علیمرادیان 
بــرآورد هزینــه شــود چراکــه اردوگاه ورزشــی 
برای انجــام اعزام هــا و امورات پیرامــون نیازمند 

مینی بوس است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان، 
تصریــح کــرد: هیأت های ورزشــی شهرســتان 
نهاوند با تعامل و همراهــی با مدیریت مجموعه از 

ظرفیت های بسیار خوب آن استفاده کنند.
وی بابیان اینکه هدایت سرمایه گذار و اموراتی 
ازاین دست توســط اداره ورزش نهاوند با محوریت 
اداره کل انجام شــود، گفت: امروز همــه ما وارث 
برخی نابسامانی ها هستیم که باید با برنامه ریزی 
مدون و وفاق و همدلی آن ها را رفع کنیم تا شاهد 

کسب افتخارات برای این دیار کهن باشیم.
جهانشیر با اشاره به تعمیر و بازسازی کف پوش 
و رختکن خانه پینگ پنــگ مجموعه علیمرادیان و 
همچنین راه اندازی زمین چمن مصنوعی مجموعه 
ورزشــی علیمرادیان به یادمان شادروان داریوش 
جهانیان توسط برادر ایشــان آقای اصغر جهانیان 

در دســتور کار قرارگرفته است، گفت: امروز افرادی 
چون آقای جهانیــان ظرفیت هایی هســتند برای 
پیشبرد اهداف عالی وزارت ورزش و جوانان لذا ما 

قدردان ایشان هستیم.
وی با اشــاره به اینکه زمــان اردوی تیم های 
لیگ برتر کشــور از مردادماه آغاز می شود، گفت: 
امروز فرصت زیــادی بــرای میزبانــی اردوها و 
مســابقات باقــی نمانده لــذا می طلبد بــا اقدام 
جهــادی در فرصــت باقیمانده نســبت بــه رفع 

کاستی ها استفاده ویژه شود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همدان با 
اشــاره به افزایش هزینه هــای اعزام های خارجی 
جهت برگزاری اردوهای ورزشــی، گفت: شهرستان 
نهاوند و شــهر مریانج اســتان همدان دو ظرفیت 
بســیار خوب اســت که در این خصوص اقداماتی 
جهت تقویت زیرساخت های ورزشی آن در دستور 

کار قرارگرفته است.
وی بــا تأکید بر اینکــه مجموعــه علیمرادیان 
مربوط بــه شهرســتان نهاوند نیســت و کاربردی 
فراملی دارد، گفت: نهاوند در حــوزه خیرین چون 
خانواده های محترم علیمرادیان و جهانیان بسیار 
غنی اســت لذا باید این عزیزان شناسایی و جهت 
حمایت از جامعه ورزشی و جوانان با درکی خاص 

ورود کنند.
جهانشیر با اشــاره به اینکه ســاخت مجموعه 
ورزشــی علیمرادیــان وظیفه مــا را در راســتای 
نگهــداری هرچه بهتــر دوچندان می کنــد، گفت: 
سالیق سیاسی و مســائل اجتماعی نباید حرکت 
چرخ توسعه و شــکوفایی در مجموعه جوان علی 

مرادیان شود.
وی گفــت: امیدواریــم دربازدیــد بعــدی از 
مجموعه ورزشــی علیمرادیان کمبودهای موجود 

رفع گردد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان 
اینکه اگــر بخواهیم به آینده پیــش برویم باید از 
ســازمان های مردم نهاد جوان به صورت تخصصی 
اســتفاده کنیم، گفت: با نشســتن و نظاره گر امور 
بودن هیچ کاری پیش نخواهد رفــت لذا مدیران 
بایــد خاکــی و همــراه با مردم نســبت بــه رفع 

مشکالت تالش کنند.
وی در خصوص خوابــگاه مجموعه علیمرادیان 
نهاوند، گفت: جلسه تعاملی باهدف تعریف پروژه 
و خواسته شــما از پیمانکار برگزار شود و در هفته 
آینده به اتفاق رئیس اداره نهاونــد، مدیر مجموعه 
و پیمانکار جهت بررســی تخصصی مسئله گفتگو 

خواهیم کرد.

مدیر کل حراست وزارت ورزش خبر داد:

ورود وزارت اطالعات به موضوع داللی در فوتبال
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل حراســت وزارت 
ورزش و جوانان گفــت: وزارتخانه به طور حتم برای 
دالالنی کــه به صــورت غیرقانونــی در فوتبال کار 
می کنند برنامه دارد و از ظرفیت وزارت اطالعات هم 

استفاده می کنیم.
جعفر ســمیعی در حاشــیه مجمع انتخاباتی 
فدراســیون تنیــس در جمــع خبرنــگاران در 
خصوص تأییــد صالحیــت نامزدهــای مجامع 
ورزش  معاونــت  کــرد:  اظهــار  فدراســیون ها، 
قهرمانی و حرفه ای توســط دفتر امور مشــترک 
فدراســیون های ورزشی، اســامی را به حراست 
اعالم می کند و کار استعالم را انجام می دهیم که 

این کار زمان بندی مشخصی دارد.

وی همچنین در مورد اعتراض برخی از نامزدها 
مبنی بر رد شدن صالحیت آنها در مجمع انتخابات 
فوتبال، افزود: این نظر شخصی دوستان است. در 
فدراسیون فوتبال یک هیأت ســه نفره به صورت 
شکلی صالحیت آنان را بررســی می کند و ورود به 
صالحیت مدیریتــی، امنیتی و حراســتی ندارد و 
اســامی را به دبیر فدراســیون اعالم و بعد از آن به 

مرکز حراست وزارتخانه اعالم می شود.
مدیــرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان در 
خصوص داللی در فوتبال خاطرنشان کرد: وزارت به 
طور حتم برای دالالنی که به صــورت غیرقانونی در 
فوتبال کار می کنند، برنامه دارد و پرونده ای تشکیل 
شــده و از ظرفیــت وزارت اطالعات هم اســتفاده 

می کنیم. به لحاظ قانونی  نمی توانیم اســم  کسی را 
بیاوریم و پرونده در حال تکمیل شدن است.

سمیعی درباره جرایم در فضای سایبری گفت: 
متأسفانه بی اخالقی در ورزش زیاد دیده می شود 
و تنها شــامل رشــته فوتبال نیســت و اشخاص 
خود باید پیگیر این قضایا باشــند. امیدواریم این 

موضوعات در ورزش کمتر شود.
وی درباره ویدئوی منتشر شــده از فدراسیون 
شنا در وبگاه فدراســیون جهانی، گفت: این ویدئو 
حذف شد و از وبگاه فدراسیون جهانی هم برداشته 
شد. این فیلم با یک ناهماهنگی منتشر شد و قرار 

نبود کار شود.
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سایه سنگین مدرنیته بر سبک زندگی ایرانی اسالمی
هگمتانه، گروه ســبک زندگی: دنیای مدرن 
با ظاهری فریبنده آرامش روح مان را مصادره 
کرده اســت، هر روز پیشــرفت های تکنولوژی 
از چیزی ســخن می گویند و هر لحظه بیماری 

جدیدی در دنیا رونمایی می شود.
به نوشــته راه دانا، با نگاهی کوتاه و اندک 
قدمــی  در دنیای امروز، می توان از آشــفتگی 
حــال آن باخبــر شــد. آنچــه در فیلم هــای 
تلویزیونی می بینیــم و در مراســم ها برخورد 
می کنیــم، تجمالتــی که جــای ســادگی را 
گرفته اند و دروغ هایی که بــه راحتی در مقابل 
راســتی قد علم کرده اند، خشــونتی که حدی 
نخواهد داشــت و حرص و طمعی کــه کوتاه 
نخواهد آمــد، همــه نشــان  از دوری از خود 
وجودی مان دارد، هویت واقعی مان که با تغییر 

سبک زندگی از دنیای مدرن هدیه گرفته ایم.
این روزها بسیاری از ما در گیر و دار سنت و 
مدرنیته به تناقض بی پایانی رسیده ایم، دنیای 
مدرنی که جا پای زندگی ســنتی گذاشــت و 
کشمکشــی وسوســه برانگیز بــه راه انداخت 
تا ما را میــان باورهــا و آموزه های ســنتی و 

مذهبی مان درهم آمیزد.
تغییر سبک زندگی که این روزها به اپیدمی  
تبدیل شــده اســت، از پایــان دوره صفویه و 
مخصوصــًا بعــد از روی کارآمــدن رضاخان و 
تجــدد آمرانه اش در ایران رخ داد، مســئله ای 
که بــا عالمی  جدیــد و ســاحتی نوین عرصه 
را در تصرف و تملــک خــود درآورد و آن را به 
جامعه شبه مدرن تبدیل کرد، جامعه ای که نه 
می توان آن را ســنتی و اسالمی  خواند و نه آن 
را مدرن، این آشــفتگی هویتــی، نگران کننده 

است.
دنیای مدرنی که الگوی نوین سبک زندگی 
را در بین افراد جامعه به ِویژه خانواده ها اشاعه 
داده است و از متفکرانی چون نیچه، فوکویاما،  
هایدگر،  هانری کربن سرچشمه گرفته، نه تنها 
ایران بلکه جامعه جهانی را آشــفته کرده است، 
دنیایی که با تفکرات و فلســفه خود می خواهد 
جای خدا را بگیرد و هویتــی جدید با تاریخی 

جدید برای انسان رقم بزند.
ســبک زندگی، که در واقع بعد بیان گرایانه 
و نمایش گرایانــه دارد، هویــت باطنی جامعه 
را به نمایــش گذاشــته و قابــل ارزیابی قرار 
می دهد و اینجاســت کــه در تعریف ســبک 
زندگی مان به مترادفاتی چون ســبک زندگی 

اسالمی، شیعی، ارزشی، انقالبی، بر می خوریم 
و هویت مــان را با ایــن واژه ها عجین شــده 
می بینیم و شاید به همین دلیل باشد که این 
تنها چیزی اســت کــه در دنیا ســاختگی مان 

باعث آرامش خاطرمان می شود.
ســبک زندگی ایرانــی، که تــار و پودش با 
مایه های سنتی این مرز و بوم و جوهره شیعی 
قوام یافته، در برابر هجوم اندیشــه های غربی 
شاید در منظر اول لیبرالیزه نشــده؛ اما تغییر 
ســبک زندگی در ایــن چند دهه اخیر نشــان 
می دهد به تحــوالت عمیق و ریشــه داری در 
جامعه مان برســیم که ما را به چاره وامی دارد، 
تأکیدات همیشــگی رهبری بر ســبک زندگی 
اسالمی  نشان از اهتمام ویژه ایشان و اهمیت 
بســزای این موضوع اســت؛ موضوعی که این 
روزها کانــون بحران تلقی می شــود و به نوعی 
نشان از عدم آگاهی و تلقی ناصوابمان از سبک 

زندگی اسالمی  است.
سبک زندگی اسالمی  که زیربنای تمدن ساز 
و موفقی برای بشــر بوده به طور قطع می توان 
گفت تنها پادزهر ســلطه دنیــای غربزده نیز 
اســت؛ ترویج ســبک زندگی اهل بیت، رواج 
ســاده زیســتی و احیای آن تنها راه مقابله با 

این هجمه هاست.
سبک زندگی ایرانی اســالمی  جامعه ما با 
عوامل و عناصر متعددی در ارتباط اســت که با 
تغییر در آن ستون های هویت مان را دستخوش 

تغییر خواهیم داد که الگوی متمایزی برایمان 
می ســازد، آنچه مســلم اســت دغدغه مندی 
جامعــه در این خصوص اســت تا بــا برخورد 
درست با هجوم فرهنگ بیگانه و الیف استایل 
که زندگی فرد را فقط در چهار حوزه کسب و کار، 
روابط جنسی، لذت جویی و هویت یابی می بیند، 
قرار ندهد و تمام وجوه زندگی اش را با این افکار 
نبلعد، بخاطر مدرنیته از سنت های مادری اش 
چشم پوشی کند، ســر بر بالش سنت بگذارد و 

خواب مدرنیته نبیند.
دنیای مــدرن با ظاهــری فریبنده آرامش 
روح مــان را مصــادره کرده اســت، هــر روز 
پیشــرفت های تکنولــوژی از چیزی ســخن 
می گوینــد و هر لحظــه بیمــاری جدیدی در 
دنیا رونمایی می شود که بســیاری از این ریز 
فاکتورهــای خطرناک چون انواع ســرطان را 
مدیون لذت های دنیای مدرن هســتیم، دنیا 
ماشینی و کم تحرکی که برای خود ساخته ایم 

و با غذاهای آماده و فست فودها پر کرده ایم.
امتــداد اندیشــه ها و فرهنــگ دینــی و 
بازخوانی الگوهای پیشرفت اسالمی  می تواند 
ما را در مســیر تمدن اسالمی  ســربلند سازد 
و از مســموم شــدن آلودگی هــای فرهنگــی 
راهی بخشــد، به امیــد روزی که در سراســر 
زمین ســبک زندگی اســالمی  را بسط دهیم 
و اندیشــه های اخالقی و پارســایی بر جهان 

حکمرانی کنند.

سبک زندگی

آرامش مهمترین ثمره سبک 
زندگی اسالمی است

هگمتانه، گروه ســبک زندگی: یکی از مهم ترین 
ثمرات سبک زندگی اسالمی آرامش است، اعتقادات 
مشــترک زوجین و توجــه به همتایــی مذهبی، 
خانوادگــی و فرهنگی از جملــه مؤلفه  های ازدواج 

موفق است.
به نوشته ایکنا، حجت  االسالم والمسلمین علی 
ابراهیمی، مدرس دانشگاه، با بیان این که در غرب 
خانواده مفهوم واقعی خود را از دســت داده است، 
اظهار کرد: ســبک زندگی اســالمی که بارها مورد 
تأکید و ســفارش رهبر معظم انقالب اسالمی قرار 
گرفته، شامل همه ابعاد و شئون زندگی ما می  شود 
چراکه اسالم برای تمام مهارت  های زندگی، برنامه 

اصولی و تدوین شده دارد.
وی با اشــاره به تــالش رســانه  های غربی در 
ترویج سبک زندگی غربی عنوان کرد: غرب با القای 
تفکرات مادی  گرایانه و فمینیســتی خود به دنبال 
ترویج زندگی مــادی، مصرف  گرا و به دور معنویت 
و خداگرایی است، در چنین شرایطی مفهوم واقعی 

زندگی از بین خواهد رفت.
*آموزه های دینی بهترین راه برای اصول سبک 

زندگی اسالمی
وی با اشاره به این که دوری از آموزه  های اصیل 
دینی ســبب انحراف از مســیر صحیح زندگی و 
تعالی حقیقی بشریت خواهد شد، افزود: بهترین 
راه برای ترویج اصول سبک زندگی اسالمی، آشنا 
کردن مردم با آموزه  هــای دینی و قرآنی به صورت 
کاربردی است، چراکه آموزه  های دینی بین تمام  
افراد مشترک است و تمام اقشــار جامعه ایرانی 
می  توانند با تأثیرپذیری از فرهنگ اسالمی، زندگی 
خود را براساس الگوهای اســالمی و دینی بنیان 

گذارند.
این مدرس دانشــگاه با اشــاره به ویژگی  های 
ازدواج عاقالنه تصریح کرد: ازدواج  های رابطه ای، بر 
روی اصول مشخصی پایه  گذاری نمی  شود، عاقالنه 
نیست و نتیجه مطلوبی به بار نمی  آورد، در حقیقت 
داشــتن اعتقادات مشــترک و توجه به همتایی 
مذهبی، خانوادگــی و فرهنگی از جمله مؤلفه  های 

ازدواج موفق است.
حجت  االســالم ابراهیمی با بیان اینکه ازدواج 
اسالمی مقدمه  ای برای تحقق سبک زندگی ایرانی 
- اســالمی اســت، اضافه کرد:  یکی از مهم ترین 
ثمرات سبک زندگی اسالمی آرامش است، حتی 
خداوند متعال در ســوره نســاء هدف از آفرینش 
زن و مرد را ایجاد مــودت و آرامش بیان می  کند؛ 
لذا برای تحقق این مهم شایســته است که معیار 

زندگی ما بر پایه دستورات قرآن و عترت باشد.
معیار زندگی ما بر پایه دستورات قرآن و عترت 

باشد
وی با تأکید بر این کــه ازدواج هیچ ارتباطی با 
ادامــه تحصیل نــدارد، گفت: تحصیــل، همراه با 
تشــکیل خانواده موجب برکت و استحکام هرچه 
بیشــتر پایه  های زندگی می  شــود، اما متأسفانه 
مســئله ادامه تحصیل خود موجب افزایش سن 
ازدواج میان جوانان شده است که نتایج ناگواری 

را به دنیال دارد.
وی ادامــه داد: ازدواج پیامبــر اکــرم)ص( با 
حضرت خدیجــه)س( و زندگانی امــام علی)ع( 
با حضرت فاطمه)س( و زندگی ســایر علما که به 
تاســی از این بزرگواران بنا شــده از الگوهای برتر 

خانواده  های قرآنی محسوب می  شوند.
حجت االسالم ابراهیمی با تأکید بر لزوم اهتمام 
متعادل و همزمان به امور مــادی و معنوی، اظهار 
کرد: دنیا و آخرت مکمل و الزم و ملزوم یکدیگرند، 
چرا که زندگی یک  طرفه نیست و در دو بعد مادی و 
معنوی جریان دارد و اتفاقا عاملی که سبک زندگی 
اسالمی را از زندگی غربی متمایز می  کند نیز همین 
است به نحوی که در زندگی غرب توجه محض به 
مادیات وجود دارد، ولی در ســبک زندگی اسالمی 
مســائل مادی و معنوی با هــم در زندگی لحاظ 

می  شوند.
*لزوم فراهم کردن کالس های مشاوره زندگی 

قبل از ازدواج
وی ادامه داد: وقتــی زن و مرد در جامعه درک 
درست و متقابلی از یکدیگر نداشته باشند فضای 
خانواده نــه تنهــا آرامش  بخش نیســت بلکه به 
عرصه  ای برای نزاع و کشمکش  ها تبدیل می  شود 
که آسیب   های روحی و روانی زیادی را به فرزندان 
وارد می  کند و به تبع آن مدرسه، محیط و اجتماع 
ناآرام و ناسالمی خواهیم داشت و متأسفانه گاهی 
باید ریشه شرارت و خشونت  های موجود در جامعه 

را در خانواده  ها جستجو کرد.
ایــن مــدرس حــوزه و دانشــگاه در رابطه با 
راهکارهای ترویج سبک زندگی اسالمی در جامعه 
تصریــح کرد: فراهــم کردن کالس  های مشــاوره 
زندگی قبــل از ازدواج برای آمــوزش مهارت  های 
زندگــی مرتبط با دیــن و معنویت، حضــور فعال 
جامعه روحانیت در عرصه  های اجتماعی برای بیان 
مفاهیم دینی به عموم جامعه، اهتمام خانواده  ها 
به تربیت اســالمی فرزندان و ورود عامل قدرتمند 
و تأثیرگذار رسانه خصوصا صدا و سیما در نهادینه 
کردن فرهنــگ قرآنی مبنی بر حقایــق، نه اتکا به 
احساس، از جمله راهکارهای ترویج سبک زندگی 

ایرانی اسالمی در جامعه است.

خبـــر

شاخص های تأثیرگذار 
بر سبک زندگی

هگمتانــه، گروه ســبک زندگــی: در این بخــش برخــی از مهم ترین 
شاخص های سبک زندگی را به شما معرفی می کنیم.

*روابط و رفتارهای اجتماعی: این روابط شــامل تعامل همســران؛ 
تعامل والدین با فرزندان؛تعامل افراد با یکدیگر در جامعه؛ میزان ازدواج 

و طالق؛روابط نامحرم در جامعه و... می باشد.
*الگوهــای معماری و  شهرســازی: از جمله الگوهــای معماری و 
شهرســازی می توان به فضای خانه؛فضای محله؛فضای شــهری؛فضای 

روستایی و سایر فضاهای مرتبط با انسان ها اشاره کرد.
*مدگرایی و پوشــش: عواملی همچون میزان گرایش به مد، اهمیت 
مد در زندگی،معیار اصلی در انتخاب پوشش؛اهمیت و نوع آرایش مورد 
نظــر )خانم ها و آقایان از حیث آرایش صورت و...( مدگرایی در هر فرد 

را نشان می دهند.
*مصــارف فرهنگــی: میزان اســتفاده و مراجعه به ســینما، اماکن 
فرهنگی، حضور در ســالن های تئاتر؛میزان استفاده از ماهواره، اینترنت؛ 
محتوای موســیقی هایی کــه مورد اســتفاده قرار می گیــرد؛ محتوای  

فیلم های سینمایی و... مصارف فرهنگی هر جامعه هستند.
*تغذیه: میزان مراجعه به رســتوران )رستوران های مدرن با غذاهای 
فرنگی، واحدهای صرف غذا و نوشــیدنی در سینماها، اماکن تفریحی و 
ورزشی و...(نوع رستورانهای مورد استفاده،نوع غذاهای مورد استفاده در 

منزل و سبد خرید هر خانواده بخش تغذیه را شامل می شود.
*کاالهای مصرفی: میزان اســتفاده از کاالهــای لوکس؛اولویت های 
مورد نظر در انتخاب کاالهای مصرفی و کاالهای مورد اســتفاده در منزل 

به عنوان کاالهای مصرفی شناخته می شوند.
*رســانه ها: نوع و شیوه تبلیغ گسترده کاالها وخدمات در رسانه ها و 
نوع کاالهای مورد تبلیغ واقع شده رسانه برگزیده و مورد اعتماد در تبلیغ 
کاالها،رســانه برگزیده و مورد اعتماد در کســب اخبار و اطالعات و... در 

این قسمت حائز اهمیتند.
*ارزش هــا: ارزش هــای در هر جامعه شــامل میــزان توجه به 
ارزشــهای اسالمی؛الگوی)شــخصیت( مــورد نظــر و مــورد تأیید) 
دینی- علمی-فرهنگی - سیاســی- ورزشــی-هنری(؛ میزان توجه 
بــه فرائض دینــی؛ میزان اعتقاد بــه حرام و حالل ؛میــزان توجه به 
ارزشــهای دینی به عنوان مبنــای اخالق و ســلوک اجتماعی؛میزان 
اهمیــت عبادت خالــق و خدمت به خلــق؛ میزان توجــه به روحیه 

گذشت و صداقت است.
*اوقات فراغــت: اماکن و وســائل تفریحی مورد اســتفاده، نحوه 
گذرانــدن اوقات بیــکاری در خانواده ها، گرایش جوانــان به تفریحات 

متنوع و... ازجمله موارد مهم در این زمینه اند.
*نام گذاری فرزند: به نوشته صداوسیما، نام های مورد عالقه)ایرانی، 
خارجی و اسالمی(،بیشترین نام های مورد استفاده،میزان رضایت از نام 

و علت نامگذاری.
نوع و محل ســکونت؛معیار انتخاب محل سکونت؛ شغل و تحصیالت 
و میزان درآمد نیز از دیگر شاخص های تأثیرگذار بر سبک زندگی هر فرد 

می باشد.

ویژگی های الگوی سبک زندگی ایرانی – اسالمی
هگمتانه، گروه سبک زندگی: اگر قرار است درباره 
شــیوه زیســتن ایرانیان امروز الگویی ارائه شــود 
بایســتی به طور جدی به شــرایط جامعه ما از منظر 
نســبت این جامعه با ســنت و مدرنیته توجه جدی 

شود.
به نوشته شبستان، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسینعلی رحمتی، استاد حوزه و دانشگاه در 
یادداشتی به بیان ویژگی های تدوین سبک زندگی 
ایرانی – اسالمی برای جامعه در حال گذار پرداخته 

است:
طرحی که برای ســبک زندگی ایرانی – اسالمی 
نوشته می شــود طبیعتا باید ناظر به شرایط موجود 
جامعه ایران به عنــوان یک جامعــه در حال گذار 
باشــد. جامعه ایران جامعه ای اســت کــه امروزه 
در عین حضور پر رنگ ســنت های دینی و ملی در 
جای جای آن، در عین حــال با دنیای جدید نیز در 
ارتباط اســت و این ارتباط طبیعتا در نوع نگرش او 
به زندگی و شیوه زیســتن اش نیز تأثیر می گذارد. 
جامعه امروز ما نه یک جامعه کامال ســنتی مانند 
یکصد یا دویست ســال قبل است و نه یک جامعه 
که همه اقتضائات مدرنیته را به طور نســبتا کامل 

پذیرفته باشد.
از ایــن رو، بخش هایــی از این جامعــه هنوز 
تکلیــف خــود را بــا ســنت مشــخص نکــرده و 
بخش هایی از آن تکلیف خــود را با مدرنیته معلوم 
نکــرده و بخش هایــی هم با هــر دو. ایــن امر به 
خصوص در میان نســل جوان، که از طرفی در یک 
جامعه ســنتی بالیده اند و از ســوی دیگر بیش از 
نســل گذشــته خود با دنیای مــدرن و اقتضائات 
آن آشــنا هســتند، بیش از دیگران خود را نشــان 

می دهد.
ایــن دوگانگی و تردید و دودلی هــای هویتی را 
گاه به خوبی می توان در مراســم و آیین های ملی 
یا دینــی و مذهبی و حتی نوع پوشــش والدین و 
فرزندان دید. بنابر این، اگر قرار اســت درباره شیوه 
زیستن ایرانیان امروز الگویی ارائه شود بایستی به 
طور جدی به شــرایط جامعه ما از منظر نسبت این 

جامعه با سنت و مدرنیته توجه جدی شود.
در ذیــل مطلب باال اشــاره بــه دو نکتــه الزم 

می نماید:
یکی این که اشاره به ســنت یا مدرنیته در بحث 

حاضر فعال نگاهی ارزش داورانه نیست.

دوم این که وقتی قرار اســت الگــوی ایرانی – 
اسالمی سبک زندگی طراحی شود بایستی نسبت 
دو چیز با مدرنیته، مدرنیزم یا تجدد روشن شود و 
در طراحی این الگو به طور جدی مد نظر قرار گیرد: 
یکی نســبت ســنت های ملی با مدرنیتــه و دیگر 

نسبت اسالم با مدرنیته.
طبیعتا دست اندرکاران چنین طرحی خواسته یا 
ناخواسته باید به دنبال خوانشی از این دو موضوع 
باشند که بتواند جامعه امروز ایران را به این نتیجه 
برســاند که هم می توان از ســنت های ایرانی بهره 
گرفت و به ســنت های دینی وفادار بود  و در عین 
حال هــم می توان از محســنات و مزایــای دنیای 
امروز استفاده کرد. این البته موضوعی است که در 

گفتن بسیار آسان و در تبیین بسیار دشوار  است.
در طراحــی الگــو بــرای ســبک زندگــی باید 
»شــناخت عوامل مؤثر بر ســبک زندگی در دنیای 
امروز« نیز مورد توجه دســت اندرکاران قرار گیرد. 
شــیوه زندگی آدمی در هر زمانی متاثــر از عوامل 
گوناگون اســت. در زمان های دور، افعــال و اقوال 
بزرگان یک روســتا می توانست بر شــیوه زندگی 
اهالی روستا تأثیر بگذارد. در زمان هایی دگر نقش 
حاکمان یا چهره های شاخص دینی و سیاسی در  

این زمینه تأثیر داشت.
امروزه در جامعه ما افزون بــر نهادهای دینی و 
سیاســی، و گروه های مرجعی چون ورزشــکاران 
و هنرمنــدان، عوامل دیگری هم در تعیین ســبک 
زندگی افراد جامعــه تأثیر دارند که عبــارت اند از 
ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی از قبیل اینترنت و 
ماهواره و شکل گیری شبکه های اجتماعی. انقالبی 
که در فنــاوری اطالعات پدیــد آمده تــا اندازه ای 
توانسته عوامل ســنتی مؤثر بر شکل گیری سبک 

زندگی را تحت الشعاع قرار دهد.
بنابراین کسانی که درصدد طراحی الگویی برای 
سبک زندگی افراد جامعه امروز ایران هستند باید 
مجموعه عوامل ســنتی و جدیدی کــه در انتخاب 
ســبک زندگی تأثیر دارند را به خوبی بشناسند و با 
ظرفیت ها، ظرافت ها و نقاط ضعف و قوت آنها آشنا 
شــوند. غفلت یا تغافل از این عوامل، به مثابه وارد 
شــدن به میدان رقابت با حریفی است که آگاهی 

درستی از او نداریم.
نکته دیگر توجه بــه »جریان هــا و فرایندهای 
تأثیرگذار بر زیســت – بوم انســان عصــر حاضر« 

اســت. انســان  امروز با فرایندهایی  چون جهانی 
شــدن مواجه اســت کــه تمــام احوال و شــوون 
زندگی او را تحت تأثیر قرار داده اســت. از آنجا که 
شــهروندان جامعه ایران هم به طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم تحت تأثیر این جریانــات قرار دارند 
هنگام تدوین الگوی ســبک زندگی برای آنها باید 
به این جریان ها و فرایندها نیز، از منظر تأثیرگذاری 
آنها بر شــیوه زندگی، توجــه شــود. در واقع باید 
مخاطب الگوی ســبک زندگی را »انســان ایرانِی« 
ســاکن در »دهکده جهانی« با همه مختصات آن 
دانســت که گر چه تأثیرگذاری اش بر این فرایندها 
ممکن اســت اندک باشــد ولی تأثیرپذیری اش 

قطعا زیاد است.
*استفاده از تجارب دیگران

پیش از ما، و بیش از ما، در دیگر جوامع جهان 
نیز مســئله ســبک زندگی به عنوان یــک موضوع 
مهم مدنظر قــرار گرفته و درباره آن آثــار گوناگونی 
نوشته شده و نشســت های علمی گوناگونی برگزار 
شده است. همچنین هر یک از کشورهای دیگر در 
این زمینه تجربه های موفق و ناموفق عملی داشته 
و دارند. از این رو شــرط عقل آن اســت که ما نیز 
از  نقاط قوت و ضعف تامالت نظــری و تجربیات 
عملــی دیگر کشــورها و فرهنگ ها درباب ســبک 
زندگی آگاهی یافته و با توجه به شــرایط فرهنگی، 
تمدنی، عقیدتی و سیاســی و اجتماعی خود از آنها 

درس های الزم را فراگیریم.
تحوالت دنیای امروز آنچنان ســیر شتابنده ای 
دارد که اگر جامعــه ای بخواهــد در زمینه هایی که 
دیگران راه های پیموده دارند خود از صفر شــروع  
نماید، مصداق بارز این خواهد بــود که »یک زمان 

غافل شدم صد سال را هم دور شد«.
*توجیه پذیری

ارائه هــر گونه الگویــی برای ســبک زندگی در 
صورتی می تواند قرین موفقیت باشد که در مرحله 
طراحی و تدوین از نظر علمی قابل توجیه باشــد و 
در مرحله اجرا نیز برای مــردم جامعه توجیه پذیر 
باشــد.  آدمی هنگامی انگیزه الزم را برای عمل به 
یک برنامه پیدا می کند کــه در مجموع انجام آن را 
برای خود ســودمند بداند. مقدمه ایــن امر هم آن 
اســت که به خوبی و با روش مناســب نســبت به 
آن برنامه توجیه و اقناع شــود. از ایــن رو کالن – 
برنامــه ای چون الگوی ســبک زندگــی چنانچه از 

توجیه پذیــری کافی بــرای نخبــگان و گروه های 
مرجع جامعه از یک طرف، و برای خود آحاد جامعه 
از طرف دیگر، برخوردار نباشد نمی توان به کامیابی 

آن امید بست.
*آینده نگری

یک برنامــه اجتماعی و فرهنگــی مثل الگوی 
ســبک زندگی در معــرض آفتی به نــام »نزدیک 
بینی« و بــی توجهی به آینــده قــرار دارد. به این 
معنا که تدوین کنندگان آن برنامه فقط، یا بیشــتر، 
وضعیت فعلی مخاطبان خود را در نظر بگیرند و از 
آینده غافل شــوند. پیامد چنین آفتی آن است که 
با توجه به شــتاب تحوالت در ســطح زندگی افراد 
جامعه، الگوی ارائه شده نهایتا در یک مقطع زمانی 
مشخص می تواند کارایی داشــته باشد و به مجرد 
این که تغییراتی در بینــش، کنش و منش جامعه 
پدید آمد، الگوی ارائه شــده کاربرد خود را از دست 
خواهد داد یا کم اثر خواهد شد و در واقع، میدان را 

به حریف واگذار خواهد کرد.
از ایــن رو در تدوین نقشــه راه ســبک زندگی 
بایســتی با رصد کردن دقیق و همه جانبه شرایط 
فعلــی جامعه ایــران و جامعه جهانــی، با نگاهی 
آینــده نگرانــه و آینــده پژوهانــه، وضعیت های 
احتمالــی آینــده را پیش بینــی کــرد و آن را در 
برنامه ریزی ها لحاظ کرد. به عنــوان مثال، نگاهی 
به ســیر تحوالت مربــوط به نقــش آفرینی زنان 
در جامعه مــا و دیگر جوامع نشــان می دهد که به 
احتمال زیــاد در آینده حضور زنــان در عرصه های 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی جامعه ما بیش از 

گذشته خواهد شد.
این امــر به طور مســتقیم یــا غیر مســتقیم 

تأثیراتی جــدی را بر روی ســبک زندگی نهادهای 
مختلــف جامعه، از جملــه خانــواده، از خود باقی 
خواهد گذاشــت. بنابراین، موضوعاتی از این دست 
باید در هنگام تدوین الگوی ســبک زندگی جامعه 

ایرانی مورد توجه جدی قرار گیرد.
*تمرکز بیشتر بر تعمیق باورهای دینی

چنانچه در طراحی الگوی سبک زندگی، خواسته 
یا ناخواسته بیشترین تمرکز بر روی تغییر رفتارها 
و ظواهر زندگی انسان باشد و از زمینه سازی برای 
درونی شــدن باورهای دینی غفلت شود، مشکالت 
عدیده ای پیش می آید که از آن جمله است نیاز به 
بهره گیری از اجبارها و فشارهای بیرونی برای تقید 
افراد جامعه به سبک زندگی پیشنهادی و از سوی 
دیگر مهیا شــدن فضــای ریــا، دروغ و تملق و دو 
رویی در جامعه که این امر خــالف اهداف بنیادین 

سبک زندگی اسالمی است.
باید توجه داشت که اگر انسان ها از داخل عوض 
شدند بیرون شان هم عوض می شــود ولی تغییر 
بیرونی و ظاهری لزوما به معنــای تغییر باطنی و 
درونی نیســت. نگاهی به دســتورات دینی نشان 
می دهد که هر چند اسالم در شیوه زندگی و تربیتی 
انســان ها نکاتی را درباره ظواهر زندگی از قبیل نوع 
خوراک یا پوشــاک بیان کرده ولی به نظر می رسد 
در مجموع بیش از هر چیز  تغییر درونی انسان ها 
را مد نظر داشــته اســت )تفکیک بین »اسالم«  و 
»ایمان« یکی از مویدات این مطلب اســت. »قل 
لم تومنوا و لکن قولوا اســلمنا، و لما یدخل االیمان 
فی قلوبکم)سوره حجرات(. روشن است که وقتی 
بینش و نگرش انســان عوض شد سبک و سلوک 

زیستن او هم تغییر می کند.

تغییر سبک زندگی در 
این چند دهه اخیر نشان 
می دهد به تحوالت عمیق 

و ریشه داری در جامعه مان 
برسیم که ما را به چاره 

وامی دارد، تأکیدات 
همیشگی رهبری بر سبک 

زندگی اسالمی  نشان 
از اهتمام ویژه ایشان و 

اهمیت بسزای این موضوع 
است؛ موضوعی که این 

روزها کانون بحران تلقی 
می شود و به نوعی نشان 

از عدم آگاهی و تلقی 
ناصوابمان از سبک زندگی 

اسالمی  است.





دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گــزار اجرای پروژه های ذیل  بر 
اساس فهارس بهای سال 1399 را به پیمانكاراني که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یك 
پروژه مرتبط در 5 سال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 
نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت )ســتاد( واگذارنمایــد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و 
بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه 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 ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/03/11

 هزینه خریــد اســنادمناقصه: مبلــغ   500،000 ریال اســت کــه میبایســت به حســاب ســپهر بانك صــادرات شــماره 
0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب اســتان همدان از طریق درگاه بانكی موجود در ســامانه تدارکات الكترونیكی 

دولت واریز گردد.
 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/03/11 لغایت 1399/03/19 تاپایان وقت اداری.

 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/03/31 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(
 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/04/01 سالن جلسات مناقصه گزار.

  مبلغ تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار را طبــق  بند الف 

ماده 6 آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659 ه   مــورخ 1394/9/22  ارائــه نماید.اصل تضمین 

شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

1399/03/31 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

 نشــانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ساعت اداری 

)شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

  اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه :  مرکــز تمــاس 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 ستادموضــــــوعشماره مناقصه
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت 
بازگشایی

ساخت مخزن 400 متر مكعبی و تجهیز ع/99/117
20990070010000118.135.555.201406.777.7609و فنس کشی روستای چایان

احداث مخزن 500 متر مكعبی ع/99/118
209900700100001210.010.438.932500.521.9479:30روستای بیان و قلعه قباد

احداث مخزن 500 متر مكعبی ع/99/119
209900700100001310.010.438.932500.521.94710روستای جهان آباد
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مــا آینــه  می نمایــد  خــوش  تــو  روی 
زیبــا تــو  و روی  اســت  پاکیــزه  کآینــه 
صافــی آبگینــه  در  می روشــن  چــون 
پیــدا تــو  از جمــال روی  خــوی جمیــل 
سعدی
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امام رضا)ع( از پیامبر)ص( روایت کرد که فرمود:
خدای متعال با زنان مهربانتر از مردان است و اگر مردی 
یکی از زنان َمحَرم خود را شاد کند، خدای متعال او را در 

روز قیامت شاد می کند.

کافی، ج6، ص6

۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰ 
۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۵۸
۳۰۰۰ ۱۸۱۸ ۲۶ ۲۷۰۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹   
۰۹۱۸۱۱۱۱۰۷۱
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶
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تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز نهضت آسفالت در معابر همدان

»تورنا 2« اولین فیلم کودک و نوجوان در سینما برخط
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم ســینمایی »تورنا 2« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
جواد هاشمی تولید شده است. اکران این فیلم ســینمایی قبل از شیوع ویروس 

کرونا آغاز شد.
»تورنادو« با مضمون کودک و نوجوان داستان پروفسوری را روایت می کند که 
موفق به ساخت یک رستوران شده است. رســتورانی که در نهایت به یک سفینه 
تبدیل می شــود. حال با ورود چهار نوجوان به قصه و با شیطنت آنان، این سفینه 
مقداری زودتر از موعد به پرواز درمی آید. ســفینه در نهایت به فضا رفته و در یک 

سرزمین ناشناخته فرود می آید...
اکبر عبدی، کامران تفتی، بهنوش بختیاری، الناز حبیبی، ارســالن قاســمی، 
عباس جمشــیدی، وحید نفر، امیر رونقی، راســتین عزیزپور، امیررضا احمدی، 

محمدمهدی ایرانی و نگار نافذ بازیگران »تورنا 2« هستند.
این فیلم در فضای مجازی اکران شد.

اکران برخط »تورنا 2« از چهارشنبه 31 اردیبهشــت ماه در وبگاه های »آپرا«، 

»هابینا«، »فیلم گردی«، »پیشتاز مووی« و ســایر وبگاه های قانونی تحت نظر 
ســاترا آغاز شــد. عالقه مندان می توانند از زمان خرید بلیت تا 8 ســاعت بعد به 

تماشای فیلم بنشینند.

سی نما

ایستگاه آسمان
وصیت شهید سعدهللا برمون

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

بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
بسم هللا الرحمن الرحیم

ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى  َنا َأْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبًرا َوَثبِّ َربَّ
اْلَقْوِم اْلَکاِفِریَن

بــار پــروردگار صبــر و اســتقامت الزم به ما 
عنایت فرما تا بتوانیم علیه کافران بجنگیم، بنده 
و همه همرزمانم به جبهه می رویم تا خونمان در 
کربالی ایران ریخته شود و اســالم و امام زنده 

بماند.
بــا درود فــراوان بــه محضــر مبــارک امام 
عصر)عــج( و نایــب بر حقــش امــام خمینی و 
درود بر تمام شهدای صدر اســالم تاکنون و جان 
بر کفان و عاشقان شــهادت، این وصیت نامه را در 
شب عملیات که چند ســاعتی به شروع آن مانده 

نوشته ام.
برادران و خواهران از زمانی که دشــمن با تمام 
قوا در برابر اسالم ایســتاده من به دستور رهبرم و 
برای ادعای تکلیف به جبهه آمده ام، مرگ ســرخ 
شــهادت را انتخاب کرده ام شــاید خداونــد ما را 

شامل رحمتش قرار دهد و ما ادامه دهنده راه تمام 
شهدا باشیم.

ای ملت خط امام را هرگز فراموش نکنید، اگر 
خدایی ناکرده لحظه ای غفلت کنید نه اسالم باقی 
می ماند و نــه امامی و نه دینی، پس بر شــما باد 
بر ادامه راه شــهدا، شــهدایی که مظلومانه شهید 

شده اند.
پدر، مادر، خواهر و بــرادرم امیدوارم که همگی 
مرا حالل کنید، شــما  ای مادر می دانــم که برای 
بنده زحمات زیادی کشــیده ای شب ها تا صبح بر 
گهواره ام بیدار بوده ای و من نتوانستم زحمت تو را 
جبران کنم ولی امیدوارم خداوند اجر و مزد شما را 

در روز قیامت عنایت فرماید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

بخشی از وصیت نامه شهید سعدهللا برمون

میز مطالعه
ترجمه اثری تازه از جومپا الهیری به فارسی

جایی که هستم
هگمتانه، گروه فرهنگی: انتشارات کتاب تداعی 
داستان بلند »جایی که هستم« اثر جومپا الهیری 

را منتشر کرد.
انتشارات کتاب تداعی داستان بلند »جایی که 
هســتم« اثر جومپا الهیری نویســنده سرشناس 

بنگالی آمریکایی را منتشر کرد.
»جایــی کــه هســتم« نخســتین تجربــه 
داستان نویســی جومپا الهیری به زبان ایتالیایی 
اســت که پس از مهاجرت این نویســنده به این 
کشــور صورت پذیرفته و ترجمه فارسی نیز از زبان 

ایتالیایی به فارسی انجام شده است.
الهیری در این کتــاب به این امید کــه پا را از 
مرز های ســابقش در نگارش فراتر بگذارد و زبان 
ادبــی جدیدی را بیازماید و به ســمت گســترش 
بیشتر آن برود، سعی کرده تا داستانی با مضمون 

هراس و اشتیاق یک زن به زندگی را بازگو کند.
زنی که در محوریت این داســتان اســت بین 
حرکت و ســکون، بین کشف و شناســایی مکان 
جدید و پرهیز از آن به طور همزمــان، برای ایجاد 
ارتباط در نوســان است. شــهری که در آن زندگی 
می کنــد، او را مســحور خویش ســاخته و پس 
زمینه زندگــی روزمره او و تقریبــا مخاطب خاص 
اوســت:پیاده روهای اطراف خانه، باغ ها، میدان 
ها، خیابان هــا، مغازه ها، کافه ها، اســتخری که 
مشــتاقانه به آنجا می رود، ایســتگاه اتوبوسی که 
او را تا مســافتی دورتر می برد، یافتن مادرش که 
پس از مرگ زودهنگام پدر در انزوای بیمارگونه ای 
غوطه ور شده اســت و پس از آن همکارانی که با 
نیمی از آنها قادر به تعامل نیست. دوستان و »او« 
که سایه ای تســلی بخش و آزارگر است.تا زمانی 

که لحظه گذر می رســد. در طول یک سال و پشت 
سر گذاردن فصل ها، زن به »بیداری« می رسد.

جومپا الهیری پیش از ایــن در ایران با آثاری 
چون مترجم دردها، همنام و خاک غریب شناخته 
شده است. وی در سال 2000 میالدی برای نگارش 
رمــان مترجم دردها برنــده جایزه ادبــی پولیتزر 
بهترین اثر نخســت یک نویســنده از نگاه مجله 
نیوروکر و برنده جایزه »فرانک اوکانر« شده است.

این ترجمــه را غزل قربانپور به انجام رســانده 
اســت و کتاب نیز در 176 صفحه با قیمت 27500 

تومان منتشر شده است.


